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Pembangunan Pasar Legi Kelar, Besok Serah Terima 

 

SOLO – Proyek pembangunan Pasar Legi kelar. Rencananya proyek pembangunan pasar ini 

bakal diserahterimakan kepada Pemkot Surakarta, Selasa besok (30/11). Sedangkan peresmian 

baru akan dilakukan pada Januari tahun depan. 

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surakarta Heru Sunardi menjelaskan, serah terima 

proyek pembangunan ini dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) kepada 

Pemerintah Kota Surakarta. 

“Selasa (30/11) besok serah terima. Setelah itu kami akan mengkalkulasi pembagian kios los 

termasuk zonasi penempatan. Harapan kami kalau itu sudah selesai baru ke peresmian,” kata 

Heru, Minggu (28/11). 

Heru mengatakan, peresmian belum bisa dilakukan tahun ini mengingat ada kebijakan 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 

2 Januari 2022. Sebab itu, peresmian baru bisa dilakukan awal tahun depan. 

https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/29/11/2021/pembangunan-pasar-legi-kelar-besok-serah-terima
https://radarsolo.jawapos.com/daerah/solo/29/11/2021/pembangunan-pasar-legi-kelar-besok-serah-terima
https://radarsolo.jawapos.com/tag/pasar-legi/


“PPKM level 3 kan tidak boleh mengumpulkan massa. Jadi peresmiannya kemungkinan baru 

tahun depan (2022) mengingat ada banyak tahapan yang harus dilakukan sebelum peresmian 

dilakukan,” papar Heru. 

Tahapan itu mulai dari penerbitan surat hak penempatan (SHP) baru untuk ribuan kios dan los 

pedagang. Selanjutnya kunci kios dan los itu akan dibagikan kepada pedagang. 

“Ada 2.110 los dan 316 kios di bangunan pasar yang baru. Jadi ada penerbitan SHP baru untuk 

masing-masing pedagang, baru pembagian kunci. Setelah itu baru kami koordinasikan dengan 

pedagang, apakah sudah siap atau belum,” kata dia. 

Dia memastikan proses masuknya pedagang ke bangunan pasar baru tidak akan dilakukan 

bersamaan, melainkan disesuaikan dengan zonasi atau per blok masing-masing. Ini dilakukan 

untuk menghindari kerumunan saat pindahan dari pasar darurat ke pasar yang baru nanti. 

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Legi Tugiman mengatakan, komunikasi antara pedagang pasar 

setempat dengan pemerintah kota sudah dilakukan pada 10 November lalu. Kala itu pedagang 

diberi arahan bahwa proses konstruksi pasar baru akan segera rampung dan serah terima akan 

segera dilakukan. Setelah semua itu baru proses penataan pedagang dari pasar darurat ke pasar 

baru dilakukan. 

“Kalau bisa peresmiannya di hari Legi (sesuai tanggalan Jawa). Tapi sepertinya belum bisa 

dilakukan sebelum 15 Desember,” ujarnya. 

Lalu apa opsi lainnya? Tugiman mengatakan, pedagang berharap tetap menyesuaikan hari Legi, 

antara 21, 25, atau 31 Desember. Tapi karena ada kebijakan PPKM level 3, maka kemungkinan 

dilakukan tahun baru. 

“Kalau usulan dari pedagang ya pengennya Pak Presiden Jokowi bisa rawuh saat peresmian,” 

tutur Tugiman. 

 

 

 

 

 


