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Bangunan Baru Pasar Legi Solo Punya Lantai Atap, Ini Peruntukannya 

 

Solopos.com, SOLO — Bangunan baru Pasar Legi Solo yang rencananya diserahkan ke Pemkot 

Solo akhir November 2021 ini terdiri atas empat blok bangunan yakni blok A, B, C, dan D. Khusus 

blok B dilengkapi lantai atap. 

Pantauan Solopos.com, sejumlah pekerja masih terlihat beraktivitas di lokasi pembangunan Pasar 

Legi, Solo, Selasa (9/11/2021). Pengerjaan pembangunan masih fokus pada tahapan akhir, yakni 

merapikan sejumlah bagian bangunan pasar. 

Sebagian pekerja terlihat tengah memasang ornamen kayu pada sisi depan pasar sisi barat. 

Sebagian lainnya terlihat tengah membersihkan lantai di lantai atap depan ruang perkantoran dan 

tempat ibadah. Ada juga yang menata bagian pasar sisi timur. 

Seperti diketahui, Pasar Legi Solo tersebut memiliki empat blok bangunan, yakni blok A di sisi 

utara, blok B di sisi barat dan dua blok lain yakni Blok C dan D yakni di sisi tengah dan sisi timur. 

Di blok B, bangunan terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai bawah, lantai atas, dan lantai atap. 

https://www.solopos.com/bangunan-baru-pasar-legi-solo-punya-lantai-atap-ini-peruntukannya-1191806
https://www.solopos.com/bangunan-baru-pasar-legi-solo-punya-lantai-atap-ini-peruntukannya-1191806
https://solopos.com/soloraya/solo
https://solopos.com/arsip
https://jeda.id/tag/pasar


Project Manager proyek pembangunan Pasar Legi Solo, Dorri Andri, yang ditemui Solopos.com di 

lokasi pembangunan Pasar Legi, Selasa, mengatakan untuk saat ini progres pembangunan pasar 

tersebut telah mencapai 99%. 

Blok Terbesar 

“Pekerjaan saat ini fokus untuk merapikan bagian-bagian tertentu,” katanya. Dari keempat blok 

bangunan pasar, ia menyebutkan blok B merupakan blok terbesar. 

Pada lantai atap blok tersebut, terdapat beberapa fasilitas seperti perkantoran, tempat ibadah, 

tempat parkir tertutup dan los serta kios termasuk untuk kuliner. Ada akses kendaraan pedagang 

dan pengunjung Pasar Legi Solo yang bisa langsung menuju lantai atap bangunan tersebut. 

Kepala Pasar Legi, Nur Rahmadi, yang juga ditemui Solopos.com di lokasi tersebut, Selasa, 

mengatakan proses pemindahan pedagang masih menunggu arahan dari Pemerintah Kota Solo. 

“Belum. Masih menunggu arahan pemerintah nanti seperti apa,” katanya. 

Sebagaimana diberitakan, kontraktor pelaksana proyek pembangunan Pasr Legi Solo 

menjadwalkan penyerahan proyek ke Pemkot Solo pada akhir bulan ini. Para pedagang pun dibuat 

penasaran dan mulai menebak-nebak lokasi berjualan mereka nanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


