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TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah 

meresmikan Pasar Besar Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dengan luas bangunan mencapai 15.940 

meter persegi. 

Pasar tersebut dibangun PT PP (Persero) melalui anak usahanya di bidang 

konstruksi PT PP Urban. 

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menyebut, selainnya pembangunan Pasar Besar Ngawi, 

maka dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi. 
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“Semoga Pasar Besar Ngawi dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Ngawi, 

terutama para pedagang yang sudah menantikan kehadiran Pasar Besar Ngawi dengan wajah 

baru," ujar Novel, Senin (20/12/2021). 

PP Urban melaksanakan pembangunan proyek Pasar Besar Ngawi dengan luas bangunan 

sekitar 15.940 meter persegi, yang terdiri dari dua lantai bangunan, 324 dasaran kering, 282 

dasaran basah, 38 los basah, 216 los kering, 232 kios kering, dan 58 kios basah. 

Adapun lingkup pekerjaan proyek tersebut antara lain, pekerjaan pembangunan gedung pasar, 

serta fasilitas penunjang lainnya, seperti proteksi kebakaran, lahan parkir, Water Treatment 

System, dan lain-lainnya. 

Proyek pasar ini dikerjakan sejak November 2020 dengan durasi kontrak hingga 31 Desember 

2021. 

Sampai dengan waktu peresmian, sebagian besar tempat berjualan (kios, dasaran kering, 

dasaran basah, loss basah dan loss kering) sudah dapat digunakan para pedagang untuk 

memulai kegiatan jual beli di Pasar Besar Ngawi. 

Direktur Utama PP Urban Nugroho Agung Sanyoto menyampaikam terima kasih kepada 

semua pihak terkait dan tim proyek yang telah bekerja keras untuk menghadirkan wajah 

baru Pasar Besar Ngawi bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi. 

"Semoga adanya Pasar Besar Ngawi dapat menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat 

menjadi semangat dalam menyongsong tahun baru yang akan datang," ujar Nugroho. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan 

Pasar Besar Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, (17/12/ 2021). 

“Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah menyaksikan Pasar Besar Ngawi telah selesai 

dibangun dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Jokowi. 

Kepala Negara berharap Pasar Besar Ngawi yang dibangun dengan konsep pasar modern 

berbasis bangunan gedung hijau tersebut, dapat menjadi pusat aktivitas perdagangan di 

Kabupaten Ngawi guna mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi. 
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