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Abstraksi

Semakin majunya sebuah negara tentu akan bertemu dengan masalah globalitas yang

mengancam masing-masing negara. Muncul istilah glokal sebagai konklusi permasalahan

tersebut. Indonesia, termasuk kawasan Pasar Minggu juga tidak terlepas dari masalah ini.

Yang menjadi masalah terbesar adalah ekonomi negara. Jika masalah keuangan ini bisa

tertutupi juga akan membantu mengatasi masalah globalisasi ini. Yang menjadi fokus utama

pada kawasan Pasar Minggu adalah perekonomian dalam pasar tradisional yang sudah

terkenal pada kawasan tersebut. Fokus ini dapat menjadi perhatian khusus dalam tingkat

nasional.

Dalam kondisi Pasar di Pasar Minggu memungkinkan untuk diadakannya suatu revitalisasi

terhadap  sejarah yang ada sehingga mengembalikan eksistensi Pasar Tradisional yang ada

sejak dulu. Selain revitalisasi dibuatnya juga fungsi baru pada Pasar ini dengan penambahan

fungsi penginapan bagi para pedagang yang berasal dari luar daerah untuk pengoptimalan

kinerja masyarakat. Penulis harus mampu merancang kembali pasar yang menjadi bagian

sejarah kawasan dengan baik dan memenuhi kebutuhan dan permasalahan yang ada

dengan tetap berpegang pada lokalitas kawasan.
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Abstract

The more advanced a country, they would meet the problems of globalization that threaten

each country. Glocal term appears as the conclusion to these problems. Indonesia, including
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Pasar Minggu is also having this problem. The biggest problem is the economy of the

country. If the financial problems can be covered, it can also helps overcome the problems of

globalization.That made first focus in Pasar Minggu is economy of traditional market that

has familiar. This focus could be first attention in nationaly.

In condition of market in Pasar Minggu might be make a revitalization to history that

remake exixtential of Traditional Market. Except revitalization, we make new function that is

accomodation for vendors who from out of Jakarta to optimal of urban worker. Author

should be able to redesign market that be history of district and to allow needed and solve

problems that always to punctilious of locality district.


