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Kabupaten Kediri merupakan daerah agraris dan daerah potensi pariwisata
dan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pusat pengembangan
perekonomian (Growth Pole Theory) karena terletak di tengah-tengah wilayah
Jawa Timur bagian Barat.Demografi sangat mendukung untuk pusat
pengembangan perekonomian.Namun demikian dari sisi ekonomi sampai saat ini
belum tergarap secara maksimal, karena selama ini kegiatan perekonomian
terkonsentrasi di Surabaya.Oleh karena itu perlu dibentuk baru (Trade Centre) di
wilayah Jawa Timur bagian Barat. Dengan demikian masyarakat akan memiliki
alternatif yang lebih ekonomis dan effisien untuk melakukan kegiatan
perdagangan pada khususnya dan kegiatan ekonomi lainnya.

Rencana perancangan Pasar Induk Agrikultur ini tentunya akan memacu
meningkatnya jumlah pemakai baik konsumen maupun produsen di kawasan ini,
maka akan berdampak cukup besar  kepada lingkungan, diantaranya limbah,
sampah sisa, pencemaran udara, air dan tanah, serta kekumuhan lingkungan.
Selain itu, juga berdampak pada kenyamanan pemakai seperti macetnya arus
sirkulasi sekitar daerah tersebut.Sehingga  perlu adanya wawasan tentang
arsitektur lingkungan. Untuk itu dalam Perancangan Pasar Induk Agrikultur ini
perancang menggunakan pendekatan Eko-Arsitektur.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS.Ar
Ruum [30]:41)

Hal tersebut jelas bahwa pembangunan telah banyak menimbulkan
kerusakan di darat dan laut. Maka pendekatan Eko-Arsitektur tepat untuk
memberikan kontribusi yakni dengan memperkecil dampak kerusakan
lingkungan.Karena dari sebelumnya manusia telah menikmati hasil dari alam
berupa hasil pertanian tersebut.Manusia dan lingkungan adalah bagian dari
keseimbangan alam yang harus tetap terjaga agar kelangsungan hidup tetap
berlajut. Disinilah peran penting pasar induk yang akan dirancang agar dapat
memenuhi kemudahan distribusi kebutuhan manusia serta mengurangi dampak
yang ditimbulkannya.


