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Teori ini berkaitan dengan 
space terletak pada 
pemahaman atau pengertian 
terhadap budaya dan 
karakteristik manusia terhadap 
ruang fisik. Space adalah void
yang hidup mempunyai suatu 
keterkaitan secara fisik. Space
ini akan menjadi place apabila 
diberikan makna kontekstual 
dari muatan budaya atau 
potensi muatan lokalnya

Teori lokasi (Place Theory)
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Salah satu bentuk keberhasilan pembentuk place adalah seperti aturan 
yang dikemukakan Kevin Lynch untuk desain ruang kota:

1. Legibillity (kejelasan)
Sebuah kejelasan emosional suatu kota yang dirasakan 
secara jelas oleh warga kotanya. Artinya suatu kota atau 
bagian kota atau kawasan bisa dikenali dengan cepat dan 
jelas mengenai distriknya, landmarknya atau jalur jalannya 
dan bisa langsung dilihat pola keseluruhannya. 

L’Avenue des Champs Elyses
Sumber : postcards

2.  Identitas dan susunan
Identitas artinya image orang akan menuntut suatu pengenalan atas suatu 
obyek dimana didalamnya harus tersirat perbedaan obyek tersebut dengan 
obyek yang lainnya, sehingga orang dengan mudah bisa mengenalinya. 
Susunan artinya adanya kemudahan pemahaman pola suatu blok-blok 
kota yang menyatu antar bangunan dan ruang terbukanya

Piazza del Campo
Sumber : www.math.virginia.edu
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Model Pemusatan Burgess

Model Sektor Hoyt
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Model Struktur Urban Mann

Model Multi-Pusat Ullman-Harris

Model Nilai Sewa

Model Lain
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3. Imageability
Artinya kualitas secara fisik suatu obyek yang memberikan peluang 
yang besar untuk timbulnya image yang kuat yang diterima orang. 
Image ditekankan pada kualitas fisik suatu kawasan atau lingkungan 
yang menghubungkan atribut identitas dengan strukturnya.

Image Kota
(Sumber: Kevin Lynch, 1959)

Kevin Lynch menyatakan bahwa image kota dibentuk oleh 5 
elemen Pembentuk wajah kota, yaitu: 

a. Paths
b. Edges
c. Districts
d. Nodes
e. Landmark
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a. Paths
Adalah suatu garis 
penghubung yang 
memungkinkan orang 
bergerak dengan mudah. 
Paths berupa jalur, jalur 
pejalan kaki, kanal, rel kereta 
api, dan yang lainnya.
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b. Edges
Adalah elemen yang 
berupa jalur memanjang 
tetapi tidak berupa paths
yang merupakan batas 
antara 2 jenis fase 
kegiatan. Edges berupa 
dinding, pantai, hutan kota, 
dan lain-lain.

c. Districts
Districts hanya bisa dirasakan ketika orang memasukinya, atau bisa 
dirasakan dari luar apabila memiliki kesan visual. Artinya districts bisa dikenali 
karena adanya suatu karakteristik kegiatan dalam suatu wilayah.
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d. Nodes
Adalah berupa titik dimana orang memiliki pilihan untuk memasuki
districts yang berbeda. Sebuah titik konsentrasi dimana transportasi 
memecah, paths menyebar dan tempat mengumpulnya karakter fisik.

e. Landmark
Adalah titik pedoman obyek fisik. Berupa fisik natural yaitu gunung, 
bukit dan fisik buatan seperti menara, gedung, sculpture, kubah dan 
lain-lain sehingga orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri 
di dalam suatu kota atau kawasan.
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4. Visual and symbol conection
a. Visual conection

Visual conection adalah hubungan yang terjadi karena adanya 
kesamaan visual antara satu bangunan dengan bangunan lain dalam 
suatu kawasan, sehingga menimbulkan image tertentu. Visual conection
ini lebih mencangkup ke non visual atau ke hal yang lebih bersifat 
konsepsi dan simbolik, namun dapat memberikan kesan kuat dari 
kerangka Kawasan

Dalam pengaturan suatu landuse atau tata guna lahan, relasi suatu 
kawasan memegang peranan penting karena pada dasarnya 
menyangkut aspek fungsional dan efektivitas. Seperti misalnya pada 
daerah perkantoran pada umumya dengan perdagangan atau fungsi-
fungsi lain yang kiranya memiliki hubungan yang relevan sesuai 
dengan kebutuhannya.
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b. Symbolic conection

Symbolic conection dari sudut pandang komunikasi simbolik dan cultural 
anthropology meliputi:

• Vitality

Melalui prinsip-prinsip sustainance yang mempengaruhi sistem fisik, 
safety yang mengontrol perencanaan urban struktur, sense seringkali 
diartikan sebagai sense of place yang merupakan tingkat dimana 
orang dapat mengingat tempat yang merupakan tingkat dimana orang
dapat mengingat tempat yang memiliki keunikan dan karakteristik 
suatu kota. 

• Fit
Menyangkut pada karakteristik pembangkit sistem fisikal dari struktur 
kawasan yang berkaitan dengan budaya, norma dan peraturan yang 
berlaku. 

AthenaAthena

AcropolisAcropolis

PlakaPlaka

kotakota barubaru
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BarcelonaBarcelona kotakota barubaru

kotakota tuatua
Ciudad AntiguaCiudad Antigua

EnsancheEnsanche
CerdaCerda

RamblaRambla

Ciudad AntiguaCiudad Antigua

EnsancheEnsanche

abad-12

abad-19


