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Abstrak
Permukiman atas air adalah kawasan yang jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada
umumnya. Masyarakat Suku Bajo merupakan suku yang memiliki kebiasaan ini. Pulau Naen
merupakan salah satu tempat yang menjadi tempat tinggal mereka selain dari masyarakat Sanger
Talaud. Penelitian ini mencakup dua dari tiga desa yang ada di Pulau Naen yaitu Desa Nain atau
juga disebut Nain Induk dan Desa Nain Satu. Bagaimana kemudian masyarakat memaknai ruang
permukiman mereka merupakan salah satu masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Namun
demikian dalam tulisan ini, peneliti hanya akan melaporkan tema-tema yang muncul dalam
penelitian ini. Paradigma penelitian, menggunakan Fenomenologi Husserl dengan metode kualitatif.
Analisis data menggunakan cara induktif dan pengambilan data berdasarkan purposive sampling.
Hasil penelitian ditemukan beberapa tema-tema penelitian ini yaitu 1) ruang basudara, 2) para-para
rumah, 3) jual beli rumah, 4) perubahan material rumah, 5) tampa fufu, 6) parkir parao, 7) sumur
Boki Tibe Tiah.
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Pengantar
Indonesia memiliki keragaman budaya. Salah
satunya produk budaya tersebut adalah permukiman atas air. Secara umum kebiasaan
masyarakat hidup di daratan. Hal ini membentuk
pola hidup, cara berpikir dan bertindak masyarakat. Sesuatu yang tidak umum bagi kita yaitu
kehidupan atau permukiman yang dibangun di
atas air. Kenyataannya kita menemui keadaan
ini di Pulau Nain. Terdapat dua masyarakat
dengan etnis berbeda hidup di sana yaitu Suku
Bajo dan Suku Sanger Talaud. Kekayaan akan
keragaman budaya Masyarakat Indonesia khususnya Permukiman Atas Air di Pulau Naen ini,
terindikasi juga berisi banyak pengetahuan lokal
yang belum digali dan diangkat untuk menjadi
sebuah ilmu pengetahuan. Uraian ini kemudian
dalam penelitian ini masalah yang diangkat yaitu

bagaimana makna emik ruang permukiman atas
air di Pesisir Pantai Pulau Naen. Sehingga tujuan
dari penelitian ini yaitu menemukan makna emik
permukiman atas air masyarakat Pulau Naen.
Secara teori tentang makna dikembangkan
Saussure (dalam Kridalaksana, 2005), Barthes
(2007) dan Umberto Eco (1976). Namun untuk
makna emik dikembangkan dalam ilmu perilaku
dan lingkungan binaan oleh Rapoport (1982)
Metode
Paradigma penelitian ini menggunakan Fenomenologi dengan metode kualitatif. Penggunaan
paradigma ini karena terkait dengan masalah
dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan makna emik ruang permukiman atas
air. Pemahaman makna emik menjadi penting
dalam fenomenologi karena yang diungkapkan
adalah makna yang berasal dari masyarakat
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bukan dari peneliti. Fenomenologi yang dimaksud bukan hanya pada gejala yang tertanggap indra manusia tapi juga kepada apa
yang berada dibelakangnya atau yang tidak
tertangkap indra. Pemahaman ini sering berkaitan dengan pengetahuan yang tak terkatakan
atau transentental. Untuk mencapai hal tersebut
harus dibangun dalam kesadaran yang dimulai
dari pengalaman berbalik lagi pada kesadaran.
Oleh sebab itu, untuk mencapai pola yang
dikembangkan dalam paradigma fenomenologi,
maka alat (instrumen) utama penelitian ini
adalah peneliti.
Metode Pengumpulan Data
Bagian ini akan dilakukan pengumpulan data
lebih dalam lagi berkaitan dengan tema-tema
yang ada menjadi tema-tema tetap. Menurut
Muhadjir (2000), Pemilihan sample dilakukan
secara bertujuan (purposive sampling). Sample
dalam penelitian kualitatif disebut informan.
Jumlah informan sangat bergantung pada
keadaan dilapangan untuk mencapai kedalaman
informasi bukan pada keterwakilan populasi.
Informan yang digunakan pada penelitian ini 8
orang dan akan berkembang karena penelitian
ini baru mencapai temuan tema-tema penelitian
belum sampai pada temuan konsep-konsep
penelitian.
Metode Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan secara mini tour
yaitu melakukan observasi awal untuk men-dapatkan unit-unit informasi. Unit informasi adalah bagian terkecil dari suatu informasi penting
dan menarik untuk dipahami. Bentuk dari unit
informasi bisa berupa satu kalimat atau satu
paragraf tergantung keunikan dari informasi ini.
Bagian ini kemudian dianalisis dengan mengkategorisasikan ke dalam tema-tema penelitian.
Tema-tema awal ini masih bersifat tentatif. Jadi
harus dilakukan penelitian lanjutan atau disebut
grand tour untuk mendapatkan tema-tema tetap.
Tema-tema ini kemudian dikategorisasikan lebih
lanjut untuk membentuk konsep. Dalam
penulisan ini, peneliti baru mencapai pada
tingkat temuan tema-tema penelitian.
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Analisis dan Interpretasi
Beberapa tema-tema penelitian yang muncul
dalam penelitian ini yaitu,
1. Ruang Basudara. Rumah-rumah yang terbentuk dalam satu garis memanjang sangat
berkaitan dengan hubungan basudara (sedarah).
Keluarga pertama yang biasanya masih berada
di daratan. Letak rumah ini berbatasan dengan
jalan setapak sebagai jalan utama penduduk
Pulau Naen. Bagian belakang dari rumah tersebut biasanya rumah dari kakak atau adik atau
anak. Hubungan basudara akan memudah-kan
keluarga mendapat ijin membangun rumah yang
berada dibelakangnya. Begitu seterusnya masyarakat membangun rumah. Tema ini mirip
dengan temuan yang dihasilkan oleh Waani
(2014) dalam tulisannya dialektika teori ruang
basudara dengan logika Ruang Sosial.
2. Para-para rumah. Rumah-rumah yang berada
di atas air dibangun memiliki batas yang jelas.
Batas batas dari rumah tersebut bagian depan
dan samping kiri dan kanan hanya pada rumah
tersebut. Bagian belakang rumah yang menjadi
batas adalah para-para belakang. Bagian ini
terbuat dari bambu yang dijadikan sebagai
lantai atau kelebihan lahan dari rumah tersebut.
Jarak antar rumah satu dengan rumah yang lain
bagian
samping
yaitu
selebar
perahu
masyarakat bisa parkir dan menjadi jalann bagi
perahu yang lain untuk ka lao.
3. Jual beli rumah. Terjadi pada tahun yang lalu
terdapat transaksi jual beli 2 rumah yang
ditangani oleh Lurah Desa Nain. Transaksi
tersebut hanya dilakukan hanya menggunakan
kwitansi jual beli sebuah rumah saja tanpa
menyebut halaman atau lahan rumah.
4. Perubahan material rumah. Penggunaaan
kayu bakau sebagai pondasi rumah adalah
kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat
Pulau Nain. Kayu bakau biasanya didapat atau
diambil dari pulau Mantehage. Seiring waktu
maka terjadi perubahan material pondasi yang
digunakan yaitu menggunakan kolom beton.
Kolom beton ini ditanam di tanah kemudian
dibuat setinggi 1 meter dan dibuat kan balok
beton juga. Perkembangan ini terjadi akibat
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perubahan ekonomi masyarakat menjadi lebih
baik. Penjualan rumput laut yang berjalan lancar
karena ada pembeli yang berasal dari Manado
membuat masyarakat sangat terbantu dalam
penjualan. Pembeli ini, membeli dengan harga
yang cukup tinggi dan kemudian ditampung dan
dibawa ke Manado dan bahkan dieksport sampai
ke luar negri.
5. Tampa fufu. Bagian ini sebagai tempat
kegiatan untuk pengasapan ikan. Tujuan
pengasapan adalah untuk mengawetkan ikan
dalam waktu yang lama. Ikan yang paling sering
difufu, ikan roa. Ikan yang masih mentah diikat
dengan menggunakan bambu dengan cara
dijepit. Ikan yang sudah dijepit diletakkan pada
bagian atas yang di bawahnya terdapat api.
Bahan bakar yang digunakan untuk mehidupkan
api tersebut adalah kayu bakar. Kayu ini didapat
dari pohon atau batang kayu yang ada di sekitar
permukiman. Api tersebut tidak mengenai ikan
tapi yang dibutuhkan adalah panas dari bawah
sampai ikan itu berwarna coklat kehitamhitaman, tandanya sudah masak dan siap dijual.
Penjualan biasanya dibawa di pasar Kota
Manado.
6. Parkir parao. Setiap rumah nelayan selalu
memiliki sebuah perahu bahkan ada yang lebih
dari satu. Sehingga setiap jarak antar rumah
yang ada disampingnya harus bisa dilewati
perahu. Letak parkir perahu berada disamping
rumah atau jika rumahnya terakhir atau ujung
dari rangkaian rumah, maka parkir perahu akan
terletak di belakang rumah tersebut.
7. Sumur Boki Tibe Tiah. Sumur Boki Tibe Tiah
merupakan bagian dari legenda masyarakat
Pulau Naen sebagai sumur keramat. Sumur ini
merupakan nama dari seorang perempuan.
Sumur ini menjadi sumber air utama bagi
masyarakat Desa Nain bahkan bagi masyarkat
yang ada di sekitar desa atau kampungkampung terdekat. Desa disekitar biasanya pada
musim kemarau terjadi kelangkaan air bersih.
Untuk kehidupan sehari-hari mereka mengambilnya di Desa Nain. Waktu pengambilan
untuk masyarakat desa lain, biasanya akan
diberikan setelah masyarkat setempat selesai
mengambil kebutuhan air mereka. Sumur ini
dikeramatkan karena sumur ini adalah seorang

perempuan. Hal ini tergambar dari dua mata air
pada sumur yang berbentuk dada seorang
perempuan.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan
atau temuan tema-tema yang didapat dari
penelitian ini yaitu 1) ruang basudara, 2) parapara rumah, 3) jual beli rumah, 4) perubahan
material rumah, 5) tampa fufu, 6) parkir parao,
7) sumur Boki Tibe Tiah.
Penelitian ini belum sampai pada konsep-konsep
dan teori. Oleh sebab itu saran untuk penelitian
ini dilanjutkan sampai pada tahap tersebut.
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