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Abstrak 

Pulau Bunaken terletak di Kota Manado dengan beberapa pulau lainnya yaitu Pulau Siladen dan 
Pulau Manado Tua. Pulau-pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau yang berada di Provinsi 
Sulawesi Utara seperti Pulau Nain, Mantehage, Lembe, Lihaga yang terletak pada wilayah 
administrasi Kabupaten Minahasa Utara dan Bitung. Gugusan pulau ini menggambarkan tentang 
pentingnya mengembangan studi dan keilmuan pada wilayah kepulauan di Indonesia pada 
umumnya dan Sulawesi Utara dan Kota Manado pada khususnya. Peneltian ini menggunakan 
paradigma rasionalistik metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat Pulau 
Bunaken membentuk sistem seting yang berasal dari sistem aktivitas yang terdiri dari aktivitas mata 
pencaharian, aktivitas kemasyarakatan, aktivitas upacara adat dan aktivitas keagamaan. Aktivitas 
mata pencaharian terdiri dari nelayan, petani negri, pegawai swasta, tukang, pedagang yang terdiri 
pedagang kecil dan asesoris pariwisata. Aktivitas keagamaan masyarkat Pulau Bunaken terdiri dari 
masyarakat pemeluk agama Kristen dan agama Islam. Pemeluk agama Kristen beraktivitas setiap 
minggu melaksanakan aktivitas ibadah di rumah untuk ibadah kaum bapa, kaum ibu dan sekolah 
minggu bagi anak-anak. Ibadah di gereja dilaksanakan setiap minggu pada pagi, siang dan malam 
hari. Bagi pemeluk agama Islam, melaksanakan kegiatan sholat lima waktu adalah kegiatan 
keseharian mereka. Aktivitas ini sering dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. Selain itu juga 
masyarkat muslim melaksanakan aktivitas lain seperti aktivitas pengajian, puasa, Lebaran, Idul Adha. 
Aktivitas kemasyakatan merupakan kegiatan sosial seperti arisan di rumah, pertemuan PKK dan 
posyandu di kelurahan. Aktivitas upacara adat seperti acara kerkawinan dilaksanakan di halaman 
rumah dan aktivitas adat Tulude bagai masyarakat Sanger Talaud. 
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Pengantar 

Pulau Bunaken merupakan salah satu pulau dari 
sekian banyak pulau yang ada di Provinsi 
Sulawesi Utara. Tidak salah kemudian provinsi 
ini, ditetapkan sebagai salah satu provinsi 
kepulauan di Indonesia. Secara administrasi, 
Pulau Bunaken terletak di Kota Manado dengan 
beberapa pulau lainnya yaitu Pulau Siladen dan 
Pulau Manado Tua. Pulau-pulau ini merupakan 
gugusan pulau-pulau yang berada di Provinsi 
Sulawesi Utara seperti Pulau Nain, Mantehage, 

Lembe, Lihaga yang terletak pada wilayah 
administrasi Kabupaten Minahasa Utara dan 
Bitung. Gugusan pulau ini menggambarkan 
tentang pentingnya mengembangan studi dan 
keilmuan pada wilayah kepulauan di Indonesia 
pada umumnya dan Sulawesi Utara dan Kota 
Manado pada khususnya. Pulau Bunaken 
merupakan salah satu pulau yang terkenal 
karena taman laut yang indah. Pengelolaannya 
berada dibawah BTNB atau Balai Taman 
Nasional  Bunaken. Antara BTNB, pemerintah 
Kota Manado dan Pemerintah Provinsi serta 
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masyarkat Kota Manado sering tidak ada 
sinkronisasi dan koordinasi antara kebutuhan 
masyarkat dan program-program yang di 
laksanakan sehingga ada jarak antara harapan 
dan kenyataan antara masyarkat dan pengelola 
serta pemerintah. Belum lagi masalah koordinasi 
antara BTNB dengan pemerintah Kota Manado 
dan Pemerintah Provinsi. BTNB yang ber-
tanggung jawab kepada kementrian memberi-
kan ijin pembangunan dari mentri padahal 
secara administrasi berada di Kota Manado yang 
harus mengeluarkan IMB bagi bangunan yang 
akan dibangun. Beberapa ketimpangan ini, 
menjadikan Pulau Bunaken tidak berkembangan 
seperti yang diharapkan. Pertanyaan penting 
yang perlu diangkat dalam masalah ini apakah 
masyarkat terlibat penuh pada aktivitas 
pariwisata di Pulau Bunaken. Secara ilmu 
arsitektur yang didalamnya juga termasuk 
permukiman dan wilayah perkotaan, keadaan ini 
bisa ditelusuri. Arsitektur secara substansial 
membahas ruang dan bentuk, sehingga bisa 
ditelusuri penggunaan ruang yang ada dengan 
aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat 
Pulau Bunaken.Dalam ilmu Lingkuangan Binaan 
dan Perilaku Manusia, ruang disebut sebagai 
seting. Secara teori, seting terbentuk dari 
aktivitas yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan 
pandangan hidup pribadi atau kelompok orang 
yang membentuk ruang. Dasar dari semua itu 
adalah budaya masyarakat yang menjadikan 
ruang permukiman mereka dari pembelajaran 
seumur hidup dari pengalaman menjadi kebiasa-
an. Uraian di atas memunculkan beberapa 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) 
apa aktivitas yang membentuk sistem aktivitas 
permukiman masyarakat Pulau Bunaken, 2) 
bagaimana sistem seting masyarakat Pulau 
Bunaken, 3) apakah masyarkat Pulau Bunaken 
memiliki kontribusi pada pariwisata di pulau 
tersebut. Ketiga masalah di atas, hanya 
rumusan masalah pertama atau pertanyaan 
nomor satu yang akan dibahas pada tulisan ini. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan paradigma rasiona-
listik metode kuantitatif (Muhadjir, 1996). 
Paradigma ini memahami realitas kritis dikem-
bangkan sesuai dengan masalah penelitian 
dengan sumber fenomenanya berasal dari 

fenomena sosial. Sumber fenomena ini 
kemudian menetapkan realitas ganda atau multi 
realitas sebagai keyakinan paradigma penelitian 
ini (Guba,1990). 

Metode Pengumpulan Data 

Alat utama yang digunakan untuk mengumpul 
dalam penelitian ini menggunakan time budget 
(Michelson, 1987), untuk mengetahui aktivitas-
nya apa, dimana dilaksanakan kegiatan/altivitas 
tersebut, dengan siapa beraktivitas, jam berapa 
aktivitas berlangsung. Selain itu, pengumpulan 
data didukung dengan teknik observasi. Alat 
pendukung yang digunakan dalam penelitian ini 
camera, digital recorder dan juga log book 
penelitian. Pengumpulan data menggunakan 
purposive sampling. Terdapat 7 lingkungan yang 
ada di Pulau Bunaken tetapi hanya 5 lingkungan 
yang diambil sampelnya. Setiap lingkungan 
diambil 5 keluarga terdiri dari bapak dan ibu dan 
anak. Jadi secara keseluruhan terdapat 75 orang 
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.  

Metode Analisis Data 

Analisis menggunakan cara induktif yaitu 
dengan menyusun data kualitatif berdasarkan 
kategorisasi/pengelompokan aspek aktivitas 
pekerjaan, keagamaan, kemasyarakatan dan 
adat masyarkat Pulau Bunaken. Hasil kategori-
sasi kemudian disusun untuk mendapatkan 
kesimpulan dalam penelitian ini 

Analisis dan Interpretasi  

Sistem seting masyarakat pulau bunaken 
memiliki keunikan. Masyarakat ini, kebanyakan 
berasal dari Sanger Talaud, Minahasa, Tidore 
atau juga disebut Ternate dan beberapa 
keluarga berasal dari Pulau Naen yang berasal 
dari suku Bajo. Kelurahan Bunaken terdiri dari 7 
lingkungan. Lingkungan-lingkungan ini biasa 
disebut Lingkungan 1, 2 dan 3 mayoritas 
kelompok masyarakat beragama Kristen dan 
lingkungan 4, 5, dan 6 mayoritas penduduk 
beragama Islam sehingga daerah ini disebut 
Kampung Islam. Sedangkan Lingkungan 7 
terletak di Pulau Siladen terpisah dengan Pulau 
Bunaken. Kelurahan Bunaken ini, termasuk 
dalam Kecamatan Bunaken. Pulau Siladen tidak 
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termasuk dalam penelitian ini karena terpisah 
secara fisik dengan Pulau Bunaken. Mayoritas 
penduduk Pulau Bunaken bekerja sebagai 
Nelayan sehingga sistem seting masyarakatnya 
terbentuk dari sistem aktivitas sebagai nelayan. 
Rumah dalam sistem seting masyarakat Pulau 
Bunaken sebagai tempat awal sebelum ber-
aktivitas di luar rumah dan kampung serta di 
luar pulau. Aktivitas keseharian di rumah 
biasanya sebagai tempat bagi keluarga baik 
bapak, ibu dan anak. Seting lain yang paling 
dekat dengan rumah yaitu dego-dego,parigi dan 
halaman rumah. Dego-dego adalah tempat bagi 
masyarakat untuk duduk bersama anggota 
keluarga atau dengan teman atau tetangga 
yang berada disekitar rumah. Aktivitas ini 
biasanya dilakukan pada saat tidak bekerja 
sehingga waktunya sering pada siang hari 
sampai sore. Kondisi ini juga untuk menghindari 
panas dalam rumah pada siang hari. Halaman 
rumah merupakan tempat untuk melaksanakan 
kegiatan tambahan jika pemilik rumah akan 
mengadakan syukuran termasuk pernikahan 
anak mereka. Pesisir pantai merupakan tempat 
strategis bagi nelayan. Hamparan pasir putih 
merupakan tempat bagi perahu nelayan.Selain 
itu juga tempat bagi mereka untuk membuat 
rakit. Dalam aktivitas adat istiadat, tulude 
adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 
masyarakat yang berasal dari suku Sanger. 
Aktivitas dilaksanakan pada lahan atau pekara-
ngan yang cukup besar sehingga mereka dapat 
bernyanyi dan menari menggunkan bahasa 
Sanger. Uraian di atas menggambarkan sistem 
aktivitas dibentuk oleh sub aktivitas yang 
kemudian membentuk sistem seting seperti 
yang dijelaskan Rapoport (1990) 

Kesimpulan  

Masyarakat Pulau Bunaken membentuk sistem 
seting yang berasal dari sistem aktivitas yang 
terdiri dari aktivitas mata pencaharian, aktivitas 
kemasyarakatan, aktivitas upacara adat dan 
aktivitas keagamaan. Aktivitas mata pencaharian 
terdiri dari nelayan, petani negri, pegawai 
swasta, tukang, pedagang yang terdiri pe-
dagang kecil dan asesoris pariwisata. Aktivitas 
keagamaan masyarkat Pulau Bunaken terdiri 
dari masyarakat pemeluk agama Kristen dan 
agama Islam. Pemeluk agama Kristen ber-

aktivitas setiap minggu melaksanakan aktivitas 
ibadah di rumah untuk ibadah kaum bapa, kaum 
ibu dan sekolah minggu bagi anak-anak. Ibadah 
di gereja dilaksanakan setiap minggu pada pagi, 
siang dan malam hari. Bagi pemeluk agama 
Islam, melaksanakan kegiatan sholat lima waktu 
adalah kegiatan keseharian mereka. Aktivitas ini 
sering dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. 
Selain itu juga masyarkat muslim melaksanakan 
aktivitas lain seperti aktivitas pengajian, puasa, 
Lebaran, Idul Adha. Aktivitas kemasyakatan 
merupakan kegiatan sosial seperti arisan di 
rumah, pertemuan PKK dan posyandu di 
kelurahan. Aktivitas upacara adat seperti acara 
kerkawinan dilaksanakan di halaman rumah dan 
aktivitas adat Tulude bagai masyarakat Sanger 
Talaud. 

Daftar Pustaka 

Agus, E. (1998), Seting Kegiatan Adat Masyarakat 
Minangkabau di Koplek Perumnas Kotamadya 
Padang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 

Bell, P. A. (1978). Environmental Psycology, Saunder 
Co., Philadelphia. 

Gifford, R. (1987), Environmental Psychology, Priciples 
and Practice, Allyn and Bacon, Inc., Massachusets. 

Guba, E. G. (1990). The Paradigm Dialog, Sage 
Publications, London. 

Haryadi (1989). Residents’ Strategies for Coping with 
Environmental, Press: Relation to House-Settlement 
Systems in a Yogyakarta Kampung, Indonesia, The 
University of Winconsin-Milwaukee. 

Haryadi., & Setiawan, B. (1995). Arsitektur 
Lingkungan dan Perilaku, Suatu Pengantar ke Teori, 
Metodologi dan Aplikasi, Proyek Pengembangan 
Pusat Studi Lingkungan Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, Yogyakarta. 

Haviland, W. A. (1988). Antropologi, Penerbit Erlangga, 
Jakarta.  

Koentjaraningrat, (1990). Pengantar Ilmu Antropologi, 
Rineka Cipta, Jakarta. 

--------------------, (1994) Kebudayaan, Mentalitas dan 
Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry, 
Sage Publication, London. 

Magnis, F. S. (1996), Etika Jawa, Sebuah Analisa 
Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Michelson, W. (1987), Measuring  Macroenvironment 
and Behavior, The Time Budget and Time 
Geography, dalam Methods in Environmental and 
Behavioral Research, Ed. by Bechel, Marans, 



Sistem Seting Permukiman Masyarkat Pulau Bunaken 

I 072 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2017 
 

Michelson, Van Nostrand Reinhold Company, New 
York. 

Moore, G. (1979), Environment Behavior Studies 
dalam Introduction to Architecture, in Snyder J.C., 
and Catanase, A.J., Mc Graw-Hill Inc., New York. 

Muhadjir, N. (1996), Metodologi Penelitian Kualitatif, 
Rake Sarasin, Yogyakarta. 

Porteous, J. D. (1977), Environment & Behavior: 
Planing and Everyday Urban Life, Addison-Weslay 
Publising Company, Massachusetts. 

Pemerintah RI. (1992). Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan 
dan Permikiman, Eko Jaya, Jakarta. 

Rapoport, A. (1969), House Form and Culture, 
Prentice-Hall, Inc., London. 

----------------, (1977), Human aspects of Urban Form, 
Pargamon Press, Oxford. 

----------------, 1982, The Meaning of the Built 
Environment, A Nonverbal Communication Approach,  
Sage Publications, California. 

----------------, (1983), Development, Culturre Change 
and Suportive Design, Pergamon Press Ltd., Great 
Britain. 

---------------, (1990), System of Activities and System 
of Settings, in S. Kent (Ed) Domestic Architecture 
and the Use of Space, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

----------------, (1994), Some Perspective on Human 
use and Organization of Space, dalam Thirty Three 
Papers in Environment-Behaviour Research, The 
Urban International Press, Melbourne. 

Sarwono, S. W. (1992), Psikologi Lingkungan, 
Grasindo, Jakarta. 

Somer, R., Sommer B. (1980), A Practical Guide to 
Behavioral Research, Tools and Techniques, Oxford 
University Press, New York. 

Waani, O. J. (2000). Sistem Seting Masyarakat 
Kampung Jawa Tondano, Kajian Terhadap Aktivitas 
dan Seting pada Permukiman dan Seting pada 
Permukiman di Kabupaten Minahasa Propinsi 
Sulawesi Utara, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Pengantar
	Metode
	Metode Analisis Data
	Analisis dan Interpretasi
	Kesimpulan
	Daftar Pustaka

