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ABSTRACT  

Residential area of Bantik tribe that is located along the coast of Malalayang beach is a strategic location because 

it has amazing natural potential and culture heritage. Reality shows that cultural site existence that becomes the 

area’s potential in the aspect of tourism is abandoned. Based on that problem, the objective of this research is: To 

analyze the concept of the arrangement of cultural tourism areas of Bantik settlement that is located along the 

coast based on cultural heritage. The methodology of this research is qualitative-descriptive. The implementation 

procedure of this research is done through some stages: first, identifying the characteristics of residential and 

coastal area from the physical aspect; second, analyzing the potential of coastal area in culture heritage 

approach. Then, coastal regional space analysis is done. According to the analysis, it is concluded that: The 

structuring  concept of tourist region based on Bantik culture in Malalayang coastal area as follows: 1) Concept of 

Continuity between settlement function and tourism function can be obtained through the direct access as 

pedestrian along the coastal area 2) The identity of region based on culture is created by combining of natural 

elements such as coastal unity, artificial elements such as pedestrian and cultural elements such as Lrana Stone 

and Bulrang Tree (yellow tree). 3). Optimization of culture-based tourism area around Lrana stone as the core of 

cultural space, then widened towards the Bantik settlement.Therefore, the concept of structuring of coastal 

tourism based on Bantik tribe can be achieved.  

Keywords: Bantik tribe, coastal, cultural heritage, cultural space, tourism  

ABSTRAK  

Kawasan permukiman suku Bantik di pesisir pantai Malalayang merupakan kawasan strategis karena memiliki 

potensi alami dan memiliki kekayaan budaya. Kenyataan yang ada menunjukan bahwa eksistensi situs budaya 

yang menjadi potensi kawasan dalam aspek wisata ternyata terabaikan. Tujuan penelitian yaitu: Menganalisis 

konsep penataan kawasan wisata budaya permukiman masyarakat Bantik di pesisir pantai berbasis culture 

heritage. Metode penelitian yaitu kualitatif-deskripsi. Adapun prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dalam 

beberapa tahap yaitu: Pertama, mengidentifikasi karakteristik kawasan pesisir pantai dan permukiman dari aspek 

fisik; Kedua, menganalisis potensi kawasan pesisir pantai dalam pendekatan kekayaan situs budaya. Selanjutnya 

dilakukan analisis ruang kawasan pesisir pantai. Berdasarkan analisis diatas menyimpulkan bahwa: Konsep 

penataan kawasan wisata berbasis budaya Bantik di pesisisr pantai Malalayang sebagai berikut: 1) Konsep 

Kontinuitas antara fungsi permukiman dan fungsi wisata  dicapai melalui akses langsung berupa pedestrian di 

sepanjang pesisir pantai. 2) Identitas kawasan berbasis budaya tercipta dengan menggabungkan unsur elemen 

alami seperti kesatuan kawasan pesisir, dan elemen buatan seperti pedestrian dan elemen budaya seperti yaitu 

Batu Lrana dan Pohon Bulrang (pohon kuning). 3). Optimalisasi kawasan wisata berbasis budaya berada di 

sekitar Batu Lrana sebagai core ruang budaya selanjutnya melebar kearah permukiman. Dengan demikian 

konsep penataan kawasan wisata budaya di pesisir pantai Malalayang berbasis budaya masyarakat suku Bantik 

dapat tercapai.    

Kata Kunci: cultural heritage, pesisir pantai, ruang budaya, suku bantik, wisata 

 

PENDAHULUAN  

Kawasan pesisir pantai Malalayang memiliki kumpulan permukiman diantaranya permukiman 
masyarakat suku Bantik. Kelompok masyarakat suku Bantik sebagai masyarakat lokal memiliki 
sejarah dan budaya yang masih ada dan terpelihara sampai sekarang, walaupun mereka mengalami 
degradasi dalam segi jumlah penduduk dan aktivitas budaya. Masyarakat suku Bantik pada kawasan 
ini memiliki situs budaya  yang cenderung terabaikan dan tidak dikembangkan padahal kekayaan 
budaya fisik tersebut menjadi salah satu potensi wisata. Kawasan ini memiliki karakter khusus karena 
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memiliki potensi situs budaya yang dapat menjadi kekayaan budaya bagi masyarakat Bantik (culture 
heritage) dengan nilai historis dalam konteks pemukiman local. Sesuangguhnya kekayaan budaya 
merupakan aset yang perlu dikemabangkan seperti yang dikatakan oleh (Li, 2002) Cultural heritage is 
an asset that can be used as cultural identity in the face of globalization. Dalam hubungannya dengan 
fungsi lingkungan perkotaan, lokasi ini merupakan kawasan wisata berupa wisata pantai yang 
dilengkapi dengan sajian atraksi kuliner tradisional. Kawasan ini menjadi kawasan strategis karena 
memiliki peran yang sangat besar dalam aspek ekonomi, pengembangan wilayah dan ruang social 
budaya. Kawasan pesisir pantai dengan ruang terbuka publik ini juga dibutuhkan masyarakat Bantik 
sebagai ruang kebudayaan untuk memperkuat identitas lokal (Egam, 2015) dalam konteks ruang 
budaya dan teritori masyarakat Bantik.  

Kenyataan yang ada menunjukan terjadinya pergeseran nilai kawasan pesisir baik dari segi fungsi 
kawasan, kualitas lingkungan, dan eksistensi masyarakat lokal. Penataan ruang kawasan pesisir 
kurang seimbang karena pembangunan lebih ditekankan pada massa (bangunan) daripada void 
(ruang) tanpa memperhatikan potensi lokal dalam kaitan dengan kekayaan warisan budaya lokal. 
Keberadaan potensi ini diabaikan, sehingga kawasan pesisir dikembangkan apa adanya tanpa 
karekter khusus apalagi berbasis budaya lokal.  Dalam aspek sosial kualitas hubungan kekeluargaan 
pada permukiman Bantik mulai berkurang karena semakin sempitnya ketersediaan ruang bersama, 
faktor jarak antara sesama masyarakat, sehingga cultural space masyarakat Bantik menjadi tidak jelas 
(Egam, 2014). Dalam upaya pengembangan kawasan yang spesifik, karakter dan keunikan kawasan 
perlu dihadirkan secara maksimal dalam penataan ruang publik yang berkarakter. Dalam aspek 
karakter dan keunikan (Mulyandari, 2010), public open space merupakan bagian dari open space 
yang telah mempunyai “jiwa“ dari segi fungsi dan pemanfaatannya serta peruntukannya dalam suatu 
kawasan perkotaan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep penataan kawasan 
wisata budaya permukiman masyarakat Bantik di pesisir pantai berbasis cultural heritage. 

METODE 

Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian terletak di pesisir pantai Malalayang. Pada lokasi ini terdapat permukiman 
masyarakat Bantikyaitu di bagian utara pada lokasi penelitian. Bagian selatan kawasan pesisir pantai 
Malalayang(lokasi penelitian) dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai. Secara spesifik lokasi 
penelitian berada di sepanjang pesisir pantai Malalayang tepatnya diantara sungai Malalayang sampai 
pada Tugu Boboca. Bagian timur lokasi penelitian dibatasi oleh jalan Wolter Mongisidi. Adapun lokasi 
penelitian dapat dilihat pada gambar 1. Pada lokasi penelitian terdapat warisan budaya fisik tepatnya 
di pesisir pantai, dan di luar pesisir pantai seberti pada gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

Gambar 2. Posisi Situs Budaya Masyarakat Bantik   
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Analisis ruang difokuskan pada lokasi kawasan pesisir pantai yang memiliki keterkaitan langsung 
dengan objek warisan budaya fisik. Selain itu fokus analisis dikorelasikan dengan fungsi kawasan 
wisata dan fungsi permukiman. Untuk mendapat analisa ruang yang lebih tajam dilakukan analisa 
berdasarkan tematik kawasan yang spesifik. Dalam kaitan dengan analisis secara keseluruhan, 
dilakukan tinjauan kekayaan budaya Bantik yang dimiliki khususnya dalam kawasan permukiman suku 
Bantik di Malalayang. Berdasarkan aspek analisis tersebut, maka kerangka analisis dapat dilihat pada 
gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Analisis Ruang Generator 

Karakter lokasi penelitian berupa konteks kawasan pesisir atau waterfront. Orientasi ruang generator 
merupakan ruang atraktif yang memiliki potensi maksimal yang dikembangkan dalam segi fungsi, jenis 
aktifitas dan kesatuan kawasan (unity). Dalam konteks ruang generator, orientasi kawasan mengarah 
laut sebagai karakter fisik utama. Orientasi ini sesungguhnya digerakkan oleh potensi fisik kawasan 
yang bergerak kearah daratan dengan eksistensi ruang pesisir sebagai ruang terbuka publik yang 
difungsikan sebagai kawasan wisata pantai masyarakat umum. Konsep ruang terbuka publik sebagai 
ruang bersama yang dapat diakses dan digunakan secara bersama memiliki korelasi yang sangat erat 
apabila dikembangkan dengan mengikuti konteks sejarah dan budaya. Ruang generator dalam 
konteks budaya sesungguhnya tidak terpisah oleh hadirnya situs sejarah yang merupakan bagian 
yang tidak dapat dipisahkan dari budaya suku Bantik.  Situs sejarah berupa batu Lrana yang berada di 
sekitar lokasi perancangan diangkat untuk memberikan nilai pada kawasan. Anlisis ruang generator 
tercipta dengan menghubungkan seluruh lokasi sebagai bagian yang utuh dan tidak terpisahkan. 
Ruang generator ini sesungguhnya akan menggerakkan seluruh kawasan pesisir, walauun dengan 
intersitas yang berbeda sesuai konsisi lokasi secara mikro, sehingga kawasan pesisir pantai dibagi 
menjadi  segmen seperti pada gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Berdarkan tinjauan karakter kawasan mikro, pedestrian merupakan elemen ruang luar yang menjadi 
generator dalam kawasan. Selain sebagai jalur penghubung, pedestrian akan lebih memaksimalkan 
komposisi solid dan void pada kawasan tersebut. Terdapat perbedaan karakter solid-void antara 
kawasan permukiman dan kawasan pesisir pantai seperti pada gambar 5. Solid-void pada kawasan 

Gambar 3. Kerangka Analisis  

Gambar 4. Segmentasi Ruang Generator  
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pesisir pantai merupakan ruang generator yang dapat dikembangkan dalam aspek optimalisasi visual, 
fungsi dan aktivitas wisata, sedangkan pada permukiman penguatan fungsi sebagai fungsi 
permukiman 

 

 

Analisis generator ruang dalam kawasan penelitian menghasilkan susunan latar depan (foreground) 
dan latar belakang (background). Pemaknaan foreground dan background pada ruang terbuka publik 
diperoleh melalui visual sequence yang dihasilkan oleh pedestrian yang menciptakan latar yang 
berbeda – beda berdasarkan pengalaman ruang. Kawasan pesisir pantai dalam lokasi penelitian tidak 
memiliki keterpaduan atau kesinambungan karena tidak memiliki akses yang dapat menghubungkan 
kawasan pesisir pantai. Optimalisasi susunan latar depan (foreground) dan latar belakang 
(background) dapat dicapai dengan menghadirkan jalur penghubung berupa pedestrian disepanjang 
pesisir pantai sehingga elemen latar depan dan latar belakang dapat tercipta secara optimal dengan 
susunan yang saling melengkapi antar 3 segmen kawasan seperti pada gambar 6  Latar depan dan 
latar belakang tidak dapat dicapai secara hirarki, tetapi secara berurutan. Selain itu dapat dicapai  
secara timbal balik dengan menggunakan pendekatan fungsi permukiman, dan fungsi rekreasi/wisata. 

 

 

 

 

  

 

  

 

Analisis Situs Budaya dalam Ruang Terbuka Publik  

Kawasan pesisir merupakan ruang terbuka public, memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat 
suku Bantik yang ada di permukiman Malalayang. Salah satu situs budaya masyarakat Bantik terletak 
tepat dilokasi kawasan pesisir. Situs budaya lainnya yang merupakan kekayaan budaya tersebar 
dalam kawasan permukiman. Nilai budaya suku Bantik dijadikan salah satu pembentuk karakter 
tempat untuk ruang terbuka publik. Situs budaya ini memiliki peran dalam memberikan kekuatan 
tempat dalam aspek makna budaya. Berdasarkan analisis makna, kehadiran situs budaya berperan 
dalam memberikan identitas kawasan. Situs budaya yang ada menjadi tanda dalam kawasan. Dalam 
tinjauan sosial-budaya, pemukiman masyarakat Bantik menjadi simbol bukan hanya sebagai simbol 
budaya, tetapi menjadi magnet dan keunikan kawasan. Kehadiran situs budaya memberikan peran 
yang sangat kuat secara keruangan, sehingga terjadi hubungan yang sangat erat antara makna, 
ruang dan aktivitas dalam memaknai eksistensi ruang publik pada kawasan pesisir. Dalam konteks 
masyarakat suku Bantik ruang publik diartikan sebagai ruang sosialisasi dan interaksi bebas yang 
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Gambar 6. Ruang Generator Berdasarkan Foreground dan Background  

Segmen 1 Segmen 2 Segmen 3 

Gambar 5. Ruang Generator Berdasarkan Solid-Void  

Sumber: Modifikasi dan Analisis Penulis, 2017 
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terbuka bagi semua orang. Pada ruang publik ini diasumsikan sebagai ruang pertemuan bebas yang 
dilakukan tanpa batasan waktu dan usia. Berdasarkan analisa ruang terbuka dalam kawasan 
penelitian yang didasarkan pada aspek kegunaan, aktivitas dan budaya terdapat 3 pemanfaatan 
ruang terbuka publik yaitu: Responsif, demokratis dan bermakna yang dijabarkan dalam tabel 1. 

Tabel 1. Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik 
Sumber: Egam, 2017 

 

 

Ruang terbuka 

Jenis Deskripsi Lokasi 

Responsif Dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai 
kegiatan dengan tujuan tertentu dengan seting 
tetap. 

Segmen 2 

Demokratis Dimanfaatkan oleh berbagai kegiatan oleh semua 
kalangan.  

Segmen 1,2 

Makna Dimanfaatkan dalam konteks potensi sosial/budaya 
sebagai pendorong dan kekuatan tempat.  

Segmen 1,2,3 

Kehadiran ruang terbuka publik pada lokasi penelitian tercipta melalui kehadiran square dan street. 
Pemicu kehadiran square bersifat statis berupa ruang – ruang yang terhimpun secara linier dengan 
aktifitas rekreasi wisata pantai dan kuliner tradisional sedangkan bersifat terpusat berorientasi 
kedalam. Street bersifat dinamis dengan hadirnya ruang – ruang sirkulasi sepanjang pesisir, bersifat 
linear dengan oreintasi pada kedua ujung dalam lokasi penelitian walaupun terputus dan hanya  
terfokus pada segmen masing-masing. Berdasar pada karakter pelingkupnya, ruang luar dapat dibagi 
atas ruang dengan pembatas bidang lunak (soft edges) ataupun bidang keras (hard egdes). Ruang 
dengan pembatas lunak seperti rangkaian vegetasi pada batas antara daratan dan garis pasang 
tertinggi,  sehingga karakter informal dan rekreatif  cukup menonjol. Karakter dengan pelingkup keras 
lebih bersifat formal seperti yang terjadi pada batas air pasang surut dengan kondisi yang tidak 
menerus pada kedua ujung di lokasi penelitian. Elemen hard edge yang potensial tetapi tidak 
dimanfaatkan yaitu pada lokasi situs budaya yaitu Batu Lrana pada lokasi pesisir pantai.  Secara 
spasial berdasarkan aspek makna dan aliran aktivitas, lokasi ini berpotensi terbentuk ruang budaya 
yang dapat memberikan identitas baik terhadap lokasi pesisir pantai maupun bagi eksistensi suku 
Bantik khususnya yang ada di lokasi penelitian. Dalam satu kesatuan fungsi kawasan, ruang budaya 
akan semakin memberikan peran yang kuat, karena memiliki potensi dalam meningkatkan fungsi 
kawasan sebagai kawasan wisata pesisir yang memiliki karakter budaya, seperti yang ditampilkan 
dalam gambar 7.  Dalam tinjauan meaning aspect, open space dipahami sebagai ruang interaksi akfif 
oleh masyarakat.Schulz (1980) Identitas sebuah tempat ditentukan oleh lokasi, konfigurasi spasial 
dan artikulasi karakteristik. 

 

 

 

 

 

 

Dalam hubungan dengan makna dan budaya, potensi ruang budaya semakin kuat dengan hadirnya 
semboyan masyarakat suku Bantik yaitu: Hinggirindang (saling menyayangi), Hintalunang (saling 
menolong) dan Hintakinang (satu perasaan). Semboyan ini semakin memberikan makna apabila 
dihubungkan dengan hadirnya situs budaya suku Bantik, baik yang ada di sepanjang pesisir pantai 
maupun diluar pesisir pantai. Eksistensi pemukiman yang berada di pesisir pantai  semakin 
menguatkan hubungan budaya antara permukiman suku Bantik dengan falsafah hidup. Dalam analisa 
spasial yang dikolaborasikan dengan aspek budaya, hadirnya situs budaya Batu Lrana, menjadikan 
lokasi pesisir pantai memiliki peran yang cukup kuat dalam aspek identitas budaya. Potensi identitas 
kawasan ini ditandai oleh Batu Lrana secara fisik. Dalam analisa fungsi kawasan secara mikro yang 
ditandai dengan pembagian zonasi/ segmen,  menghasilkan ruang ini menjadi ruang budaya. Bahkan 
tidak hanya sekedar ruang budaya, dalam konteks fungsi kawasan sebagai kawasan wisata, keunikan 
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Budaya 

Ruang Budaya 

Kawasan wisata 

Gambar 7. Posisi Ruang Budaya 
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dan identitas ini menjadikan kawasan tersebut menjadi core ruang budaya di kawasan pesisir pantai 
Malalayang. Aliran ruang budaya ini tercipta kearah utara atau kearah permukiman, sehingga 
kawasan di sepanjang pesisir tersebut dijadikan sebagai zone pendukung dalam konteks kawasan 
seperti yang ditampilkan dalam gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Kawasan Wisata Berdasarkan Tematik 

Analisis kawasan wisata diawali dengan membuat tematik kawasan secara mikro untuk menghadirkan 
sebuah kawasan yang memiliki identitas (fungsi, budaya, sejarah, sosial, arsitektural) terhadap 
lingkungan perkotaan melalui serangkaian aktifitas yang berkaitan dengan budaya/sejarah, fungsi dan 
social. Analisis tematik lebih mengarahkan pada khasan dan karakter kawasan secara mikro sehingga 
masyarakat akan mengingat dan memberi penilaian (values) pada kawasan. Analisa tematik 
didasarkan pada: (1) eksisting kawasan, (2) pergerakan dan aktivitas, serta (3) sensasi dan persepsi. 
Analisa eksisting kawasan didasarkan pada fungsi kawasan secara mikro yang dipengaruhi oleh 
aktivitas yang terjadi, visualisasi fisik kawasan yang dipengaruhi oleh elemen-elemen pembentuk 
ruang kawasan pesisir. Selanjutnya dilanjutkan dengan analisa foreground dan background.  

Analisa eksisting menunjukan bahwa terdapat beberapa tempat dan fungsi yang mempengaruhi 
aktifitas di kawasan Malalayang. Selain pemukiman Bantik, lapangan Bantik, dan kawasan sekitar 
secara makro mengemban mix-function yaitu perdagangan, pendidikan dan kawasan perkantoran 
dengan spesifikasi fungsi kesehatan. Mix-function ini memberikan pengaruh dan daya tarik sehingga 
memberikan peluang lebih kepada masyarakat untuk setidaknya lebih mengenal dan terlibat pada 
kawasan tersebut. Eksisting sebagai kawasan pesisir dengan pengaruh aktifitas rekreasi merupakan 
factor dominan, sehingga mendorang kawasan ini menjadi tujuan aktivitas masyarakat. Hal ini 
ditunjang dengan aksesibilitas yang mudah dicapai karena terletak di jalur transportasi yang mudah 
dijangkau, seperti pada gambar 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pergerakan ruang, ruang terbuka publik memiliki fungsi dan aktifitas yang sangat tinggi dan 
beragam. Setiap segmen memiliki dominance yaitu kekuatan sendiri dalam bentuk aktifitas, dimensi, 
intensitas dan daya tarik. Dominansi aktifitas pada kawasan permukiman suku Bantik berupa kegiatan 
yang berkaitan dengan laut serta tempat bersantai masyarakat yang dilakukan di pesisir pantai 
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sehingga ruang terbuka publik lebih cenderung sebagai ruang interaksi primer dalam konteks sistem 
kekerabatan masyarakat suku Bantik. Jalur pedestrian berada pada sepanjang pesisir pantai sebagai 
media sirkulasi / pergerakan orang dan penghubung antar fungsi dan ruang terbuka publik di kawasan 
pesisir pantai Malalayang. Hal ini menunjukkan adanya continuity secara fungsional dengan cluster 
fungsi yang cenderung berbeda antara segmen 1 dan 2,3.  Pengulangan atau irama seperti elemen 
geometri pada jalur jalan akan semakin terasa pada segmen 2 dan tiga disebabkan oleh kesan fungsi 
ruang terbuka publik pada ke dua segmen ini. Kesamaan, harmoni bentuk dan fungsi juga merupakan 
elemen pembentuk unsur continuity yang meningkatkan kualitas kawasan dalam pemberian identitas. 
Continuity dan identitas tercipta dengan menggabungkan unsur elemen alami seperti kesatuan 
kawasan pesisir, elemen buatan seperti pedestrian, dan aspek budaya yang di tandai dengan elemen 
fost yaitu vegetasi pohon Bulrang / pohon kuning yang menjadi vegetasi identitas masyarakat suku 
Bantik.  

Pembahasan 

(Lynch 1960) mengemukakan beberapa komponen daya tarik pada perancangan kawasan 
diantaranya adalah Clarity of joint yaitu bagian strategis yang mampu berhubungan dengan bagian 
yang lain. Hal ini berupa hubungan dan persimpangan yang jelas antara massa dan lingkungannya 
sebagai susunan struktur yang jelas. Berdasarkan analisa yang ada, kawasan pesisir pantai 
sesungguhnya memiliki karakter khusus dan keunikan tersendiri untuk menciptakan hubungan 
berkaitan dengan visual kawasan dan estetika. Analisis tematik sesungguhnya belum dapat dilakukan 
secara maksimal, karena terlalu monotonnya kualitas visual kawasan yang ada, walaupun pada 
kawasan pesisir pantai memiliki fungsi yang beragam yaitu fungsi wisata dan permukiman. Bagian 
tematik yang dapat diangkat menjadi kawasan strategis dengan menjadikannya sebagai clarity of poin 
sesungguhnya belum nampak, walaupun kawasan tersebut memiliki potensi dengan hadirnya situs 
sejarah yaitu Batu Lrana. Optimalisasi visual scope untuk meningkatkan jangkauan dan penetrasi 
visual secara langsung maupun secara simbolisasi juga belum nampak pada kawasan ruang terbuka 
publik pada kawasan pesisir. Untuk memaksimalkan peran kawasan wisata, eksistensi ruang publik 
seharusnya memiliki makna dan harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan 
konteks sosial (Habermas, 1989).  Secara fisik melalui wajah kawasan pesisir khususnya yang berada 
di dalam lokasi penelitian didominasi oleh elemen visual dengan karakter tepian (edges), walaupun 
tidak ditampilkan secara tegas, (Egam. P.P, 2015), Walaupun demikian hal ini sesungguhnya memiliki 
potensi untuk dijadikan potensi wisata, karena memuliki potensi budaya walaupun masih terabaikan. 
Dalam analisis ruang dan budaya, kawasan pesisir sesungguhnya memiliki kekuatan dalam aspek 
ruang budaya dengan menyatukan kawasan pesisir dengan jalur pedestrian. Potensi permukiman 
Bantik diperkuat dengan eksistensi potensi budaya fisik yaitu hadirnya Batu Lrana perlu didorong, 
sehingga ruang budaya tidak hanya sebagai bayang-bayang tetapi menjadi daya tarik dengan 
karakter yang memiliki kekhasan tersendiri. Culture heritage yang ada di dalam kawasan pesisir 
pantai merupakan potensi yang sangat kuat dalam kawasan, tidak hanya sebatas pemberi makna, 
tetapi dapat memberikan peningkatan fungsi dan kualitas kawasan seperti yang dikatakan (Bertolini,  
1999) for a cultural heritage site is that it can be used as a potential source of local cultural heritage. 
Hal ini menjadi potensi wisata yang tak terbantahkan. Perambatan kawasan wisata tidak hanya 
semata dicapai karena potensi pesisir, tetapi perambatan ruang budaya perlu semakin nyata sehingga 
perlu penekanan secara hirarki ruang dan peran budaya. Ruang budaya yang dimaknai dengan 
hadirnya situs sejarah pada kawasan wisata perlu diperlebar kearah lokasi permukiman masyarakat 
Bantik dengan menghadirkan akses tembus dengan elemen penyatu ruang luar berupa pedestrian. 
Semantara itu keutuhan (unity) kawasan akan dicapai melalui kehadiran elemen yang memiliki makna 
budaya seperti vegetasi pohon Kuning sebagai lambang dan identitas masyarakat Bantik.  

KESIMPULAN 

Kawasan permukiman Bantik yang ada di kawasan pesisir pantai Malalayang merupakan salah satu 
permukiman potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata budaya di pesisir pantai. 
Kawasan wisata budaya memiliki ruang budaya berkarakter dan unik yang disebabkan oleh: 1. 
Memiliki situs budaya yang spesifik di pesisir pantai, 2. Memiliki ruang terbuka dengan aktivitas 
budaya lokal, 3. Memiliki visual scope untuk meningkatkan jangkauan dan penetrasi visual secara 
langsung maupun secara simbolisasi dan 4. Memiliki akses langsung menuju situs sejarah pada 
kawasan pesisir pantai. Konsep penataan kawasan pesisir pantai berbasis cultural heritage  yaitu 
sebagai berikut: 1) Konsep Kontinuitas antara fungsi permukiman dan fungsi wisata dapat dicapai 
melalui akses langsung berupa pedestrian, memiliki faktor pengikat yaitu Batu Lrana dan elemen 
pengikat sebagai tanda dan identitas permukiman masyarakat Bantik. 2) Identitas kawasan berbasis 
budaya tercipta dengan menggabungkan unsur elemen alami seperti kesatuan kawasan pesisir, dan 
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elemen buatan seperti pedestrian dan elemen budaya seperti yaitu Pohon Bulrang (pohon kuning). 3). 
Optimalisasi kawasan wisata berbasis budaya berada di sekitar Batu Lrana sebagai core ruang 
budaya kemudian melebar kearah permukiman dengan menghadirkan jalur pedestrian sebagai 
penghubung kawasan. Dengan demikian konsep penataan kawasan wisata budaya di pesisir pantai 
Malalayang berbasis kekeyaan warisan udaya suku Bantik dapat tercapai.    
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