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BAB VI 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan, dengan cara wawancara 

dilapangan, pengumpulan data primer dan sekunder dan juga analisa penulis 

yang mengenai Analisis Dampak Ekonomi Dari Kebudayaan Bakar Tongkang 

yang berdampak terhadap Ekonomi Masyarakat dan Pendapatan Asli daerah 

(PAD) di Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dengan ini 

peneliti dapat mengambil kesimpulan dan saran semoga diharapkan dapat 

berguna maupun bermanfaat bagi pihak yang telah memberikan kontribusinya 

seperti Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Rokan Hilir, 

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Rokan Hilir, dan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat sekitar Bagansiapiapi. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maupun analisa yang penulis lakukan dengan 

adanya acara Bakar Tongkang akan berdampak baik terhadap peningkatan 

ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Badan 

Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, dengan itu dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Ekonomi Masyarakat 

Dengan adanya acara Budaya Bakar Tongkang tentu saja akan terciptanya 

kesempatan kerja bagi masyarakat disekitar Bagansiapiapi, yang mana hari-hari 

biasanya kesempatan kerja itu lebih sedikit didapatkan, dibandingkan ketika 

adanya acara Bakar Tongkang peluangnya cukup banyak yang bisa diperoleh 
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antara lain seperti Tukang Becak, Juru Parkir, Supir Travel, Tukang ojek, Jasa 

pembuatan Kapal Tongkang dan lain-lain. 

Bukan hanya kesempatan kerja saja yang didapatkan masyarakat disekitar 

acara Bakar Tongkang, tetapi melainkan juga kesempatan berusaha. Kesempatan 

berusaha ini terbagi atas 2 yaitu, usaha yang menetap dan usaha yang baru. 

Adapun kesempatan usaha yang diproleh masyarakat setempat seperti, berjualan 

makanan dan minuman, berjualan oleh-oleh khas Bagansiapiapi, berjualan 

pakaian, berjualan maninan anak-anak dan lain-lain.  

Dengan adanya kesempatan kerja dan berusaha, tentu saja meningkat 

pendapatan masyarakat setempat. Meningkatnya pendapatan tersebut bisa 

dikatakan sebesar 80% dari hari-hari biasanya, yang mana hari biasa pendapatan 

masyarakat pas-pasan atau kurang, tetapi dengan adanya acara Bakar Tongkang 

bisa melebihi hari biasa dalam waktu sekitar 3 hari sampai 7 hari. 

Untuk mendapatkan kesempatan kerja dan berusaha sehingga 

mendapatkan hasil meningkatnya pendapatan, untuk itu dibutuhkan sarana 

ekonomi untuk menunjang itu semua. Sarana ekonomi yang digunakan oleh 

masyarakat seperti Travel adanya penambahan Travel, Becak Motor, Becak 

Sepeda, Ojek Motor dan lain-lainnya. Dengan adanya sarana ekonomi tersebut 

tarif bagi penumpang mengalami kenaikan sekitar 10-20% dari hari-hari 

biasanya. 

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dengan adanya acara Bakar Tongkang Pendapatan Asli Daerah yang 

diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut. 
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1. Pajak Hotel 

Dari hasil penelitian ini pendapatan yang berasal dari hotel dapat dilihat 

dalam realisasi pajak, yang mana mengalami kenaikan ketika 

diselenggarakannya acara Bakar Tongkang pada Bulan Juni  sebesar 

Rp.61,88%. 

2. Pajak Restoran 

Pendapatan realisasi pada saat acara Bakar Tongkang tidak mengalami 

peningkatkan, malahan nomor 2 terendah realisasi dari bulan Desember. 

Ini dikarenakan banyak sekali masyarakat yang tidak mau membayar 

pajaknya, seperti tutup sementara, tidak tercapai yang terlampir dan njuga 

malas membayar pajak, dari jumlah 36 Restoran yang hanya membayar 

pajak pada bulan Juni sejumlah 11 Restoran. Dan Badan Pendapatan 

Daerah harus mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas lagi, sehingga 

masyarakat sadar untuk membayar pajaknya. 

3. Retribusi Parkir 

Dapat dilihat dari realisasi Retribusi Parkir ketika adanya acara Bakar 

Tongkang pada bulan Juni, mengalami peningkatan dibandingkan bulan-

bulan sebelumnya. Kenaikannya sebesar 88,71%. 

6.2 Saran 

1. Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 

lebih tegas lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

sehingga bisa mengurangi masyarakat tidak membayar pajak, baik itu dari 

Pajak maupun Retribusi. Oleh itu penulis memberikan saran yaitu, Badan 
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Pendapatan Daerah membuat forum yang akan dihadiri oleh masyarakat 

yang membayar pajak atau retribusi dan juga akan dihadiri Bupati Rokan 

Hilir maupun staf Badan Pendapatan Daerah, disana dijelaskan serinci-

rincinya mengenai Pajak ataupun Retribusi dan beserta sanksi-sanksi jika 

masyarakat tidak membayarnya. Ketika ini sudah dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah, tapi hasilnya tidak ada peningkatan masyarakat 

membayar pajak atau retribusi, sudah sebaiknya Badan Pendapatan 

mengeluarkan kebijakan untuk menutup sementara bagi masyarakat yang 

tidak membayar pajak dan retribusi. Dan dengan adanya saran ini 

berupaya juga bisa membantu Rokan Hilir keluar dari defisit anggaran 

yang selama ini dirasakan. 

2. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, 

seharusnya selalu melakukan sosialisi mengenai retribusi kepada 

masyarakat yang bersangkutan, bagaimana aturan, sanksi-sanksi dan lain-

lain, yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor 

retribusi. Untuk itu, turun melakukan sosialisasi misalkan ada hambatan 

mengenai anggaran atau dana operasional, cobalah dikomunikasikan 

kepada pihak yang bersangkutan supaya ada anggaran ataupun dana 

operasional, sehingga dengan itu bisa berjalan dengan baik sosialisasi 

tersebut dan bisa meningkatkan pendapatan Dinas Perhubungan dalam 

sektor retribusi.  

3. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga lebih 

difokuskan  mempromosi dan mengembangkan Event Budaya Bakar 
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Tongkang, tempat-tempat wisata dan lain-lain, sehingga mampu menarik 

wisatawan lebih banyak untuk datang dan berwisata dalam waktu yang 

lama, bukan seperti sebelumnya mereka hanya menyaksikan Event 

Budaya Bakar Tongkang dalam waktu 1 hari, sesudah itu mereka kembali 

lagi pulang. Oleh itu dikuatirkan akan mengakibatkan wisata tersebut tidak 

datang lagi untuk berwisata, tentu saja ini akan berdampak terhadap 

ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah. 

4. Diharapkan kepada masyarakat lebih taat lagi untuk membayar pajak 

ataupun retribusi, yang mana akan dipergunakan untuk pembangunan 

daerah dan juga belanja daerah, sehingga daerah tersebut lebih baik dari 

pada sebelumnya dan mempermudah akses berbagai bentuk untuk 

masyarakat. Dan juga masyarakat harus aktif lagi ketika adanya Event 

Budaya Bakar Tongkang mereka harus sebaik mungkin mengambil 

peluang itu dengan cara membuka berbagai usaha-usaha yang mereka 

kembangkan supaya wisata setiap tahunnya semakin meningkat.   

 


