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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat didunia dan 

negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang lebih kurang dari 207 

juta jiwa. Bukan itu saja, Indonesia juga memiliki kelebihan dari negara lain 

seperti memiliki berbagai suku dan kebudayaan. Kebudayaan disini banyak 

sekali mengandung makna maupun  kepercayaan masyarakat setempat seperti, 

kebudayaan Bakar Tongkang yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir 

Bagansiapiapi.  

Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian dari Provinsi Riau, yang 

Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, dan berasal dari pemekaran Kabupaten 

Bengkalis. Kabupaten Rokan Hilir telah berumur sekitar 18 tahun, yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan juga telah diresmikan oleh 

Menteri Dalam Negeri pada tanggal 04 Oktober 1999 di Jakarta. 

Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki beberapa Kecamatan yang terdiri 

dari yaitu : Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Rimba 

Melintang, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Tanah 

Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Bagan Sinembah, 

Kecamatan Pujud, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Simpang Kanan, 

Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Sinaboi, 

dan Kecamatan Pekaitan ( Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Rokan Hilir ). 
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Asal mula nama Bagansiapiapi yang bermula dari kedatangan orang 

Tionghoa dengan suku Ang dari provinsi Fujian-Cina, yang datang ke 

Bagansiapiapi sekitar lebih kurang tahun 1860 (Bruin, Vleming :1926). yang 

bermaksud untuk memperbaiki perekonomian mereka. 

Bukan daratan saja yang mereka temukan, melainkan  juga  menemukan 

ikan yang begitu banyak yang terletak di pinggir laut. Dengan temuan ini Suku 

Ang membawa lagi sanak Famili, Kawan Sejawat dari Provinsi Fujian-Cina, 

untuk tinggal di Bagansiapiapi, maka bertambahlah populasi suku Ang di 

Bagansiapiapi.  

Bagansiapiapi memiliki arti, bagan berarti tempat penampung ikan 

(Bangliau) sedangkan api-api yang berarti  kayu api-api yang terdapat dipinggir 

muara sungai Rokan dan juga di artikan cahaya yang samar-samar yang berasal 

dari Kunang-Kunang yang memberikan petunjuk bagi mereka sehingga sampai 

di daratan. Untuk mengenang asal usul Bagansiapiapi warga Tionghoa  

menyelenggarakan Ritual Bakar Tongkang yang biasa diselenggarakan pada 

setiap tahunya yang bertepatan pada bulan kelima tanggal enam belas (Go Cap 

Lak). 

Sehingga pada saat itu dengan kedatangan Etnis Tionghoa yang 

menggunakan Kapal Tongkang, yang membawa periode kejayaan Bagansiapiapi 

sebagai penghasil ikan terbesar yang kedua sesudah Norwegia dengan 

pertimbangan produksi perikanan Bagansiapiapi yang tidak mengenal musim, 

sepanjang tahun berkelimpahan produksi hingga mencapai lebih 50 juta kilo 

setahunnya, sementara itu Bergen Norwegia, produksi dibatasi oleh musim. 
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Riuhnya kejayaan industri perikanan Bagansiapiapi yang berlangsung selama 60 

tahun (1896 – 1956). Pada tahun itu juga, Gubernur Jendral Van Heuzt di 

Batavia, mengutuskan Van Kempen ke Bagansiapiapi untuk menjajaki apa yang 

dinamakan dengan “Tambang Emas Kecil” bagi Hindia. 

Bahkan ditahun 1916 itu, dikeluarkan aturan bagi keberadaan jermal-

jermal dilepas pantai, dimana salah satunya dengan dipasangnya lampu 

penerangan pada malam hari, yang menjadikan kawasan lepas pantai 

Bagansiapiapi dimalam hari diterangi oleh ratusan cahaya lampu jermal. 

Kemilau Bagansiapiapi itu, memperoleh julukan sebagai “De Ville Lumire” atau 

“Kota Cahaya”. Diiringi dengan begitu dinamisnya kehidupan para pekerja 

industri perikanan itu, tergambar dalam pelaksanaan Ritual Budaya yang salah 

satunya, saat ini dikenal dengan Bakar Tongkang. 

Tentu saja dengan adanya Ritual Bakar Tongkang ini, mampu menarik 

wisatawan lokal, seperti sekitaran masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, 

wisatawan nasional seperti, seluruh masyarakat Indonesia dan juga ritual ini 

telah terkenal di macanegara (internasional) sehingga mampu mendatangkan 

wisatawan dari Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan hingga Tiongkok daratan 

dan lain-lain ( Surya Arfan, 2016 : 08, Sejarah Kabupaten Rokan Hilir dan Bakar 

Tongkang ). 

Kebudayaan Bakar Tongkang, mendapatkan penghargaan dari 

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang menyandang prediket Juara 

pertama dalam hal Atraksi Budaya, yang diselenggarakan dalam  acara 

Penganugrahan Pesona Indonesia 2017, yang diserahkan langsung oleh 
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Sekretaris Jendral Kementerian Pariwisata dan diterima oleh Bapak H. Suyatno 

yang merupakan Bupati Rokan Hilir pada saat ini. Menurut Seketaris Jendral 

Kementerian Kepariwisataan Republik Indonesia, mengatakan bahwa acara 

Penganugrahan Pesona Indonesia 2017 ini telah diselenggrakan kedua kalinya, 

dari Kementerian Pariwisata dan bekerjasama dengan Kementerian Informasi 

dan komunikasi Republik Indonesia yang tujuannya ialah membutikan langsung 

secara realita wisata apa yang menjadi pilihan oleh wisatawan baik domistik 

maupun macanegara (Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 2017).  

 selain itu juga mengembangkan sektor kepariwisataan yang telah dikenal 

hingga ke mancanegara, seperti  wisata alam mupun wisata sejarah, wisata 

buatan dan wisata budaya. Adapun wisata Budaya yang sangat terkenal yaitu 

Event Wisata Nasional Bakar Tongkang sehingga menjadikan Destinasi 

Pariwisata yang pengunjungnya datang dari Wisatawan Domestik dan 

Mancanegara, sebagaimana daftar tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 Daftar; Jumlah Wisatawan Event Wisata Bakar Tongkang  

No Tahun Wisatawan Jumlah 

  Nusantara Mancanegara  

1 2014 14.747 12.556 27.303 

2 2015 17.225 15.032 32.257 

3 2016 20.000 16.025 36.025 

4 2017 45.650 2.475 48.125 

Total Keseluruhan 143,710 

Sumber : Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Dinas Pariwisata, 

Kepemudaan dan Olahraga Kab. Rohil Tahun 2017. 

 Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa kunjungan wisatawan 

Event Wisata Bakar Tongkang meningkat setiap tahunnya sehingga akan 

membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terkhususnya 
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yang ada disekitar Event Wisata Nasional Bakar Tongkang, yakni 

menumbuhkan mata rantai perekonomian Masyarakat setempat, seperti 

perdagangan dan penyediaan jasa dan lain-lain, dengan demikian perekonomian 

masyarakat di harapkan dapat meningkat kearah yang lebih baik. Dan juga dari 

segi ekonomi, wisatawan merupakan salah satu penghasil devisa bagi 

masyarakat sekitar Bagansiapiapi dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat sekitar.    

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki Peran penting demi 

berjalannya acara Ritual Bakar Tongkang. Dengan ini Keputusan Bupati Rokan 

Hilir Nomor : 431 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Panitia Penyambutan 

Kunjungan Kerja Menteri Negara Republik Indonesia. Gubernur Riau dan 

Pejabat Lainnya Dalam Rangka Wisata Nasional Bakar Tongkang Tahun 2016 

Tanggal 20 S/D 21 Juni 2016.  

Perlu kita ketahui dengan adanya acara Bakar Tongkang kita dapat 

mengetahui akan berdampak baik terhadap dibidang ekonomi masyarakat, 

sehinga dengan itu terbukanya kesempatan kerja, tentu saja dapat mengurangi 

pengangguran yang dalam waktu tidak lama. Bukan hanya peluang kerja saja 

yang didapatkan masyarakat di sekitar acara Bakar Tongkang melainkan juga 

terbukanya lapangan usaha baru, yang mana pada sebelumnya tidak ada, ini 

disebabkan banyaknya jumlah wisatawan yang datang untuk menyaksikan 

pembakaran Kapal Tongkang. 

Sehingga dengan itu akan berdampak baik untuk pendapatan masyarakat 

meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya, tapi peningkatan itu tidak lama 
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dirasakan oleh masyarakat melainkan hanya beberapa hari sekitar 3-7 hari. 

Untuk itu masyarakat selalu menyediakan sarna untuk penunjang perekonomian 

ketika adanya acara Bakar Tongkang, sehingga pendapatan yang meningkat bisa 

maksimal didapatkan.    

Bukan hanya untuk masyarakat saja yang merasakan meningkatnya 

pendapatan, melainkan juga oleh pemerintah setempatnya yaitu meningkatnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor Pajak daerah dan Retribusi. Dalam 

segi sektor Pajak Daerah yang terdiri dari Hotel, Restoran dan lain-lain. 

Sedangkan dalam sektor segi Retribusi yang salah satunya Parkir Tepi Jalan 

Umum dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) disektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2  Penerimaan Pendapatan Asli Daerah disektor Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang 

Berdampak Dengan Adanya Acara Bakar Tongkang di 

Kecamatan Bangko 

No Pajak Dan Retribusi Target Realisasi Persentase (%) 

1. Pajak Hotel Rp.70,667,000 Rp.379,223,318       536,63% 

2. Pajak Restoran Rp.210,000,000 Rp.87,873,350      -238,98% 

3. 
Retr. Pel. Parkir di 

Tepi Jalan Umum 
Rp.12.000.000 Rp.63,770,000      531,41% 

Sumber: Data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli 

Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum mengalami peningkatan saat acara Bakar Tongkang. Oleh itu dapat 

dilihat dari Pajak Hotel memiliki target sebesar Rp. Rp.70,666,666 dan sesudah 
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realisasi memperoleh sebesar Rp.379,223,318. Sedangkan Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum mentargetkan sebesar Rp.12.000.000 dan 

realisasinya sebesar Rp.63,770,000. Dari Target yang mereka inginkan malahan 

melebihi dari yang diharapkan, hal ini menunjukan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Rokan Hilir dalam sektor pajak hotel meningkat sekitar 536,63% dan 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sekitar 531,41%. Sedangkan  pajak 

daerah yang terdiri dari Pajak Restoran pendapatannya bertolak belakang dengan 

pajak Hotel dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang 

meningkat, malahan tidak tercapai target yang diinginkan. Dengan itu dapat kita 

lihat target yang diinginkan sebesar Rp.210,000,000 dan realisasinya 

Rp.87,873,350. Sehingga dapat di persentasekan kekurangan yang ditargetkan 

sekitar -238,98% persen. Ini disebabkan banyak masyarakat yang tidak 

membayar pajak dengan alasan tidak mencapai yang terlampir, sering tutup 

usahanya dan juga disengaja tidak membayar. Ini juga disebabkan kurangnya 

kebijakan pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam 

meningkatkan pendapatan di sektor pajak restoran terkhususnya di Kecamatan 

Bangko yang merupakan tempat diselenggarakan acara Bakar Tongkang. Jadi, 

dengan ini penulis mengangkat judul’’ ANALISIS DAMPAK EKONOMI DARI 

KEBUDAYAAN BAKAR TONGKANG DI BAGANSIAPIAPI KECAMATAN 

BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR’’. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ditulis penulis yaitu, Bagaimana Dampak 

Ekonomi Dari Kebudayaan Bakar Tongkang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis yaitu, untuk mengetahui Dampak Ekonomi 

masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah dari Kebudayaan Bakar Tongkang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara Teoritis dari hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk 

mengembangkan dan memperbanyak pengetahuan serta menambah 

wawasan penulis tentang Kebudayaan Bakar Tongkang. 

2. Secara Praktis 

Secara Praktis dari hasil ini, diharapkan mampu memberikan peningkatan 

dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Dampak Ekonomi Dari 

Kebudayaan Bakar Tongkang. 

3. Secara Akademis  

Secara Akademis penelitian ini untuk syarat dalam memenuhi jenjang 

studi akhir yang sifatnya dalam penelitian ilmiah dan berguna untuk 

mengaktulisasikan ilmu yang pernah didapat selama dibangku 

perkuliahan. 

1.5 Sistematika Penulisan          

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan 

pembahasan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan tentang 

pembahasan seluruh penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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BAB l  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang lantar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB ll  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai landasan teori, 

konsep operasional yang melandasi penelitian sehingga dapat 

mendukung penelitian penulis lakukan. 

BAB lll  : METODE PENELITIAN 

Didalam bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada gambaran ini membahas tentang gambaran umum penelitian 

meliputi sejarah Kabupaten Rokan Hilir dan Bagansiapiapi, 

Demografi, Geografi, yang ada di Bagansiapiapi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang hasil penelitian 

dan pembahasan yang penulis lakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

Dari berbagai permasalahan diatas maka pada bab ini penulis 

menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 


