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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

2.1 Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan berfikir untuk melaksanakan 

penelitian dan landasan teori yang digunakan untuk menjelasakan fenomena 

sosial yang menjadi objek peneliti. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, 

defenisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis 

dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001 : 47 dalam 

Imam Mazli). 

 Secara bahasa, kerangka teori atau kerangka berfikir adalah penjelasan 

rasional dan logis yang diberikan oleh seorang peneliti terhadap pokok atau 

objek penelitiannya. Dalam bahasa yang lebih teknis, kerangka teori atau 

kerangka berfikir adalah penjelasan rasional dan logis yang didukung dengan 

data teoritis dan atau empiris yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel-

variabel penelitiannya beserta keterkaitan antara variabel-variabel tersebut 

(Irawan Prasetya, 2004 : 39).  

2.1.1 Otonomi Daerah 

Menurut Haw Widjaja (2002 : 76) otonomi daerah merupakan 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat, 

sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
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prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Nagara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Konsep otonomi berasal dari dua kata, yaitu auto (sendiri) dan nomous 

(menyelenggarakan). Artinya, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Konsep 

otonomi ini merupakan gejala sosial karna keberedaannya dalam masyarakat. 

Dalam sistem individu, seseorang memiliki suatu hak yang disebut “privacy”, 

dan pada waktu kelompok masyarakat, mempunyai hak yang disebut 

“autonomy” , serta pada suatu bangsa ada hak yang dikenal “soverrignty”. 

Setiap orang memiliki hak pribadi dalam menentukan aspirasinya. Seperti 

pribadi, daerah juga memiliki hak otonomi dan negara memiliki suatu 

keadaulatan. Daerah sebagai satu kesatuan dari masyarakat hukum mempunyai 

hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ini disebut sebagai otonomi 

daerah (Paimin Napitupulu, 2012 : 29). 

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah ialah suatu wewenang yang 

dipegang oleh pemerintah daerah untuk wajib mengatur dan mengurus 

daerahnya, dan juga mengutamakan kepentingan masyarakat menurut 

kebutuhannya. Wewenang ini telah diberikan langsung dari pemerintah pusat, 

sesuai dengan peraturan perundang-undang No. 23 Tahun 2014. 
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 Jadi dapat dijelaskan dengan adanya otonomi daerah tentu saja akan lebih 

mempermudah pemerintah setempat untuk mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, seperti halnya dengan acara Bakar Tongkang yang mana masyarakat 

khususnya Bagansiapiapi bagi etnis Tionghoa mereka selalu menyelenggarakan 

acara tersebut dan masyarakat selain etnis Tionghoa juga bisa mengambil 

keuntungan dengan adanya acara Bakar Tongkang akan meningkat 

perekonomian masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan itu 

itu memunculkan hubungan baik antara etnis Tionghoa dan pribumi.Oleh 

dengan itu pemerintah setempat mengatur berjalannya acara tersebut dengan 

sebaik mungkin dan ikut serta dalam penyelenggaraan acara tersebut.  

2.1.2 Pemerintah Daerah 

Menurut Tim Visi Yustisia (2015 : 7), yang menjelaskan pengertian 

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah 

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluasnya-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 poin 2 dan 3  UU No 23 Tahun 2014).  

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. Tugas pemerintah daerah/ kepala daerah 

yang telah terdapat dalam Undang-Undang Pasal 65 Tahun 2015 yang 

menjelaskan sebagai berikut: 
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1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 

2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 

3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD (Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan rancangan perda tentang 

RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) kepada DPRD 

untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD 

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 

4. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APD, rancangan 

perda tentang perubahan APBD, rancangan perda tentang laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas 

bersama. 

5. Mewakili daerahnya didalam  dan diluar pengadilan, serta dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

6. melaksanakan tugas lain  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Sedangkan menurut Sahya Anggara ( 2012 – 199 ), Pemerintah Daerah 

adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. 

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap 

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan 

daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah dan DPRD 

adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas 
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pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.    

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah daerah 

ialah yang terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota yang bertugas 

menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemerintah daerah juga disebut sebagai 

kepala daerah dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah yang juga 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

Dengan akan diselenggarakan acara Bakar Tongkang pemerintah daerah 

(Bupati) Rokan Hilir dengan ini mengeluarkan Surat 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.  

2.1.3 Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 

 Menurut Rahardjo Adisasmita, ( 2011-04), menjelaskan dana perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah dalam rangka pelaksanaan desenstralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi 

Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan selain 

dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga 

bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat 
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dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar 

daerah. 

 Sedangkan menurut Undang-undang N0. 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan ini sumber-

sumber penerimaan daerah terdiri atas : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 

daerah lainnya yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatn asli daerah (PAD) yang sah 

b. Dana perimbangan 

1. Bagian daerah yang penerimaan pajak penghasilan perseorangan, 

pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam 

(SDA). 

2. Dana Alokasi Umum (DAU), terdiri dari dana alokasi umum untuk 

daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten. 

3. Dana Alokasi Khusus (DAK), dari pendapatan dan belanja negara 

kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
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c. Pinjaman Daerah, untuk melakukan pinjaman luar negeri atau dalam 

negeri perlu persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian 

anggaran. 

d. Lain-lain Penerimaan yang Sah, dengan berlakunya UU otonomi daerah, 

maka pada dasarnya pola pembiayaan pembangunan di daerah terbagi 

dalam 3 skema yaitu: pola pembiayaan desentralisasi , pola pembiayaan 

dekonsentralisasi dan pola pembiayaan tugas pembantuan. 

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan dana perimbangan adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

dalam rangka pelaksanaan desenstralisasi, oleh itu dengan adanya acara Bakar 

Tongkang menurut Zakia Hada, S.Sn, M.Hum selaku Kepala Seksi Ekonomi 

Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, mengatakan anggaran acara Bakar Tongkang 

yang bersumber dari dana pusat untuk tahun 2015 sekitar Rp.600.000.000, dan 

pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000.000.000. Dengan 

dana ini dipergunakan untuk keamanan, Dekorasi penyambutan kujungan baik 

itu dari Menteri Negara Republik Indonesia, Gubernur Riu, dan Pejabat lainnya, 

dan lain-lain.  

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah atau di singkat PAD, merupakan pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (Nurlan Darise :2007). Pendapatan Asli Daerah 

adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
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pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan 

kepada daerah dalam mengali pendanaan dalam pelaksanaan ekonomi daerah 

sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). 

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah 

yang berasal dari daerah itu sendiri yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin 

dalam rangka mewujudkan semngat kemandirian local, meskipun sebagian 

terbesar daerah otonom, kemampuan Pendapatan Asli Daerah kecil, sehingga 

masih diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk itu kebijakan keuangan 

daerah diarahkan agar sesuai dan sistematis untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangun anmelalui intensitifikasi dan 

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijkan ini juga terarah 

pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam 

penyususnan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan, 

pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah (Rahardjo 

Adisasmita, 2011;02). 

Dengan itu tujuan keuangan daerah adalah: 

1. Menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan 

daerah. 

2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, 

norma, dan standar akuntasi. 

3. Meningkatkan PAD secara kreatif melalui penggendalian potensi, 

intensifikasi dan ekstensifikasi.  
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Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab disetai dengan 

kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, 

sehingga memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang 

memamdai. Otonomi daerah juga mengatur dan mengurus sumber-sumber 

penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Sumber-sumber Penerimaan lainnya. 

Dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Oleh itu dengan adanya acara Bakar Tongkang 

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang bersumber dari hasil 

pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel yang telah tercantum dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan 

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 35 dan 41 Tahun 2011 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel , selanjutnya Pajak Restoran yang terdapat 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Restoran dan juga Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2011 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran dan pajak daerah lainnya. Dan 

hasil retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir 

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

dan Hasil Retribusi lainya yang telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten 

Rokan Hilir . 
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2.1.5 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

 PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu ditingkan agar dapat 

menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan 

pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga 

kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat 

dilaksanakan. 

 Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 33 tahun 2004, 

sumber-sumber Pendapatan Asli daerah terdir dari: 

1. Pajak daerah 

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan 

oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum 

publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah 

yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya 

tidak langsung sedangkan pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. 

2. Retribusi daerah 

Retribusi daerah ialah pungutan yang telah sah menjadi pungutan daerah 

sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah 

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu 

pelaksanaanya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada 

alternative untuk mau tidak membayar, merupakan pungutanyang 

sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi 
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daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang 

dipisahkan. 

Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan 

daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah 

pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan 

umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak 

daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, lain-lain usaha daerah 

yang sah mempunyai sifat membuka bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam 

kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau 

menetapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan Sumber-Sumber Pendapatan Asli 

Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan 

milik daerah atau hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan ini dipergunakan untuk beban 

belanja dalam penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan. 

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh saat acara 

Budaya Bakar Tongkang hanya dari Pajak Daerah yang terdiri dari Hotel, 

Restoran, dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Parkir. Dari sumber-sumber 
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Pendapatan Asli Daerah supaya dapat dipergunakann dengan sebaik mungkin 

dalam segi meningkatan pembangunan dan memenuhi belanja daerah.  

2.1.6 Dampak Ekonomi  

Dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan pengaruh kuat 

yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Sedangkan ekonomi 

berasal dari bahasa Yunani yaitu: oikos dan nomos. Oikos berarti  rumah tangga 

(house-hold), sedangkan nomos berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan 

demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang 

mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber 

daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka (Deliarnov, 2010: 

02).  

Ekonomi adalah persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan 

usaha manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya dengan sarana (sumber daya) yang terbatas. Perumusan ini masih 

umum sekali dan mencangkup banyak hal: bagaimana orang bertindak dalam hal 

konsumsi dan produksi, dalam perdagangan, uang dan pasar, dalam ekspor, 

impor dan pajak, investasi, dan banyak hal lainnya ( T. Gilarso, 2004 : 15). 

 Sedangkan menurut Arifin Sitio Halomoan Tamba (2001 : 20) ekonomi 

adalah pendapatan yang dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan 

riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah 

satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan 

seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang 

dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya). Apabila 
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pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-harga barang/jasa 

tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu membeli barang/jasa 

untuk memenuhi kebutuhannya, yang berarti tingkat kesejahteraannya 

meningkat pula. 

 Menurut defenisi diatas dapat disimpulkan ekonomi adalah usaha manusia 

untuk mencari nafkah, seperti berdagang, produksi barang/jasa, dan lain-lain, 

sehingga dengan ini memperoleh pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, guna mensejahterakan kehidupan dalam berkeluarga maupun 

bermasyarakat. Oleh sebab itu, saat diadakannya acara Bakar Tongkang yang 

diadakan setiap satu kali dalam setahun, dengan itu dapat meningkatkan taraf 

ekonomi masyarakat Bagansiapiapi. Peningkatan taraf ekonomi tersebut, 

disebabkan karena adanya acara Bakar Tongkang itu, seperti terbukanya usaha 

dan jasa masyarakat di Bagansiapiapi. 

2.1.7 Dampak Ekonomi Pariwisata 

Menurut  Oka A. Yoeti,  (2008 : 21), menyatakan selama ini kita selalu 

puas dengan perolehan devisa sektor pariwisata, karena bila kita lihat angka-

angka yang disajikan Biro Pusat Statistik (BPS) secara relatif meningkat dari 

tahun ke tahun, akan tetapi secara tidak sadar kita tidak mengetahui apa 

sebenarnya yang terjadi sebagai akibat ekonomi pariwisata sebagai suatu industri 

sebagai berikut. 

1. Dampak Positif          

Dilihat dari kacamata ekonomi makro, jelas pariwisata memberikan 

dampak positif, karena sebagai suatu industri. Adapun dibawah ini ada  
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beberapa dampak positif dari ekonomi pariwisata: 

a. Terciptanya Kesempatan Kerja dan Beursaha 

Dampak dari pariwisata untuk ekonomi dapat menciptakan kesempatan 

kerja dan berusaha. Dengan datangnya wisatawan, perlu pelayanan untuk 

menyediakan kebutuhan (need), keinginan (want), dan harapan 

(expectation) wisatawan yang terdiri berbagai kebangsaan dan tingkah 

lakunya. 

b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 

Dengan meningkatnya pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan 

pendapatan masyarakat, sebagai akibat Multiplier effect yang terjadi dari 

pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar itu. 

c. Sarana Perekonomian 

Dengan adanya sarana perekonomian dapat mendorong peningkatan 

investasi pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. 

d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dengan ini dapat meningkatkan pajak pemerintah (Hotel, Restoran, 

Hiburan dan lain-lain) dan retribusi daerah (Parkir, Teriminal, Penggunaan 

Kendaraan Bermotor dan lain-lain). Seperti kita ketahui tiap wisatawan 

berbelanja selalu dikenakan pajak sebesar 10 persen sesuai Peraturan 

Pemerintah yang berlaku. 

2. Dampak Negatif 

Pariwisata itu “madu” atau “racun”? selama ini pariwisata hampir selalu 

dilihat dari sisi positifnya saja dan belum banyak dikaji dari sisi non-
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moneter yang banyak menimbulkan kerusakan cagar budaya, 

kepribadian, kerusakan lingkungan, dan sumber-sumber hayati baik di 

laut, hutan atau taman nasional yang akhir-akhir ini mengalami 

kehancuran secara perlahan-lahan.  

 Sedangkan menurut Menurut Sedarmayanti (2005 : 150) dalam 

membangun kebudayaan dan pariwisata “ Pengaruh Positif dari perkembangan 

pariwisata memang sangat sginifikasi dirasakan, baik oleh masyarakat, 

pengusaha maupun pemerintah daerah”. 

 Adapun keuntungan industri pariwisata adalah: 

1. Menciptakan lapangan kerja dan usaha baru terutama sebagai karyawan 

disekitar objek wisata. 

2. Resort menunjang kerajinan dan perdangan usaha kecil. 

3. Masyarakat dapat mengelola tempat/rumah dan bisnis pelayanan lainnya 

mulai dari yang berskala kecil. 

4. Adanya perubahan perekonomian pedesaan menjadi perekonomian yang 

modern. 

5. PEMDA mendapatkan banyak masukan dari pengunjung dan pajak para 

pengusaha disekitar objek wisata. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan dengan adanya dampak pariwisata 

bagi ekonomi tentu saja akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak 

positif Terciptanya kesempatan kerja dan bersuha, meningkatnya pendapatan 

masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah, dapat mendorong peningkatan 

investasi pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. Sedangkan dampak negatifnya 
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dapat menimbulkan kerusakan cagar budaya, kepribadian, kerusakan 

lingkungan, dan sumber-sumber hayati baik di laut, hutan atau taman nasional 

yang akhir-akhir ini mengalami kehancuran secara perlahan-lahan.  

Dengan adanya acara Bakar Tongkang akan berdampak baik terhadap 

dibidang ekonomi masyarkat maupun PAD yang berasal dari wisatawan, 

terutama terhadap pekerjaan dan penghasilan, dengan diselenggarakan acara ini, 

bagi masyarakat setempat akan mendapatkan pekerjaan yang menambah 

pemasokan atau penghasilan, meningkatnya keuntungan bagi pedagang kaki 

lima maupun pedagang lainya, meningkatnya angka penumpang bagi Travel 

yang selalu penuh disebabkan adanya acara Bakar Tongkang yang datang dari 

berbagai daerah maupun macan negara, dan bagi pengusaha Hotel meraka juga 

mendapat keuntungan karna orang-orang yang dari luar daerah atau macanegara 

akan menginap ditempatnya dengan jangka waktu tergantung wisatan tersebut, 

dan bagi Parkir mengalami peningkatan, dikarenakan ketika acara Bakar 

Tongkang hampir seluruh tempat penuh, disebabkan banyak orang belanja, 

menyaksikan pembakaran Bakar Tongkang dan lainnya. 

Sedangkan dampak negatif dengan adanya wisatan untuk dibidang 

ekonomi, akan menimbulkan banyak sampah yang menumpuk atau berceceran 

dimana-mana yang disebabkan barang atau benda yang dikonsumsi wisatawan, 

maupun serpihan abu yang dibakar saat acara Bakar Tongkang, sehingga 

menghalangi penglihatan untuk memandang dan juga menimbulkan kurang 

kenyamanan bagi masyarakat setempat dikarenakan kesibukan wisata  sehingga 

menimbulkan kemacetan dijalan dan lain-lainnya. 
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2.1.8 Pengertian Masyarakat 

Menurut Bagja Waluya (2007 : 10), masyarakat adalah sekumpulan 

manusia secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang 

mendiami suatu wilayah tertentu,  memiliki kebudayaan yang sama dan 

melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pada bagian lain, Bagja 

Waluya mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia 

yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 

Berikut ini dijelaskan ciri-ciri dari konsep tentang masyarakat. 

a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang. 

b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya 

manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup 

bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan antar manusia. 

c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 

d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan karna mereka merasa dirinya terkait satu 

dengan yang lainnya. 

e. Melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. 

Pengertian masyarakat disini harus dibedakan dari pengertian komunitas 

dan asosiasi, paling tidak karena tiga alasan: 

1. Masyarakat adalah suatu sistem tertutup yang lengkap. Artinya bahwa 

orang masuk masyarakat karena dilahirkan, dan meninggalkan masyarakat 

karena meninggal. 
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2. Masyarakat tidak mengenal tujuan dan batas akhir, seperti tujuan dan batas 

akhir suatu asosiasi. Tujuan dan batas menduduki tempat istimewa dalam 

doktrin komprehensif. Pada masyarakat yang mengejar tujuan akhirnya 

(agama, kemaharajaan, dominasi, dan kekayaan), hak-hak dan status 

individu atau class ditentukan oleh peran mereka dalam mengejar tujuan-

tujuan tersebut. 

3. Masyarakat bukan komunitas, kalau yang dimaksud komunitas suatu 

masyarakat dikuasai suatu doktrin komprehensif, karena masyarakat 

terbatas didasarkan pada konsepsi politik. Pun masyarakat bukan asosiasi 

karena masyarakat tidak memasukan nilai dan tujuan-tujuan non-politik 

dalam pemahaman nalar publiknya (Bur Rasuanto, 2005 : 94). 

Sedangkan menurut Janu Murdiyatmoko (2007 : 18), defenisi masyarakat 

adalah suatu keseluruhan kompleks hubungannya manusia yang luas sifatnya. 

Pengertian keseluruhannya kompleks dalam defenisi tersebut berarti bahwa 

keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. 

Masyarakat di dalamnya terdiri atas bagian-bagian yang membentuk hubungan 

sosial. Misalnya, hubungan orang tua dan anak, hubungan guru dan murid, yang 

keseluruhan hubungan yang luas itu disebut masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia 

yang mampu bersikap mandiri, kaitannya dengan penelitian ini, perjuangan suku 

Ang sangat luar biasa mereka pergi dari negara mereka sendiri yaitu dari Fujian-

China merantau, yang dikarenakan mencari kehidupan yang lebih baik, 

kepergian mereka tanpa arah sehingga terdamparlah mereka di ujung Sungai 
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Rokan yaitu di Kota Bagansiapiapi. Selanjutnya mereka yang berjuang bersama 

tadi memiliki kebudayaan yang sama seperti acara Bakar Tongkang, yang mana 

mereka beranggapan menyelenggarakan acara ini sama dengan meningatkan 

perjuang mereka dan menghasilkan kebudayaan yang sama, dan diselenggarakan  

1 kali setiap tahunnya. Selanjutnya mereka selalu mempererat silaturahmi dan 

saling berkomunikasi sesama orang etnis Tionghoa dan juga masyarakat sekitar, 

dan memiliki jiwa persaudaraan yang erat. Sehingga Budaya Bakar Tongkang 

bukan hanya milik etnis Tionghoa melainkan, milik bersama masyarakat 

Kabupaten Rokan Hilir.  

2.1.9  Konsep Kebudayaan 

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, 

karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa sansakerta 

budhayah yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam 

bahasa inggris, kata budaya berasal dari kata culture, dalam bahasa belanda 

distilahkan dengan kata cultuur, dalam bahasa latin, berasal dari kata colera 

berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah/bertani 

(Elly M. Setiadi, dkk, 2011 : 26). 

Selanjutnya menurut Mudji Sutrisno dan Hender Putranto (2005 : 8) ada 

tiga arus pengguna istilah budaya, yaitu: 

1. yang mengacu pada perkembangan intelektual, spritual, dan estetesis dari 

seseorang individu, sebuah kelompok, atau masyarakat; 

2. yang mencoba memetakan khanazah kegiatan intelektual dan aristik 

sekaligus produksi-produksi yang dihasilkan (film,benda-benda seni, dan 
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teater). Dalam penggunaan ini budaya kerap diidentikkan dengan istilah 

“kesenian” (the Arts); 

3. yang menggambarkan keseluruhan cara hidup, berkegiatan, keyakinan-

keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, sekelompok, atau 

masyarakat. 

Sedangkan menurut pengertiannya kebudayaan adalah keseluruhan yang 

kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan 

yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (I Gede A.B Wiranata, 

2011 : 95).  

Dapat disimpulkan kebudayaan Bakar Tongkang merupakan kebudayaan 

yang didapatkan dari nenek moyang ataupun dari leluhur, yang asal mulanya 

kebudayaan ini muncul dari kedatangan etnis Tionghoa ke Bagansiapiapi, 

dengan menggunakan kapal tongkang. Orang-orang Tionghoa yang merupakan 

awal mulai bermukim disana, sehingga mereka memutuskan tidak kembali ke 

Tiongkok, sehingga tongkang yang semula mereka gunakan untuk membawa 

mereka sampai di Bagansiapiapi pun dibakar, kebiasaan tradisi ini yang mereka 

pertahankan hingga saat akhir.  

Kebudayaan ini juga sebagai bentuk rasa syukur maupun penghormatan 

masyarakat Tionghoa kepada Tuhan Dewa kie Ong Ya, yang telah memberikan 

petunjuk sehingga meraka sampai diselat melaka/ sungai Rokan didaratan 

Bagansiapiapi. Dan juga telah memberikan tempat tinggal yang baik, yang mana 

banyak ikan, karet yang berkualitas tinggi dan lain sebagainya, sehingga 
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membuat mereka serba kecukupan  untuk menjalani kehidupan sehari-hari, dari 

kehidupan sebelumnya serba kekurangan. 

2.1.10 Ritual Bakar Tongkang  

Ritual merupakan suatu bentuk upacara atau perayaan yang berhubungan 

dengan kepercayaan. Ritual menurut Ni Wayan Sumitri, adalah upacara korban 

yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memulihkan dan memelihara 

keselarasan hubungan dengan tuhan, roh leluhur, dan roh alam, yang didalamnya 

termasuk tuturan pemujaan untuk berkomunikasi dengan alam semesta atau 

dengan tuhan dalam konteks budaya atau masyarakat, termasuk upacara adat, 

upacara kenegaraan, dan upacara keagamaan (Ni Wayan Sumitri, 2016 : 07). 

Dari segi tujuan, Ritual dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : 

1. ada ritual yang bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan;  

2. ada ritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar 

mendapatkan keselamatan dan rahmat;  

3. dan ada yang tujuannya untuk meminta ampun atas kesalahan yang 

dilakukan. 

Menurut Mariasusai Dhavamony (2010 : 175), Mengatakan  Ritual dapat 

dibedakan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut: 

1. Tindakan magi, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang 

bekerja karena daya-daya mistis. 

2. Tindakan religius, kultus para leluhur, juga bekerja dengan cara ini. 

3. Ritual konstitutif yang mengungkapkan atau mengubah hubungan sosial  
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dengan merujuk pada pengertian-pengertian mistis, dengan cara ini 

upacara-upacara kehidupan menjadi khas. Dan  

4. Ritual faktitif yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan, atau 

pemurnian dan perlindungan, atau dengan cara lain meningkatkan 

kesejahteraan materi suatu kelompok. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, ritual merupakan suatu 

kepercayaan kepada tuhan, roh-roh leluhur, dan barang-barang mistis, sehingga 

melakukan pemujaan, sembahyang dan lain-lain. Ritual Bakar Tongkang juga 

merupakan tradisi mendekatakan diri kepada tuhan. Sehingga  mereka percaya 

ritual ini mampu memberikan rahmat maupun kemudahan dalam menjalakan 

aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan juga melaksanakan ritual ini mereka orang 

Tionghoa berkeyakinan Tuhan akan mengampuni orang-orang yang terdahulu, 

yang telah awal datang ke Bagansiapiapi. 

Etnis Tionghoa juga berkeyakinan bahwasannya dengan adanya budaya 

Bakar Tongkang, disitu mereka menentukan rezeki, dengan cara jika tiang 

tongkangnya condong ataupun jatuh kearah darat, maka rezeki tahun ini banyak 

didapatkan didarat, begitu juga sebaliknya, jika tiang tongkang condong ataupun 

jatuh kelaut, maka rezeki tahun ini banyak didapatkan dilaut. Dan juga selain 

etnis Tionghoa, masyarakat pribumi memiliki keyakinan dengan selesainya 

dilaksanakan ritual Bakar Tongkang hujan akan turun, sebab sebelumnya 

mereka mengalami musim kemarau yang cukup lama, tapi tidak semua orang 

pribumi berkeyakinan begitu, hanya sebagain orang saja. Dan juga ada sebagian 
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orang pribumi tidak mau menyaksikan, ikut serta, dan lainnya, karena itu 

merupakan kepercayaan yang bukan agama islam . 

2.2 Pandangan Islam 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum dan adat-istiadat dan lain-lain kemampuan serta 

kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. 

Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, 

larangan-larangan dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Kebudayaan itu 

bersifat spesifik sebab aspek ini menggambarkan pola kehidupan. Setiap 

kesatuan masyarakat pola kehidupannya berbeda. Masyarakat adalah orang-

orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Surah (Al-Hujurat[49]:13) dan (Al-'Isra'[17]:36).   

م إِوَّب ٱلىَّبس   أَيُّهَبي  َٰ ك  ه َخلَْقىََٰ ك مْ  َوأ وثَىَٰ  َذَكر   مِّ ىبًب َوَجَعْلىََٰ ع  ِ  ِعىدَ  أَْكَرَمك مْ  إِنَّ  لِتََعبَرف ىا َوقَبَبئِلَ  ش   ٱّللَّ

مْ  ك  َ  إِنَّ  أَْتقَىَٰ  .﴾٣١﴿ َخبِير   َعلِيم   ٱّللَّ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Mahateliti.” (Al-Hujurat[49]:13) 

ْمعَ  إِنَّ  ْلم  عِ  بِهِۦ لَكَ  لَْيسَ  َمب تَْقف   َوَل  ئِكَ  ك لُّ  َوٱْلف َؤادَ  َوٱْلبََصرَ  ٱلسَّ
َٰٓ  ﴾١٣﴿ َمْسـ  ىًل  َعْىه   َكبنَ  أ ۟ولََٰ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 

pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung 

jawabannya.” (Al-'Isra'[17]:36).  

http://localhost:4001/index.php/cari/keyword/JUQ4JUI0JUQ4JUI5JUQ5JTg4JUQ4JUE4JUQ4JUE3
http://localhost:4001/interactive
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Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah telah menciptakan kamu 

sekalian berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada juga perempuan, dan Allah 

juga menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa supaya kamu mengetahui 

mana yang baik dan mana yang buruk, supaya hidup saling bersosial, 

bertoleransi antara agama, berbudaya, dan bersuku. 

Dan jika kamu mengikuti agama, berbudaya, dan bersuku yang tidak kamu 

ketahui apa manfaatnya, tujuan, hikmahnya, sehingga membuatmu sesat, ingat 

semua yang kamu lakukan disaksikan oleh pendengaran, penglihatan, dan hati 

nurani, itu semua akan kamu pertanggung jawabkan. 

2.3 Penelitian Terdahulu  

Penelitian sosial merupakan salah satu penelitian yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan fakta yang baru dan berbeda, sehingga dalam satu objek  

bisa banyak hal yang bisa dilihat hingga akan menghasilkan penelitian yang 

sempurna. Untuk itu penelitian sosial ini tidak terlepas dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian tentang Ritual Bakar Tongkang kali 

merujuk pada penelitian. 

Penelitian yang telah dilakukan yakni dari Desti Astuti (2008), mengenai 

“Sejarah Upacara Bakar Tongkang Dan Perkembangannya Sebagai Wisata 

Budaya di Bagansiapiapi” menyatakan Upacara Bakar Tongkang merupakan 

upacara tradisional dari masyarakat tradisional dari masyarakat Tionghoa di 

Bagansiapiapi. Awalnya mereka merupakan perantau dari Cina yang kemudian 

tinggal di Thailand dan selanjutnya berlayar hingga sampai di Bagansiapiapi. 

Upacara ini adalah wujud syukur masyarakat Tionghoa kepada Dewa Ki Ong Ya 
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karna telah memberi keselamatan kepada masyarakat Tionghoa yang berlayar 

dan kemudian menemukan Bagansiapiapi. Upacara Bakar Tongkang ini 

diperingati setiap tanggal 15-16 bulan ke-5 penanggalan Imlek yang oleh 

masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi dipercaya sebagai bakti kelahiran dari 

Dewa Ki Ong Ya. Upacara ini kemudian berkembang menjadi salah satu wisata 

budaya di Bagansiapiapi dan kemudian masuk menjadi salah satu event nasional. 

Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah Upacara 

Bakar Tongkang dan Perkembangannya sebagai wisata budaya di Bagansiapiapi. 

Selanjutnya penelitian dari Sukarnila (2012), mengenai “Sejarah 

Masuknya Etnis Tionghoa dan Eksistensi Kebudayaan di Bagansiapiapi” 

menyatakan bahwa proses masuknya etnis Tionghoa di Bagansiapiapi dimulai 

dari perantauan Cina keturunan Ang yang merantau ke Thailand dan karena 

terjadi konflik antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Thailand yang 

menyebabkan mereka harus diusir dari daerah itu kemudian berlayar ke 

Bagansiapiapi menggunakan kapal dengan membawa dewa Kie Ong Ya dan 

akhirnya mereka pun sampai ke Bagansiapiapi. Mereka berinteraksi dengan 

masyarakat pribumi yang pada akhirnya akan saling mempengaruhi dan 

kemudian terjadilah percampuran kebudayaan. Dan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana proses masuknya etnis Tionghoa ke Bagansiapiapi 

dan Bagaimana eksistensi kebudayaan di Bagansiapiapi. 

Apriliana Hidayati Nurdin (2017), tentang “ Pusat Kerajinan Tangan Dan 

Oleh-oleh Berbasis Ekowisata Di Bagansiapiapi Dengan Pendekatan Arsitektur 

Melayu Rokan. Bagansiapiapi merupakan ibukota Kabupaten yang disuburkan 
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oleh berbagai aktifitas, seperti pada sektor ekonomi, kelautan, pertanian, 

perkebunan, kehutanan, pariwisata dan jasa. Sedangkan dilihat dari segi sosial 

dan budaya, Bagansiapiapi memiliki berbagai keberagaman adat dan budaya 

yang salah satunya dapat dilihat dengan adanya event tahunan yaitu bakar 

Tongkang sehingga menyebabkan Bagansiapiapi cukup banyak dikunjungi pada 

sektor parawisata. Selain itu bagansiapiapi juga memiliki potensi alam 

disepanjang pesisir pantai, yang dapat dikembangkan dan menjadi salah satu 

alasan destinasi wisata. Adanya aktifitas wisata pastinya selalu berhubungan erat 

dengan oleh-oleh. Namun untuk mendapatkan oleh-oleh di Bagansiapiapi masih 

dijual terpisah dan menyebar. Hal ini tersebutlah yang menjadi alasan 

dibutuhkannya sebuah tempat yang menyediakan oleh-oleh khas Rokan Hilir, 

khususnya Bagansiapiapi. Sebagai sarana pariwisata, Pusat Kerajinan Tangan 

dan Oleh-oleh yang bersinergi dengan ekowisata ini diharapkan dapat menjadi 

sarana rekreasi serta edukasi dalam mempelajari budaya Melayu dengan 

menerapkan salah satu arsitektur tradisonal daerah Riau yaitu arsitektur Melayu 

Rokan. Dengan menggunakan arsitektur Melayu Rokan sebagai pendekatan 

untuk perancangan, maka didapatkanlah konsep Khazanah Arsitektur Melayu 

Rokan Ide dasar perancangan Pusat kerajinan Tangan dan Oleh-oleh ini didasari 

pada budaya (Kerajinan Tangan dan Oleh-oleh) yang ada di Rokan Hilir. Oleh 

sebab itu untuk mengangkat ciri khas lokal dari daerah Rokan Hilir 

menggunakan seni bina dari Arsitektur Melayu Rokan yang ditransformasikan 

ke dalam proses perancangan. Hasil dari transformasi tersebutyang berupa pola 

dan bentuk diterapkan ke dalam perancangan Pusat Kerajinan Tangan dan Oleh-
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oleh yang meliputi penzoningan, tatanan massa, tatanan ruang luar, bentukan 

massa, tatanan ruang dalam dan struktur.   

Penelitian dari, Irma Muchayani (2014), mengenai “Akulturasi Budaya 

Bagi Etnis Tionghoa dengan Etnis Melayu di Kelurahan Bagan Kota dan 

Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kota Bagansiapiapi Kabupaten 

Rokan Hilir”. Menyatakan bahwa akulturasi budaya bisa terjadi perekonomian, 

bahasa dan makna sehingga secara budaya etnis Tionghoa dan etnis Melayu 

sudah menciptakan peleburan budaya yaitu, amalgamasi atau perkawinan 

campur, sebaliknya secara ekonomi etnis Tionghoa memegang peran dalam 

perekonomian dari etnis Melayu sehingga etnis Tionghoa lebih maju dalam 

bisnis. 

Bahwa hubungan kedua etnis yakni etnis Tionghoa dan etnis Melayu 

berlangsung baik dengan meningkatkan partisipasi gotong royong dan tolong 

menolong pada masyarakat Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan 

Hilir tanpa membedakan etnis. Tujuan ini untuk menganalisis faktor-faktor apa 

saja yang berpengaruh pada Akulturasi Budaya Bagi Etnis Tionghoa Dengan 

Etnis Melayu Di Kelurahan Bagan Kota Dan Kelurahan Barat Kecamatan 

Bangko Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. 

Penelitian dari Rohmaini (2016) tentang Konflik Orang Cina dan Pribumi 

di Bagansiapiapi Tahun 1946. Menyatakan bahwa problem utama kehidupan 

dalam era pluralitas sosial adalah terjadinya konflik, baik antara individu 

maupun kelompok. Konflik bisa disebut sebagai entitas yang abadi dalam setiap 

perbedaan karena itu, menghilangkannya semasih ada perbedaan adalah 
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“mustahil”, tetapi yang bisa dilakukan adalah meminimalisir. Strateginya adalah 

penerapan pendidikan multikultural dalam kurikulum, selain adanya kesepakatan 

dialog dari kalangan yang berbeda. Namun, perlu ditegaskan bahwa sesuai 

dengan peran dan fungsi pokok pendidikan sebagai transfer nilai dan 

pengetahuan (transfer of values and knowledge), maka pendidikan multikultural 

memiliki cita-cita ideal, anti konflik, kekerasan, dan diskriminatif.  

2.4 Defenisi Konsep 

Untuk mempermudahkan dalam penelitian ini, dibutuhkan menganalisa 

data guna untuk mendapatkan pengertian serta permasalahan yang lebih jelas, 

maka diperlukan defenisi konsep. 

1. Dampak adalah suatu pengaruh atau akibat yang menimbulkan sesuatu 

yang baik (positif) dan sesuatu yang buruk (negatif), yang dapat kita 

lihat dari kebudayaan bakar tongkang yang dilakukan oleh sekelompok 

suku Tiong Hoa di Bagansiapiapi. 

2. Ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan 

masyarakat, baik berupa sandang pangan, serta pendapatan. Dengan 

adanya acara Bakar Tongkang dari segi ekonomi masyarakat akan 

mendapatkan pendapatan yang lebih dari pada bulan-bulan sebelumnya, 

baik masyarakat dari kalangan kebawah, seperti pedagang kaki 5, 

kalangan menengah, seperti Tour Travel, dan kalangan keatas, seperti 

hotel dan lain-lain. Dan juga dari segi sosialnya dapat membuka 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang selama ini sebagian 

mengalami pengangguran. 
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3. Kebudayaan adalah suatu kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, yang 

didapatkan dari sekelompok suku Tionghoa, yang kebiasaan mereka 

lakukan bersama-sama sekali dalam setahun, dari kegenerasi awal 

bermukiman di Bagansiapiapi hingga saat sekarang. 

4. Wisatawan adalah orang-orang yang berpergian dari ketempat 

kediamannya ketempat lain (wisata) untuk bersenang-senang maupun 

untuk lebih mentakwakan dirinya kepada tuhan, yang selama ini banyak 

tekanan dari pekerjaannya, sehingga pergi wisata dapat menjernihkan 

kembali fikiran. Dengan adanya acara Bakar Tongkang tentu saja 

banyak menarik sebagian besar wisata dari lokal, nasional, dan 

internasional, yang menurut sebagian besar mereka melihat acara Bakar 

Tongkang, untuk lebih mendekatkan dirinya kepada tuhan, dan 

sembahyang kepada Dewa Kie Ong Ya yang telah membawa etnis 

Tionghoa sampai ke Bagansiapiapi, dan juga sebagian orang melihat 

Bakar Tongkang untuk bersenang-senang yaitu menyaksikan 

pembakaran tongkang, sekaligus menikmati makanan Khas 

Bagansiapiapi dan lain-lain. 

2.5 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberikan teknik 

bagaimana cara dalam mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran 

ini supaya dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung 

terhadap analisa dari variabel tersebut. 
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Tabel 2.3 Konsep Operasional Penelitian 

 Variabel  Indikator Sub Indikator 

Dampak Ekonomi Dari 

Kebudayaan Bakar 

Tongkang 

1. Ekonomi Masyarakat 1. Terciptanya 

Kesempatan Kerja 

dan Berusaha 

2. Meningkatnya 

Pendapatan 

Masyarakat 

3. Sarana 

Perekonomian 

2. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Retribusi Parkir 

Sumber : Oka A. Yoeti,  2008 : 21.  

2.6 Kerangka Pemikiran 

Tabel 2.4 Kerangka Pemikiran  

 

   

                                                                 

 

 

  

 

 

 

 Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan 

Umum 

Dampak Ekonomi Dari Kebudayaan Bakar Tongkang 

Ekonomi Masyarakat 

1. Kesempatan Kerja dan 

Berusaha 

2. Pendapatan Masyarakat 

3. Sarana Perekonomian 

Meningkatkan Ekonomi di Bagansiapiapi 


