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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah 

NegaraRepublik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-gia

tnya  melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan 

cita-cita Nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut 

dalam Pembukaan UUD 1945. 

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan 

pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana 

konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan 

budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan 

bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat 

dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. 

Pada suatu Negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri 

berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian 

dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil 

dan dampaknya untuk rakyat.Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) 

secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peranserta 

aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (market 
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work -mechanism); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan 

(law and orde); dan(5) secara administrasi publik: pembangunan dikelola 

secara baik (good governed, terjadi good governance dan good government).  

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk 

fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut 

tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem 

pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Berkesinambungan dengan visi 

misi dan program prioritas Presiden Republik Indonesia yang tercantum dalam 

Nawa citanya bahwa akan Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Pembangunan 

pulau terdepan yang diklaim Pemerintah Indonesia sebagai etalase Nusantara, 

hingga kini berjalan sangat lambat. Padahal, pembangunan pulau-pulau terluar 

sudah dimulai sejak 2005 atau 12 tahun lalu. 

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah 

perencaaan pembangunan yang baik dan dapat dirumuskan dalam program 

dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efesien serta disesuaikan dengan 

anggaran dan belanja, atau kata lain disesuaikan dengan kemampuan daerah 

tersebut sehingga mampu mencapai hasil yang optimal dalam memanfaatkan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah. Fungsi perencaanaan 

pembangunan ini pada pemerintahan Kabupaten/Kota dipegang oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Dearah (BAPPEDA). 

Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah 

provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu 

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut 
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manjadi satu kesatuan dalam wilayahNegara RI. Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah mengamanatkan 

bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota dalam 

menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkanmenyusun perencanaan 

pembangunan. 

Perencanaan pembangunan Daerahsebagaimana dimaksud, disusun 

secara berjangka meliputi  RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun tahapan perencanaan 

pembangunan sebagaimana pada pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 dijelaskan 

yaitu; (1) Penyusunan rencana, (2) Penetapan rencana, (3) Pengendalian 

pelaksana rencana dan 4) Evaluasi pelaksana rencana. 

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang dibuat 

pemerintah pusat tidak dapat berjalan sendiri. Dengan itu, diperlukan 

kerjasama dan koordinasi dengan daerah mengingat luasnya wilayah geografis 

Indonesia. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah 

daerah, membuka kesempatan bagi daerah untuk dapat menjalankan 

pemerintah daerah secara mandiri. Daerah diberikan kewenangan untuk 

menjalankan otonomi secara nyata, luas, dan bertanggung jawab. Hal ini 

membuat daerah dapat lebih fokus dalam pembangunan daerah dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat daerah. 

Berdasarkan potensi Sumber Daya Alam dalam Posisi strategis 

wilayah,Pembangunan pulau-pulau dan pesisir merupakan langkah 
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membangun Indonesia. Dimana Indonesia merupakan Negara kepulauan 

terbesar di dunia yang tersusun atas lebih dari 17.000 pulau, dirangkai oleh 

95.181 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada). Selain itu, sekitar 

64,97% wilayahnya berupa laut dengan potensi sumber daya kelautan dan 

perikanan yang beraneka ragam dan begitu besar yang dilalui empat samudera. 

Tentang dinamika kehidupan orang-orang di pulau yang terpinggirkan, 

Menyusuri Pulau Rupat adalah menyusuri kehidupan pulau dan pesisir terluar. 

Setiap sudutnya menceritakan banyak hal yang membuat orang selalu ingin 

mengetahuinya. Mulai segala yang indah sampai yang memprihatikan. Pulau 

Rupat merupakan pulau dari bagian kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Riau. 

Secara administratif, Pulau Rupat berbatasan dengan Selat Malaka di bagian 

utara. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, dan sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis. Pulau seluas 1.524.55 kilometer 

persegi yang berada di sebelah timur Pulau Sumatera ini terbagi ke dalam dua 

kecamatanyaitu Rupat Selatan dan Rupat Utara merupakan salah satu pulau 

terluar indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia sebagai garda 

terdepan Indonesia. 

Selain itu, pulau yang berbentuk seperti gunung kecil di tengah laut 

luas itu juga memiliki posisi yang sangat strategis, karena langsung 

berhadapan dengan perairan internasional yang sangat ramai, yaitu Selat 

Malaka. Pulau Rupat memiliki nilai jual yang sangat eksotis, karena kapal-

kapal asing yang melintas di Selat Malaka bisa langsung merapat ke pulau 

yang memiliki pasir putih terpanjang di indonesia ini.Pantai pasir putihnya 
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membentang sepanjang ± 17 Km mulai dari Desa Teluk Rhu, Tanjung Punak 

(Rupat Utara) sampai sungai Cingam (Rupat). Pantai yang lebarnya ± 30 

meter jika air surut atau sekitar ±7 meter saat air pasang ini memiliki 

keindahan yang tidak kalah penting dengan pantai-pantai di pulau Bali. Untuk 

melihat nyata Pulau Rupat merupakan sebuah pulau dan pesisir dapat dilihat 

Sebagaimana data berikut ini: 

Tabel 1.1 

Pulau menurut kecamatan di Kabupaten Bengkalis 

 

NO KECAMATAN 
IBUKOTA 

KECAMATAN 
LUAS NAMA PULAU 

1 Mandau Air Jamban 12.06 - 

2 Pinggir Pinggir 32.20 - 

3 Bukit Batu Sungai Pakning 14.51 - 

4 Siak Kecil Lubuk Muda 9.55 - 

5 Rupat Selatan Batu Panjang 11.53 1. Pulau Rupat 

2. Pulau Atung 

3. Pulau mampu beso 

4. Pulau payung 

5. Pulau mentele 

6. Pulau Baru 

7. Pulau Rampang 

8. Pulau mampu kecik 

9. Pulau ketam 

6 Rupat Utara Tanjung Medang 8.08 1. Pulau Babi 

2. Pulau Kemunting 

3. Pulau Simpur 

4. Pulau Beting Aceh 

5. Pulau Beruk 

6. Pulau Pajak 

7. Pulau Tengah 

7 Bengkalis Bengkalis kota 6.61 1. Pulau Bengkalis 

8 Bantan Selat Baru 5.46 - 

9 Bathin Solapan Sebangar  Baru mekar 09 Februari 

2017 

10 Talang Muandau Beringin  Baru mekar 09 Februari 

2017 

11 Bandar Laksmana  Tenggayun  Baru mekar 09 Februari 

2017 

Sumber :Badan pusat statistik Kabupaten Bengkalis 2017 
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Dari data diatas jelas terlihat bahwa dua kecamatan yang memiliki 

banyak pulau yaitu kecamatan Rupat Selatan dan Rupat Utara. Pulau 

merupakan sebidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari 

karang, yang dikelilingi air. Kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau 

atau kepulauan. Pulau merupakan tanah surga yang memiliki pesisir dan 

keindahan alam lainnya yang membuat masyarakat luar tertarik untuk 

mengunjunginya. Ketertariakan tersebut dapat dilihat dari data sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Potensi Pulau Rupat 

NO Potensi Pariwisata 

1 Pantai Pesona Bahari 17 km 

2 Kampung Nelayan Tanjung Jaya 

3 Menara Suar 

4 Hutan Wisata Mangrove 

5 Pantai Pasir Putih 

6 Pulau Beting Aceh 

8 Perikanan 

9 Makam Puteri Sembilan 

Sumber: Badan pusat statistik Kabupaten Bengkalis 2017 

Dari tabel 1.2 diatas terlihat beberapa objek wisata yang ada di Pulau 

Rupatmembuktikan Kabupaten Bengkalis memiliki potensi wisata yang sangat 

baik.Potensi ini diharapkan dapat memberikan pendapatan yang sesuai 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bengkalis. Untuk mewujudkan 

pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan, perlu diambil suatu 

kebijakan dengan meningkatkan pendapatan dari sektor non migas yang 

selama ini  kurang tergali. Supaya potensi tersebut memberikan sumbangsih 

perlu dibangun segala sesuatunya. Salah satu aspek yang termasuk dalam 
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sektor ini adalah peningkatan bidang pariwisata, karena bidang pariwisata 

merupakan sektor pendapatan bagi daerah yang cukup besar. Melalui sektor 

pariwisata, pemerintah daerah khususnya masyarakat akan dapat 

meningkatkan pendapatan bagi mereka yang tinggal di sekitar objek wisata. 

Pembangunan merupakan upaya proses perubahan untuk menuju 

kearah yang lebih baik dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan daerah merupakan bagian 

dari pembangunan Nasional. Pembangunan daerah pada intinya memerlukan 

keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral dengan 

mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah. Setiap daerah perlu 

prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam upaya bagi peningkatan 

pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah, kerjasama 

daerah, pembangunan pedesaan dan pembangunan perkotaan. 

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah 

perencaaan pembangunan yang baik dan dapat dirumuskan dalam program 

dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efesien serta disesuaikan dengan 

anggaran dan belanja, atau kata lain disesuaikan dengan kemampuan Daerah 

tersebut sehingga mampu mencapai hasil yang optimal dalam memanfaatkan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah. Berikut grand strategi 

pembangunan Kabupaten Bengkalis : 
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Tabel 1.3 

Grand Strategi Kabupaten Bengkalis 

 

NO PROGRAM FOKUS WILAYAH 

1 Gerbang utama Menjadi pusat pendidikan dan 

agribisnis 

Pulau Bengkalis 

2 Gerbang 

Laksmana 

Menjadi pusat industri,pelabuhan dan 

agrobisnis 

Kecamatan Bukit 

Batu dan 

Kecamatan Siak 

Kecil 

3 Gerbang Permata Menjadi kota transit dan petropolis Kecamatan 

Mandau dan 

Kecamatan Pinggir 

4 Gerbang Pesisir Menjadi pusat pariwisata dan 

agrobisnis 

Pulau Rupat 

Sumber: Rencana strategis BAPPEDA Tahun 2017 

Dari tabel 1.3 dalam rangka menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai 

Negeri 

yang maju dan makmur serta menyingkronkan program dari Provinsi dan Pusa

t, Kabupaten Bengkalis dibagi menjadi empat pusat kegiatanpembangunan sec

ara spesial, yakni: 

1. Gerbang Utama. Fokus menjadikan Pulau Bengkalis sebagai Pusat 

Pemerintahan, Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan 

Budaya Melayu Serumpun. 

2. Gerbang Laksamana. Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan 

Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, 

Pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan 

peternakan modern yang pro rakyat. 

3. Gerbang Permata,  Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan 

Pinggir sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, 

Perdagangan, Ketenagakerjaan, Peternakan, Pertanian dan Perkebunan. 
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4. Gerbang Pesisir. Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat 

pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan 

perikanan. Untuk Gerbang pesisir terdapat dua kecamatan dengan Rupat 

Utara dipesisir Utara dan Rupat selatan di pesisir selatan. 

Pulau Rupat direncanakan sebagai pusat pembangunan kepariwisataan 

dan agrobisnis oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dari masa periode 

sebelumnya sampai masa Bupati Amril Mukminin. Hal ini tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa pulau ini 

akan dijadikan kawasan wisata  unggulan dan salah satu pusat pertumbuhan 

ekonomi di Riau.  

Tabel 1.4 

Program Perencanaan Pembangunan Gerbang  

Pesisir di Pulau Rupat  

 

NO PROGRAM KEGIATAN 

1 Perencanaan prasarana wilayah 

dan sumberdaya alam 

a. Penyusunan feasilibility study 

bandara pulau Rupat 

2 Pengembangan destinasi 

pariwisata 

a. Pembuatan DED tourism hutan 

mangrove 

3 Peningkatan kualitas dan akses 

informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup 

a. Kajian lingkungan hidup strategis 

4 Penelitian dan pengembangan a. Pengembangan kawasan ekonomi 

khusus  

b. Penyusunan pengembangan 

ekowisata (ecotourism bisnis 

planing) 

5 Program pembinaan dan pengemb

angan bidang ketenagalistrikan 

a. Feasilibility study pembangunan 

pembangkit listrik 

b. DED pembanngkit listrik tenaga 

hybrid 

6 Pembangunan jalan lingkar, jalan 

poros dan jembatan 

a. Pembangunan jalan poros Rupat-

RupatUtara 

b. Pembangunan jalan Pulau Rupat – 

Rupat utara 

c. Pembangunan infrastruktur 
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perdesaan 

7 Pembangunan prasarana dan 

fasilitas perhubungan 

a. Peninngkatan sarana dan 

prasarana perhubungan 

8 Rehabilitasi dan pemulihan 

cadangan sumber daya alam 

a. Pembangunan zona proteksi 

magrove 

9 Pembinaan dan pengembangan  

bidang ketenagalistrikan 

a. Fasilitasi pembangunan 

pembangkit listrik 

b. Fasilitasi kabel bawah laut 

Dumai-Rupat 

10 Pengembangan kinerja 

pengelolaan air minum dan air 

limbah 

a. Pembangunan sarana dan 

prasarana air minum bersih 

Sumber: BAPPEDA Tahun 2017 

Desain program pembangunan pemerintah terhadap pulau Rupat menja

dikan  

wilayah tersebut sebagai tujuan wisata dan agrobisnis patut didukung. Disamp

ing itu,  potensi wisata bahari yang ada di pulau terluar tersebuttermasuk 

dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN). Namun realisasinya 

program yang dijalankan belum bisa dilihat dan dinikmati masyarakat secara 

nyata saat ini mengingat lambannya realisasi program tersebut. Padahal telah 

memasuki tahun ketiga, seperti terlihat pulau Rupat belum mampu sebagai 

wilayah tujuan wisata karena sarana dan prasarana belum mendukung. 

Keadaan di Pulau Rupat masih sangat minim infrastuktur untuk 

menuju ke lokasi dengan keadaan jalan yang tidak bagus dikarenakan jalan 

bukan seutuhnya jalan poros.Hingga ketika hujan terjadi bergenangan air yang 

mengakibatkan jalan banjir susah dilewati kendaraan. Selain itu transportasi 

umum menuju ke lokasi masih begitu terbatas, dimana untuk jalur mencapai 

ke Rupat harus melewati jalan utama melalui Laut baru jalur darat. Untuk 

sampai ke objek wisata jarak dari pelabuhan masih lumayan jauh dengan 

keadaan jalan masih belum memungkinkan untuk adanya kendaraan umum 
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dan bagi para pengunjung wajib dengan kendaraan pribadi. Setelah jarak yang 

cukup jauh untuk dijangkau dari kota pastinya harapan para pengunjung 

kelelahan terbalaskan dengan melihat keindahan objek wisata. Namun, ketika 

sampai ditujuan pengunjung tidak bisa menikmati keindahan dengan 

fasilitas yang tidak lengkap karena objek wisata yang tidak terkembangkan 

sesuai data yang ada berikut ini: 

Tabel 1.5 

Fasilitas wisata pulau Rupat 

 

NO Fasilitas Keterangan 

1 Olahraga air dan rekreasi Belum ada 

2 Perkampungan khusus Belum ada 

3 Desa dan pusat aktivitas 

masyarakat 

Belum ada 

4 Hotel-villa-pemukiman Ada tetapi jauh dari pantai 

5 Private beach village Belum ada 

6 Pusat kebugaran Belum ada 

7 Taman ekowisata hutan bakau Masih belum dikembangkan 

8 Pusat Belanja (Tempat oleh-oleh) Belum ada 

9 Tempat parkir Tidak tertata 

10 Hiburan Belum ada 

11 Musholla bersih Ada tapi tidak terjaga 

12 Rumah Makan Umum Belum ada, hanya ada ketika ada event 

13 Toilet bersih  Ada tapi minim 

14 Pemandian bersih Belum ada 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2017 

Indonesia dikenal sebagai Negara dengan destinasi wisata alam yang 

beraneka ragam . Mulai dari wisata alam berupa pantai, pemandangan bawah 

laut, air terjun, goa, situs purbakala, gunung, danau hingga wahana wisata di 

seluruh wilayah di Indonesia. Namun, tak sedikit dari tempat wisata tersebut 

yang tidak terurus keberadaannya. Tempatnya kotor, fasilitasnya terbengkalai 

tak terawat, akses menuju lokasinya sangat berat dan sampah berserakan. 

Kondisi-kondisi seperti ini terjadi di wisata Pulau Rupat yang seharusnya 
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menjadi destinasi Dunia dan pengunjungnya yang luar biasa. jika 

dipertahankan maka akan menutup potensi yang ada dalam tempat wisata 

tersebut. Pada dasarnya pengunjung atau wisatawan ingin berlibur agar 

mendapatkan kesegaran (refreshing) dari seluruh aktivitas sehari-hari. Mereka 

ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang terpenting dalam hidupnya 

dengan nyaman. Seharusnya fasilitas diatas yang setidaknya harus ada dan 

dirawat oleh pengelola di tempat-tempat wisata tersebut. Dari pengamatan 

yang telah dilakukan dan data-data yang dipaparkan bahwa pulau Rupat 

merupakan pulau yang diasumsikan sangat diluar jika dibandingkan dengan 

pulau-pulau yang lain. Jika tidak dikelola secara baik, keberadaannya menjadi 

sangan rawan. 

Dilihat dari data-data serta survey penulis dilapangan secara garis 

besar permasalahan yang terjadi adalah: 

1. Kondisi jalan yang belum memadai,dimana sebagian besar jalannya masih 

tanah 

2. Aksebilitas kepulau Rupat hanya bisa dicapai jalur laut dan udara, dan saat 

ini hanya bisa diakses lewat laut karena belum dikembangkannya 

pelabuhan udara 

3. Kawasan wisata tidak dikelola dengan baik 

4. Penyediaan komponen wisata yang kurang memadai 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pembangunan Pulau ini, untuk itu penulis mengangkat 



 13 

judul:“Analisis Program Pembangunan Pulau Terluar Indonesia (Studi 

Pesisir Utara Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis). 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Analisis Program Pembangunan Pulau Terluar Indonesia 

(Studi Pesisir Utara Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis). 

2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat program Pembangunan Pulau 

terluar Indonesia (Studi Pesisir Utara Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain:  

1. Untuk mengetahui Pembangunan Pulau Terluar Indonesia di Pesisir Utara 

Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pembangunan 

Pulau Terluar Indonesia di pesisir Utara Pulau Rupat Kabupaten 

Bengkalis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis dapat memperluas dan memperkaya wawasan, khususnya 

tentang pembangunan pesisir Utara Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis 

oleh Pemerintah daerah 
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2. Sebagai penambah referensi bagi peneliti lain tentang permasalahan yang 

sama dimasa yang akan datang. 

3. Sebagai  sarana  untuk  melatih  dan  menguji  serta  meningkatkan 

kemampuan berfikirpenulis melalui penulisan ilmiah. 

1.5Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung   

penelitian, seperti teori kebijakan, juga berisi pandangan  islam, 

definisi konsep, variabel penelitian dan konsep operasional, 

kerangka berfikir dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan 

dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang berisi tentang 

lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data,  Subjek  penelitian serta analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

  Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang Kabupaten 

Bengkalis, Pulau Rupat, Kantor Bappeda Bengkalis yang 

berisikan Letak Geografis, agama, pendidikan, seputar 

lingkungan penelitian. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN 

  Bab ini membahas tentang identitas Informan, tanggapan 

informan terhadap program pembangunan Pulau terluar 

Indonesia. 

BAB VI : PENUTUP 

  Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitiandan saran yang dapat dijadikan masukan bagi Kantor 

Bappedaserta Kecamatan di Pulau Rupat 


