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ABSTRAK 

Pembangunan Pariwisata Kawasan Lagoi merupakan hasil kerja sama 

Indonesia dengan Singapura pada tahun 1990. Kawasan Lagoi dikelola oleh PT. 

Bintan Resort Cakrawala (BRC). Sejak awal dibuka hingga sekarang, Kawasan Lagoi 

telah menggunakan dolar (dolar Singapura dan dolar Amerika serikat) sebagai alat 

bertransaksi. Kawasan wisata Lagoi menjadi sangat krusial di Kabupaten Bintan, 

dikarenakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan sangat 

tergantung dari sektor pariwisata khususnya dari kawasan wisata Lagoi.  Oleh sebab 

itulah Kawasan wisata Lagoi menjadi ekonomi politik di Kabupaten Bintan yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sangat berpengaruh terhadap pembangunan 

sosial dan politik Kabupaten Bintan. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara (in-

depth interview), observasi dan dokumenter. Semua data yang terkumpul kemudian 

dianalisa. 

 Hasil penelitian menunjukkan penggunaan mata uang asing  sebenarnya tidak 

hanya menguntungkan Pengusaha tetapi juga Pemerintah Kabupaten Bintan, melalui 

pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan ke daerah dalam mata uang rupiah 

sementara pengusaha menggunakan dolar sebagai alat tukar. Kemudian 

dikembangkannya kawasan Pantai Timur Kabupaten Bintan sebagai tujuan pariwisata 

lainnya di Kabupaten Bintan untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten 

Bintan. Dampak ekonomi politik kawasan wisata Lagoi terhadap sosial 

kemasyarakatan selain berdampak positif juga  berdampak negatif yaitu masih adanya 

konflik pembebabasan Lahan dengan masyarakat, karena dari 23.000 ha lahan yang 

diklaim PT. Buana Mega Wisatama sebagai pemegang Hak Guna Kangunan. Hanya 

16.000 ha yang mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan. 
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Abstract 

Tourism Development in Lagoi area is the result of Memorandum of 

Understanding between Indonesia and Singapore in 1990. Lagoi tourist area 

managed by PT. Bintan Resort Cakrawala (BRC). Since opening to now, Lagoi 

tourist area have been using the dollar (Singapore dollars and United States dollars) 

in transaction. Lagoi tourist areas is crucial in Bintan, because the local income 

Bintan is very dependent on the tourism sector, especially from the Lagoi tourism 

area. Therefore, Lagoi tourist area be political economy in Bintan has economic 

value and very influence to social development and politic. 

The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection by 

methods in-depth interview, observation and documentary. All data is then 

researchers analysis. 

The results showed the use of foreign currency is not only profitable to 

business but also the Local Government  Bintan, through local taxes and levies paid 

to the area in the rupiah currency while businessman use the dollar in transaction. 

Then the development of the East Coast of Bintan as a tourist destination in Bintan 

other to increase the tourism potential of Bintan. The impact of political economy 

Lagoi tourist area about social community besides positive impact also negative 

impact, namely still the conflict with the Land with people, because of the 23,000 ha 

of land claimed by PT. Mega Buana Wisatama as holders Building Right. Only 

16,000 ha have Building Right certificate. 
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A. Latar Belakang 

Indonesia meratifikasi persetujuan Pembentukan World Trade Organization 

(WTO)
2
 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratification of 

Agreement of Establishing the World Trade Organization yang didalamnya juga 

melegalkan persetujuan General Agreement on Trade in Service (GATS) maka secara 
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 Organisasi perdagangan dunia bernama International Trade Organization (ITO). Tetapi tidak 

berhasil. Kemudian pada tahun 1947 dibentuk General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Misi 

utama GATT adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-

peraturan yang harus ditaati oleh semua Negara anggota. Pada 1 Januari 1995 GATT berubah menjadi 

World Trade organitation (WTO) 



 

resmi sejak itu Indonesia masuk keanggotaan dalam WTO dan menjalankan 

persetujuan GATS. GATS lebih dimaknai sebagai kerangka kerja perjanjian 

perdagangan Jasa seperti perbankan, telekomunikasi, konsultasi, pariwisata dan 

pengangkutan. Persetujuan Jasa ASEAN yang lazim dikenal dengan sebagai AFAS 

(ASEAN Framework Agreement on Services) yang disetujui sejak 15 Desember 

1995, adalah wadah menghapus segala hambatan perdagangan jasa di Negara-negara 

ASEAN. 

 Pada tahun 2007 lahir UU Nomor 44 Tahun 2007, yang menetapkan Batam, 

Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang biasa disebut FTZ 

(Free Trade Zone). 

Alasan lahirnya UU FTZ antara lain : 

1. Letak provinsi Kepulauan Riau yang strategis di Selat Malaka, yang 

merupakan jalur perdagangan dunia yang sangat ramai sehingga dapat 

meningkatkan pembangunan dan GDP Nasional  

2. Perubahan paradigma daerah perbatasan yang dulu merupakan “pintu 

belakang” Indonesia dan menjadi tempat orang-orang buangan, berubah 

menjadi teras terdepan Negara Indonesia sejak era reformasi  

3. Tingkat Konflik antar negara tetangga tinggi  

Bintan (kabupaten Bintan dan kota Tanjungpinang) sendiri telah lahir 

peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dengan adanya peraturan 



 

ini beberapa kawasan di kabupaten Bintan dan kota Tanjungpinang menjadi kawasan 

khusus perdagangan bebas. 

Sebelumnya, ketika ketika Kabupaten Bintan masih bagian dari provinsi Riau, 

pada tanggal 28 Agustus 1990, dilakukan penandatanganan Memorandum of 

Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura 

dalam perjanjian Framework Agreement on Regional Economic Cooperation. 

Dengan adanya kerjasama ini, maka pembangunan dan pengembangan Kawasan 

Industri Pariwisata (Tourism Board) Internasional Lagoi dikelola oleh PT. Bintan 

Resort Cakrawala( BRC) dan Kawasan Industri Manufaktur (electronic dan garment) 

dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) di Lobam wilayah Bintan Utara.  

Kawasan wisata Lagoi menjadi sangat krusial, dikarenakan Sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan sangat tergantung dari sektor 

pariwisata khususnya dari kawasan wisata Lagoi. Pada tahun 2012 hingga 2013 

diperkirkan lebih dari 50% sumbangan Pendapatan Asli Daerah Bintan berasal dari 

kawasan wisata Lagoi ini. sedang PAD dari sektor sektor pertambangan, pertanian, 

industri dan kelautan masih berada di urutan di bawah pendapatan dari sektor 

pariwisata.  

 

 

 

 



 

TABEL 1.1 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan 

 

Tahun Target PAD Realisasi PAD 

2009 127.950.244.262 132.757.180.295,56 

2010 119.808.991.100 130.846.899.926,84 

2011 121.436.408.714 136.232.925.611,22 

2012 130.138.946.500 136.274.546.432,36 

2013 134.088.654.257 136.077.603.306,04 

2014 158.959.953.600  

Sumber: Peraturan  Daerah Kabupaten Bintan Tentang APBD dari Tahun 2009-

2014  dan data DPPKD Kabupaten Bintan Tahun 2009- 2013 

 

Sisi selanjutnya yang patut diperhatikan bahwa Lagoi merupakankawasan 

dengan nilai transaksi keuangan dengan menggunakan mata uang dolar Amerika 

Serikat (USD) ataupun Dolar Singapura (SGD) sebagai alat tukar yang terbesar di 

Provinsi Kepulauan Riau.  Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa yang berlaku sebagai alat tukar adalah mata 

uang rupiah di seluruh Indonesia. Rupiah memang diperbolehkan sebagai alat tukar di 

kawasan wisata Lagoi, hanya saja harus dikurs dalam mata uang dolar singapura atau 

dolar amerika serikat yang di patok oleh pengelola resort. 

Kondisi Lagoi yang merupakan salah satu kawasan FTZ di Kabupaten Bintan 

bukan berarti penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran di resort-resort 

Lagoi menjadi legal. Karena pembayaran jasa pariwisata di kawasan Lagoi bukanlah 

termasuk dalam perdagangan internasional yang dimaksud dalam UU Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu PERPPU Nomor 1 Tahun 2000 yang 



 

merupakan cikal bakal UU FTZ ini, sebenarnya telah mewajibkan penggunaan mata 

uang rupiah sebagai mata uang resmi di kawasan FTZ dan penggunaan mata uang 

asing diperbolehkan melalui bank atau pedagang valuta asing yang mendapat izin. 

Hanya saja patut digaris bawahi, bahwa semua peraturan di atas diundangkan 

setalah hampir 10 tahun kawasan wisata Lagoi beroperasi menggunakan dolar. Dan 

hingga sekarang tetap menggunakan dolar sebagai mata uang yang dianggap sah 

dalam bertransaksi di kawasan Lagoi. Dan keadaan ini cukup susah ditertibkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bintan. Alasannya dikarenakan UU tentang mata Uang belum 

ada peraturan pelaksananya. Sehingga pemerintah Kabupaten Bintan terkesan Lepas 

tangan. 

Oleh karena alasan yang dipaparkan di atas, ketika sektor pariwisata dianggap 

sebagai anak emas, dan sektor lainnya dianggap sebagai anak tiri, maka menurut 

Archer dan Cooper (1994), ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan 

pada kedatangan orang asing dapat diasosiasikan hilangnya sebuah kemerdekaan 

sosial dan pada tingkat nasional, sangat dimungkinkan sebuah negara akan 

kehilangan kemandirian dan sangat tergantung pada sektor pariwisata (Utama : 

2011).  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kawasan Lagoi 

merupakan ekonomi politik dikarenakan kawasan Lagoi merupakan kawasan yang 



 

mempunyai nilai ekonomi tinggi dan sangat berpengaruh terhadap sosial politik di 

Kabupaten Bintan. oleh sebab itulah penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, 

yaitu: 

A. Bagaimana dampak ekonomi politik pariwisata kawasan wisata Lagoi 

terhadap penggunaan mata uang asing di kawasan wisata Lagoi bagi 

Kabupaten Bintan? 

B. Bagaimana dampak ekonomi politik kawasan wisata Lagoi terhadap kebijakan 

dan pembangunan di Kabupaten Bintan? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasi dampak ekonomi politik pariwisata kawasan wisata Lagoi 

terhadap penggunaan mata uang asing di kawasan wisata Lagoi bagi Kabupaten 

Bintan 

2. Mengidentifikasi dampak ekonomi politik kawasan wisata Lagoi terhadap 

kebijakan dan pembangunan di Kabupaten  

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada 

pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya dalam membuat ataupun dalam hal 

implementasi suatu kebijakan kedepannya serta ekonomi politik suatu kebijakan 

yang diterapkan. 



 

2. Sebagai bahan referensi untuk rekan-rekan mahasiswa yang nantinya akan 

melakukan penelitian. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunankan penelitian Kualitatif. Peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan dalam permasalahan ekonomi politik 

pariwisata kawasan wisata Lagoi kabupaten bintan lebih akurat hasilnya. Menurut 

kirk dan Miller (Moleong, 2007:4), penelitian kualitatif bergantung pada pengamatan 

pada manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahaannya. 

 

2. Objek Kajian 

Dalam penelitian ini melilih objek kajian di kawasan wisata Lagoi. 

 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

Sekunder. Data Primer didapat dengan wawancara serta survei. Sedang data sekunder 

didapat dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek 

yang diteliti. 

 

 

 



 

4. Informan 

Peneliti menetukan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pemerintah Kabupaten Bintan  

b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan 

c. Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan 

d. Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan 

e. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan 

f. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan 

g. PT. Bintan Resort Cakrawala 

h. Serikat Pekerja  

i. Masyarakat sekitaran Kawasan Lagoi 

 

5.      Teknik dan alat pengumpulan data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Pengumpulan data dengan 

metode : 

1. Wawancara  

Jenis wawancara yang di gunakan peneliti adalah wawancara semiterstruktur 

yang termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya 

lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstrutur. Tujuan dalam wawancara 



 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka (Sugiyono, 2010 : 

233). 

Wawancara yang dimaksud penulis adalah wawancara bertahap. Wawancara 

bertahap menurut Bungin adalah wawancara yang sedikit lebih formal dari 

wawancara mendalam tetapi tidak pula terlalu sistematis seperti wawancara 

sistematis. Selain itu karakter utamanya adalah wawancara dilakukan secara bertahap 

dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan (2009 : 110). 

 

2. Metode Observasi  

yaitu peneliti melakukan pengamatan dan observasi di objek penelitian 

3. Metode Dokumenter 

yaitu peneliti memeriksa dan mengoreksi data-data yang telah dikeluarkan 

oleh lembaga atau dinas terkait penelitian. 

 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:  

1. Pedoman Wawancara 

2. Form Dokumentasi 

3. Panduan Observasi 

E. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data diskiptif 

kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan biglen adalah upaya yang 



 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

mentukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Ekonomi Politik 

Prinsip pengambilan keputusan dalam ekonomi (efisiensi) sering atau bisa 

bertentangan dengan pengambilan keputusan dalam politik. Hal ini bisa saja 

menyebabkan adanya interaksi atara keputusan ekonomi dan politik. Hal ini 

mengingat masyarakat bukan hanya sebagai konsumen dan produsen, melainkan juga 

sebagai warga Negara dengan berbagai afiliasi politiknya. Dengan kekuatan 

politiknya mereka tidak hanya dapat mengatur pasar, melainkaan dapat pula 

mengambil alih secara langsung sumber daya yang ada di negaranya. Dalam kaitan 

ini, hal ini dapat dikatakan ekonom tidak bisa membuat prediksi ekonomi tanpa 

membuat prediksi tentang respons politik yang mungkin bisa menghasilkan 

keputusan yang berbeda (Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, dalam Hudiyanto, 

2008 : 5). 

Menurut Caporaso dan Levine, pada mulanya ekonomi politik dimaksudkan 

untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada 

para penyelenggara Negara. Hal ini sesuai dengan pemaknaan Ekonomi Politik pada 

waktu itu, sebagai pengelolaan masalah-masalah ekonomi negara. Selanjutnya oleh 



 

pakar-pakar ekonomi politik baru, lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap 

proses politik. Dalam kajian tersebut mereka mempelajari institusi politik sebagai 

entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan ekonomi-politik, yang 

berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk 

kepentingan kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas (Deliarnov, 

2006: 8). 

Staniland menjelaskan, ekonomi politik dilihat dari dua tingkat pengamatan, 

Tingkat pertama melibatkan pengujian konsep-konsep dan logika teori serta 

hubungan atau konfliknya dengan model teoritis lainnya. Tingkat kedua menyertakan  

pertanyaan-pertanyaan yang lebih berhubungan dengan konteks ketimbang 

kandungan. Staniland menerangkan pada tingkat kandungan, terdapat beberapa jenis 

teori ekonomi politik. Kriteria dalam mengidentifikasi teori seperti ini adalah ada 

tidaknya klaim darinya untuk dapat menggambarkan hubungan sistematis antara 

proses-proses ekonomi dan politik. Hubungan semacam ini dapat dipandang dalam 

bebarapa cara sebagai akibat hubungan sebab-akibat antara satu proses dengan proses 

lain (teori “deterministik”), sebagai sebuah hubungan timbal balik (teori “interaktif”), 

atau sebagi keberlanjutan perilaku. Ada tidaknya label “ekonomi politik” pada teori 

yang dibahas adalah hal yang sekunder, isu pentingnya adalah klaimnya atas 

penjelasan empiris (2003 : 8) 

Sementara itu menurut Staniland (1985), pembauran antara ilmu ekonomi dan 

Ilmu politik bisa menghasilkan  salah satu dari dua metode analisi berikut: 



 

1. Metode analisis Politik Ekonomi (the political theory of ecomics) 

Yaitu penerapan cara pendekatan yang berasal dari teori politik untuk memahami 

permasalahan-permasalahan ekonomi. Dalam metode ini teori politik 

dimanfaatkan untuk memahami berbagai masalah ekonomi, sebab berdasar teori 

ekonomi belaka tak mampu menerangkan secara memuaskan bagaimana suatu 

peristiwa ekonomi terjadi, bagaimana suatu proses ekonomi muncul, atau 

bagaimana aktor ekonomi dalam menghadapi proses atau peristiwa ekonomi 

tertentu. Selain itu pakar politik ekonomi juga tidak berpatok dengan variabel atau 

parameter ekonomi pada saat meneliti suatu peristiwa ekonomi, tetapi juga 

menyelidiki siapa saja aktor yang terlibat serta bagaimana hal itu sampai terjadi 

dan meneliti pula struktur sosial dan politik yang menghubungkan satu aktor 

dengan yang lainnya. 

 

2. Metode analisis Ekonomi Politik (the economics theory of politics) 

yaitu penerapan cara pendekatan yang bersumber dari teori ekonomi untuk 

memahami permasalahan politik. Dalam hal ini pakar ekonomi politik berusaha 

menjelaskan tindakan ekonomi yang dialakukan aktor-aktor tertentu saat 

melakukan aktivitas politik. Karena bisa saja di belakang kegiatan politik aktor 

tertentu ada motivasi ekonomi yang mendasarinya. Berdasarkan kajian ekonomi 

politik inilah muncul analisis kalap-rente (dalam Deliarnov, 2006:15-16). 



 

Prof. Dr. Herbert  Giersch,dalam bukunya yang berjudul “Politik Ekonomi” 

menyatakan bahwa politik ekonomi (kebijakan ekonomi) adalah semua usaha, 

perbuatan dan tindakan dengan maksud mengatur, mempengaruhi atau langsung 

menetapkan jalannya kejadian-kejadian ekonomi di dalam suatu Negara, daerah atau 

wilayah. Apa yang dimaksud dengan politik ekonomi dapat terjadi di dalam suatu  

ruang kenegaraan, tetapi juga dapat meliputi banyak Negara atau di dalam suatu 

propinsi suatu Negara dan juga dapat terjadi dalam suatu wilayah saja.  (dalam Ikbar, 

1995: 133) 

Yanuar Ikbar (1995:15,134) menyatakan  bahwa Ekonomi politik mempunyai 

telaah luas pada konteks terdapatnya hubungan saling memepengaruhi antara faktor 

ekonomi dan faktor politik yang menimbulkan efek tertentu dalam kehidupan 

masyarakat, sekaligus pula membawa umpan balik bagi variabel-variabel subjeknya. 

ekonomi politik dianggap sebagai keseluruhan sistemnya, dan politik ekonomi 

sebagai elemennya yang applicable. Politik ekonomi, terutama adalah upaya untuk 

mengantisipasi pelbagai perkembangan perekonomian yang tidak seimbang melalui 

tindakan-tindakan pencegahan, perbaikan terhadap gangguan-gangguan 

keseimbangan yang penting. 

Menurut Todaro, ekonomi politik lebih luas daripada ekonomi tradisional. 

Yang dipelajari dalam ekonomi politik antara lain adalah proses-proses sosial dan 

institusional, di mana kelompok-kelompok elite ekonomi dan politik berusaha saling 

mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif langka 



 

untuk masa sekarang atau mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut 

maupun untuk kepentingan masyarkata luas. Dengan demikian, ilmu ekonomi politik 

membahas hubungan politik dan ekonomi,dengan tekanan pada peran kekuasaan 

dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam Budiman, 1996:10). 

Seperti yang diapaparkan di atas, maka tidak dipungkiri lagi bahwa ekonomi 

politik erat hubungannya dengan kebijakan publik. Dimana disiplin Ilmu Ekonomi 

Politik dimaksudkan untuk membahas keterkaitan antara berbagai aspek, proses, dan 

institusi politik dengan kegiatan ekonomi politik seperti produksi, investasi, 

pembentukan harga, perdagangan, konsumsi dan lain sebagainya. Penelusuran 

mendalam tentang Ekonomi politik biasanya didekati dengan format dan pola 

hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, dan 

sebagainya. Dengan demikian pembahasan Ekonomi politik jelas erat kaitannya 

dengan kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem 

organisasi, dan implementasi kebijakan (Deliarnov, 2006:12). 

Selain itu, menurut Arif Budiman (1996:8), contoh kebijakan yang menjadi 

perhatian ekonomi politik yaitu rencana pemerintah untuk memberi bantuan kepada 

usaha pertanian. Dalam ekonomi politik akan dipelajari bagaiman proses kebijakan 

itu diambil. Kalau ternyata pemerintah akhirnya memberi bantuan kepada perusahaan 

swasta yang modern itu, bagaimana proses keputusan itu terjadi. Apakah keputusan 

itu diambil karena pemerintah dipengaruhi oleh ideologi ekonomi klasikal atau neo-

klasikal yang mengutamakan pertumbuhan? Atau karena perusahaan swasta tersebut 



 

punya hubungan-hubungan khusus dengan para pengambil keputusan di kalangan 

pemerintahan, dan melalui hubungan khusus ini keputusan itu dipengaruhi? Atau 

perusahan tersebut merupakan sumber dana bagi sebuah partai yang dipengaruhi? 

 

2. Uang 

Secara harfiah uang merupakan alat pembayaran yang sah. Uang menjadi hal 

yang sangat krusial disuatu Negara karena sangat mempengaruhi kehidupan Negara 

tersebut baik disisi pemerintahan, swasta juga di masyarakat. Menurut Teori 

Kuantitas Uang, naik turunnya nilai uang, berbanding terbalik dengan jumlah uang 

yang beredar atau lebih singkatnya jika uang dipasaran semakain banyak maka nilai 

uang tersebut turun. 

Sementara menurut Karl Marx, nilai uang justru menetukan kuantitasnya. 

Pada masa Marx, Uang didasarkan pada emas, uang kertas sudah ada tetapi emas juga 

berlaku sebagai mata uangnya. Uang kertas dapat ditukarkan dengan emas Di satu 

negeri, uang emas dapat digantikan (uang logam, uang kertas) karena pengakuan 

pemerintah. Tapi balans transaksi internasional, haruslah diatur melalui cadangan 

emas lantakan. Hanya saja pada masa sekarang, terutama dollar Amerika Serikar kini 

digunakan sebagai pengganti emas (Brewer, 200:19;54). 

Keynes menjelaskan motif permintaan  masyarakat akan uang terutama pada 

tiga hal, yakni untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi (Pohan, 

2008:12). 



 

Secara ekstrem, hanya ada dua sistem nilai mata uang yaitu (1) sistem nilai 

tuka tetap (fixed atau pegged exchange rate) dan (2) sistem nilai tukar mengambang 

(floating atau flexible exchange rate). Walaupun dalam perkembangannya kedua 

sistem ini mengahasilkan berbagai variasi . salah satu varian sistem nilai tukar tetap 

adalah Currency Board system (CBS). Dengan CBS, mata uang suatu Negara dipatok 

dengan mata uang yang lain. Biasanya mata uang yang lebih kuat yang dipatok 

seperti dolar AS. Cina dan Malaysia salah satunya yang mematok uang mereka ke 

dolar. Yuan (Cina) dipatok snilai 8,28 per dolar AS sejak 1994. Ringgit (Malaysia) 

dipatok senilai 3,80 Dollar Sejak 1998. Kelebihan pada sistem ini adalah nilai mata 

uang stabil, sehingga memudahkan pebisnis melakukan transaksi.(Deliarnov, 

2006:186) 

Sampai pada saat ini sistem kurs bebas masih diberlakukan di Indonesia. 

Walaupun sempat ada wacana untuk mengganti sistem kurs bebas ke Currency Board 

System (CBS), tetapi hingga sekarang belum ada kepastian. Selain itu tekanan  IMF 

(International Monetery Found) kepada Indonesia agar tidak melaksanakan CBS 

ditengarai merupakan alasan yang sangat kuat.  

 

3. Pembangunan 

  Pembangunan merupakan hal yang sangat erat di kehidupan masyarakat baik 

itu yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta 

maupun yang sifatnya individu. Pembangunan sering dirumuskan sebagai proses 



 

perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke siruasi nasional yang lain 

yang dinilai tinggi. Dengan kata lain pembangunan menyangkut proses perbaikan 

(Moeljarto 1987 : 3).  

Pembangunan yang berhasil adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak 

terjadi kerusakan sosial dan alam, jadi konsep pembangunan merupakan konsep yang 

yang kompleks, tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi saja tetapi juga 

menyangkut masalah sosial politik dan lingkungan ( Budiman, 1996 :8-9). 

Sumitro Djojohadikusumo berpendapat, pertumbuhan dan pembangunan itu 

berbeda. Pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun pembangunan ekonomi 

mengandung arti yang luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi 

masyarakat secara menyeluruh (Sanusi, 2004:8) 

Perkembangan menurut Schumpter merupakan perubahan spontan dan 

terputus-putus di dalam keadaan stasioner yang selalu mengubah serta mengganti 

situasi keseimbangan yang ada sebelumnya (Sanusi 2004:9). 

 

4. Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali 

disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai 

saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa 

Indonesia. Menurut Hoogerwerf pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah 



 

Semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, 

mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan 

yang terarah. 

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto, 2011 : 3), kebijakan publik 

pada umumnya mengandung pengertian mengenai “whatever government choose to 

do or not to do” kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintahan 

untuk  dilakukan atau tidak dilakukan. Sedang James E. Anderson (dalam Subarsono 

2010 :2) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai kebijakan yang diterapkan oleh 

badan-badan dan aparat-aparat pemerintah.  

Kebijakan publik terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasi 

program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat (public policy consists of 

political decision for implementing program to achieve societal goals) (Putra dalam 

Fermana 2009 : 39). 

Dye (Modul kebijakan Publik, 2009:5) mendefinisi kebijakan publik sebagai 

“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak 

melakukan sesuatu. Menurut Dye, bila pemerintah mengambil keputusan (berarti: 

memilih) untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan Negara 

itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupaka 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Hal ini disebabkan 

karena bila pemerintah “tidak melakukan seuatu” akan mempunyai dampak yang 

sama besarya dengan apabila pemerintah “melakukan sesuatu”. 



 

AG. Subarsono (2005:3)  juga menerangkan bahwa lingkung kebijakan publik 

sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti 

pendididkan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di 

samping itu, bila dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, 

regional, maupun local seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Provinsi, Peraturan Kabupaten/Kota dan Keputusan Bupati/walikota. 

Sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab III pasal 7 yang mengatur tentang 

jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

2. TAP MPR 

3. Undang-Undang/ Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Peraturan Presiden 

6. Peraturan Daerah Provinsi 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Menurut UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, pasal 10 ayat 

(3), urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: 

a. politik luar negeri; 

b. pertahanan; 

c. keamanan; 



 

d. yustisi; 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama. 

 

5. Konsep Pengelolaan Pesisir 

Pengelolaan Wilayah pesisir secara terpadu adalah pengelolaan pemanfaatan 

sumber daya alam dan jasa-jasa ilngkungan yang terdapat di kawasan pesisir; dengan 

cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumber daya 

alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan 

saran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan 

pemanfaatannya; guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. 

Salah satu dari emapat alasan strategis pembangunan kawasan pesisir dan lautan 

yaitu; dalam menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas 

utama untuk pusat pengembanagan kegiatan industri, pariwisata, agribisni, 

agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian 

menyebabkan banyak kota-kota yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan 

dalam menyambut tata ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Maka tak heran 

bahawa 65% penduduk Indonesia bermukin di sekitar wilyah pesisir (Dahuri, dkk, 

2008:2-5). 

 Pembangunan wilayah pesisir dan laut mempunyai ruang lingkup yang luas, 

meliputi banyak aspek dan sektor. Beberapa aspek harus diperhatikan adalah aspek 



 

ekologis, sosial budaya, ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan. Sedangkan 

beberapa sektor pemabangunan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung 

adalah pengembangan kawasan pemukiman, industri, rekreasi, pariwisata, kehutanan 

dan pertanian (Dahuri,dkk, 2008:121-122).  

Disamping dampak positif dengan adanya pembangunan kawasan pesisir dan 

laut bagi kesejahteraan masyarakat, ternyata ada banyak dampak negatif terhadap 

ekosistem-ekosistem yang terdapat diwilayah pesisir dan lautan. Pembangunan 

dilakukan terkadang hanya mempertimbangkan aspek ekonominya saja, sedang aspek 

ekologis tidak diperhatikan.bahkan tidak jarang untuk kepentingan kegiatan 

pembangunan dilakukan konversi kawasan lindung menjadi peruntukan kegiatan 

pembangunan lainnya. Dan hal ini erat kaitannya dengan perburuan rente
3
 yang 

dilakukan pengusaha. 

 Contoh yang selalu dipakai untuk menujukkan terjadinya perburuan rente dari 

hutan berupa Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Persoalannya bukan hanya penebangan 

hutan saja tetapi tentang pemberian lisensi yang diberikan kepada kroni dan keluarga 

dekat birokrasi baik pusat dan daerah, penentuang iuran hasil hutan (fee) yang harus 

dibayar oleh pemegang HPH dinilai sangat rendah dan pengawasan atas penyetoran 

dan penggunaan Iuaran Hasil Hutan (IHH) yang amburadul sehingga Negara di 

rugikan (Hudiyanto, 2008:26). 

 

                                                 
3
Rente adalah sifat pelaku bisnis untuk memudahkan memperoleh keuntungan dengan menggunakan 

modal yang menjadi hak milik public bagi kepentingannya sendiri (Rachbini dalam Hudiyanto, 

2008:20) 



 

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

G.1 Dampak Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi Terhadap 

Penggunaan Mata Uang Asing Di Kawasan Wisata Lagoi 

Penggunaan Mata Uang Asing di Lagoi sudah terjadi sejak kawasan Lagoi ini 

dibuka yaitu sejak tahun 1990’an akhir dan awal tahun 2000. Adanya kerja sama 

Indonesia dan Singapura dalam pembangunan kawasan Wisata Lagoi membuat arus 

wisatawan asing yang berkunjung di Lagoi mayoritas berasal dari Singapura (Bintan 

Dalam Angka 2012). Dari 337.353 orang wisatawan yang datang ke Bintan, 108.737 

orang wisatawan berasal dari Singapura. Singapura dianggap sebagai gerbang masuk 

wisatawan mancanegara ke Lagoi. Dengan di Undangkannya UU Nomor 7 Tahun 

2011 tentang mata uang yang di dalamnya mewajibkan bahwa transaksi keuangan di 

Indonesia, begitu pula di kawasan Lagoi wajib menggunakan Rupiah. 

Penggunaan mata uang asing di Lagoi sudah terjadi sejak kawasan Lagoi 

dibuka. Keadaan Indonesia yang menggunakan kurs bebas dalam perdagangan valuta 

asing. Penyebabnya adalah fluktuasi mata uang rupiah sulit untuk digunakan. 

Money changer di kawasan Lagoi juga tidak memadai serta biaya sewa yang 

mahal menyebabkan fasilitas ini jumlahnya sedikit. Selain itu banyak barang import 

yang digunakan dan dibeli dengan menggunakan dolar. FTZ di kawasan Bintan yang 

berlaku di Kabupaten Bintan yang hanya membebaskan bea masuk, pembebasan 

PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan dan/atau pembebasan pada barang baku/dasar 

produksi menyebabkan banyak perusahaan mengimport bahan baku operasional 



 

seperti bahan makanan, sayuran, dan lain-lain. Keuntungan ekonomi menggunakan 

dolar lebih menjanjikan dibanding menggunakan rupiah. Selain itu banyaknya 

transaksi elektronik digunakan wisatawan dalam bertrasaksi pariwisata di kawasan 

wisata Lagoi. 

Kemudian hal lain yang patut diperhatikan dan menjadi penyebab pengusaha 

menggunakan mata uang asing adalah banyak bahan-bahan pokok yang import dari 

luar negeri membuat pengusaha kawasan wisata menggunakan dolar sebagai alat 

tukar untuk membeli kebutuhan usaha. Ini terlihat pada data yang peneliti paparkan 

pada bab sebelumnya, bahwa import di Kabupaten Bintan yang didominasi oleh 

barang jadi lebih besar pada tahun 2012 tercatat 2.106,701 juta US$ di banding 

eksport Kabupaten Bintan. Kondisi pertanian serta perikanan Kabupaten Bintan 

sendiri yang tidak mampu men-supply permintaan resort membuat import adalah 

jalan satu-satunya. Ini terlihat dalam laju pertumbuhan sektor Pertanian yang rendah 

yaitu hanya 6,44% pada 2013. Dan support distribusi PDRB Kabupaten Bintan pada 

tahun 2013 hanya 5,69% (Sumber BPS Bintan, Tahun 2013). 

Kondisi Bintan yang merupakan kawasan FTZ/pelabuhan Bebas seharusnya 

dapat memberikan nilai .plus dalam hal peningkatan iklim ekonomi di Bintan. Salah 

satu keuntungan adalah pembebasan atau pengembalian yang tidak terbatas untuk 

barang import bahan baku dasar produksi. Dalam hal ini pengusaha cukup 

diuntungkan dalam modal membuka usaha di Bintan. 



 

Pengelolaan nilai tukar yang realistis dan perubahan yang cukup rendah dapat 

memberikan kepastian dunia usaha sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu 

terakhir merupakan suatu hak yang penting dalam peningkatan investasi maupun 

kegiatan beorientasi pada ekspor. Nilai tukar yang melonjak-lonjak secara drastis tak 

terkendali akan menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencankan 

usahanya terutama bagi merek yang mendatangkan bahan baku dari luar negeri atau 

menjual barangnya ke pasar ekspor (Pohan, 2008:55). 

Penggunaan mata uang asing ini sebenarnya tidak hanya menguntungkan 

Pengusaha tetapi juga Pemerintah Kabupaten Bintan, melalui pajak daerah yang 

dibayarkan ke daerah dalam mata uang rupiah. Hanya saja perlu diperhatikan dengan 

banyaknya penggunaan mata uang asing di suatu negara dapat terjadi devaluasi mata 

uang rupiah terhadap mata uang asing. Inilah mengapa seharusnya pemerintah harus 

tegas dalam implementasi penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia. 

penggunaan mata uang asing di suatu negara dapat memicu tekanan kepada nilai mata 

uang negara tersebut. Dengan penggunaan rupiah secara mutlak di Indonesia secara 

tidak langsung dapat menguatkan nilai tukar mata uang rupiah. Jadi sebenarnya hal-

hal yang menjadi alasan pengusaha bahwa nilai rupiah yang fluktuatif dan cenderung 

turun. Hanya dapat diatasi dengan penggunaan rupiah itu sendiri sebagai alat tukar.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan yang sebagian besar 

diperoleh Kawasan Lagoi dari Pajak Hotel, Hiburan dan sebagainya 



 

Pembayaran pajak/retribusi daerah tetap menggunakan rupiah.  Besaran pajak 

tersebut telah diatur dalam perda Kabupaten Bintan tentang pajak dan retribusi. 

Contohnya untuk pajak Hotel menurut Perda pajak daerah adalah 10%. Jadi 

perhitungan pajaknya adalah tarif hotel misalkan US$200/malam maka pengunjung 

wajib membayar US$ 200 + 10%(US$ 200).  Jadi pajak yang harus dibayarkan ke 

daerah senilai US$ 20 lalu di kurs dalam mata uang rupiah. oleh sebab itulah nilai 

US$ 1 bulan ini akan berbeda pada bulan depannya oleh sebab itu yang dibayarkan 

tersebut untuk tiap bulannya berubah menurut kurs nilai rupiah dan dolar dipasaran.  

Dalam hal mendorong percepatan penggunaan mata uang rupiah di kawasan 

Lagoi, pemerintah Bintan sempat berencana untuk membuat Memorandum of 

Understanding (MoU) antara pemerintah, pengusaha dan Bank Indonesia Kepulauan 

Riau tentang batas akhir penggunaan mata uang asing di kawasan Lagoi. Tetapi hal 

ini menurut Bank Indonesia Kepulauan Riau telah menyalahi aturan dikarenakan 

Kebijakan tentang mata uang merupakan kebijakan moneter dan merupakan 

kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah derah Kabupaten Bintan. 

 

G.2 Dampak Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi terhadap 

Pembangunan dan Kebijakan di Kabupaten Bintan  

Di Bintan sendiri untuk pembangunan pariwisata dikembangkan dua Konsep 

pembangunan yaitu Kawasan Lagoi dengan pariwisata untuk kelas menengah ke atas. 



 

Dan kawasan Pantai Timur Bintan (Berakit-Trikora-Kawal) pembangunan pariwisata 

kemasyarakatan untuk mengakomodir wisatawan kelas menengah ke bawah.  

Oleh sebab itu, untuk Perusahaan yang akan beroperasi di Kabupaten Bintan 

wajib menaati Peraturan daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu. Ibu Dian Erfanita menerangkan secara singkat bahwa 

Perusahaan Pariwisata yang beroperasional di Kabupaten Bintan, dengan Luas Lahan 

Lebih dari 1 ha, wajib mengurus, yaitu: 

1. Izin Prinsip Penanaman Modal (Modal lebih dari Lima Ratus Juta Rupiah) 

2. Izin Lokasi (di BPN) 

3. Izin Gangguan atau HO (gangguan sosial dan gangguan lingkungan) 

4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (sebelumnya perusahaan harus mengurus 

AMDAL di BLH Kabupaten Bintan, dan mendapat izin) 

7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 

 

Selain membagi pembangunan kawasan pariwisata di Kabupaten Bintan 

dengan segmentasi pengunjung. Pembangunan kawasan Pariwisata di Kawasan 

Bintan maupun bangunan lainnya di Kabupaten Bintan harus sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah kabupaten Bintan 2011-2031 dan harus sesuai dengan Peraturan Daerah 



 

Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung. Kabupaten 

Bintan sendiri telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 

tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-

2031. Dalam Perda berisi rencana  pembangunan Bintan secara fisik selama 20 tahun 

sejak peraturan ini di undangkan yaitu dari tahun 2011 hingga 2031. kawasan Lagoi 

merupakan salah satu kawasan Strategis Kabupaten Bintan yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031. Kawasan Strategis Kabupaten 

Bintan adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Bintan terhadap ekonomi, sosial, 

budaya, dan/atau lingkungan.  

Pembiayaan Kawasan Strategis Kabupaten Bintan menurut pasal 42 ayat (3) 

Pembiayaan pengembangan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana 

anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah 

Kabupaten Bintan serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat 

(swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama (sharing) baik antar 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antar Pemerintah dan 

Pemerintah Kabupaten Bintan maupun antara swasta/investor dengan Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Kabupaten Bintan, dan dana lain-lain yang sesuai dengan 

peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian pembangunan bandara 

khusus di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam yang disebutkan pada pasal 15 



 

merupakan salah satu pembangunan fasilitas pendukung bagi pariwisata salah 

satunya pariwisata kawasan Lagoi. 

 Dilihat dari pembiayaan pembangunan pariwisata di Lagoi, seperti jalan, air 

dan Listrik dibangun oleh PT. BRC selaku pemegang hak pengelola kawasan Lagoi. 

Dalam hal ini, kawasan Lagoi murni di kelola oleh PT. BRC tidak ada campur tangan 

Pemerintah dalam hal pembangunan maupun rencana pembangunan di kawasan 

Lagoi. Di karenakan PT. BRC telah mendapat hak khusus pengelolaan kawasan 

Lagoi seluas 23.000 ha. Untuk pengelolahan lahan dilakukan oleh PT. BMW (Buana 

Mega Wisatama). Perusahaan ini masih 1 Grup dengan PT. BRC. Selain itu 

perusahaan yang bergerak di kawasan Lagoi juga merupakan perusahaan Penanaman 

Modal Asing (PMA) dan hanya sebagian kecil yang swasta atau Penanaman Modan 

Dalam Negeri (PMDN).  

 Peluang pariwisata di Kabupaten Bintan yang sangat banyak, serta kebijakan 

pembangunan yang telah dilakukan Kabupaten Bintan untuk mendorong 

memaksimalkan potensi pariwisata, untuk memaksimalkan PAD bintan maka 

Kabupaten Bintan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. Dalam Perda ini memuat objek Pajak mana saja yang menjadi domain 

Pemerintah Kabupaten bintan. selain itu juga memuat besaran pajak yang ditentukan 

untuk tiap jenis pajak daerah. 

 Selain dari pajak daerah, potensi pariwisata di Kabupaten Bintan bagi PAD 

Kabupaten Bintan didapat dari retribusi daerah. Salah satu potensinya adalah IMTA 



 

(Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing). Dalam hal ini Kabupaten Bintan telah 

mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dalam pasal 8 ayat (1) 

disebutkan bahwa pembayaran izin perpanjangan IMTA sebesar US$ 100 (Seratus 

Dolar Amerika Serikat) per orang per bulan. Dan pada ayat (2) disebutkan 

pembayarkan  Perpanjangan IMTA harus dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai 

kurs yang berlaku pada waktu pembayaran retribusi oleh Wajib retribusi. Pembayaran 

IMTA di Kabupaten Bintan dapat dibayarkan pada BPMPD (Badan Perizinan modal 

dan Promosi Daerah). Untuk Tahun 2013 Pekerja asing yang membayar 

perpanjangan IMTA sebanyak 99 orang (Data BPMPD Tahun 2013). Jelas ini 

menjadi salah satu potensi PAD Bintan selain dari pajak Daerah Kabupaten Bintan 

yang berasal dari kawasan pariwisata. 

Demi  menciptakan pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah 

Kabupaten sangat konsern sekali dalam menata Pariwisata di Kabupaten Bintan salah 

satu dengan membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

(RIPPARDA) Kabupaten Bintan. dalam Perencanan ini dibahas latar belakang, 

analisis situasi pariwisata Bintan, Isu strategis, Pendekatan pembangunan 

kepariwisataan, visi,misi, tujuan dan sasaran, target yang ingin dicapai serta rencana 

kerja. Dalam hal ini Kabupaten Bintan masih dalam dari RIPPARDA Kabupaten 

Bintan yang kemudian akan diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. 

 



 

G.3 Dampak Ekonomi Politik Pariwisata Kawasan Wisata Lagoi terhadap 

Sosial Kemasyarakatan 

Dampak ekonomi politik pariwisata kawasan wisata lagoi terhadap pekerja 

dan upah, dengan beroperasinya kawasan Lagoi, masyarakat merasakan banyaknya 

terbuka lapangan pekerja. Hanya saja sebagian besar posisi penting di perusahaan 

didominasi oleh pekerja asing. Selain itu Dinas Tenaga Kerja sendiri tidak 

mempunyai data pasti berapa jumlah penduduk Bintan yang bekerja di Lagoi. Untuk 

saat ini belum ada konflik kekerasan antara pekerja asing dan pekerja lokal. 

Mengenai UMK Bintan tiap tahunnya menglami kenaikan. Kawasan Lagoi 

merupakan salah satu daerah survey Kebutuhan Hidup Layak di Kabupaten Bintan. 

mengenai upah tersebut masih ada peran kepentingan pekerja dan pengusaha. Sampai 

saat ini belum pernah terjadi penangguhan kenaikan UMK di kawasan Lagoi. Salah 

satu persoalan yang ada di Kawasan lagoi mengenai upah hanya di Hotel Nirwana 

Gardens yaitu mengenai upah sundulan. 

Community social responsibility (CSR) kawasan Lagoi masih di koordinasi 

oleh PT. BRC selaku pengelola kawasan Lagoi melalui program. Hanya ada beberapa 

perusahaan saja yang mengelola CSR perusahaan sendiri. Tetapi secara program CSR 

perusahaan tersebut masih tetap menyumbang ke PT. BRC. CSR diberikan ke 

masyarakat melaui program Kewirausahaan, Pendidikan, dan sosial. 

Perlu diingat bukan hanya dampak positif saja dengan adanya Kawasan 

Lagoi, adapula dampak Negatif yang dirasakan masyarakat. Hal ini berkairan dengan 



 

pembebebsan lahan di Kawasam Lagoi yang dulu merupakan tanah hak milik rakyat. 

Harga ganti rugi yang tidak sesuai membuat masalah ini berlarut-larut sampai 

sekarang. Selain itu Pemerintah sendiri tidak ada langkah penyelesaian. Untuk data 

warga yang masih belum diganti rugi juga tidak ada data yang jelas. Dari data BPN 

Kabupaten Bintan hanya 16.003,17 ha yang memiliki Hak Guna Bangunan dari 

23.000 ha yang diklaim PT. BRC dan PT. BMW sebagai Kawasan wisata Terpadu 

Lagoi. Dengan adanya data ini jelas masih ada hampir 7000 ha tanah yang masih 

belum jelas kepemilikannya, dan kemungkinan itu adalah milik penduduk. 

 

H. Kesimpulan 

Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak hanya 

berkaitan dengan mengganti mata uang dolar yang selama ini dipakai di kawasan 

Lagoi dengan rupiah. perlu diperhatikan bahwa kawasan wisata Lagoi merupakan 

sumber PAD kabupaten Bintan terbesar dari sektor pajak daerah yang di bayarkan ke 

kas Daerah Kabupaten Bintan. Uang di kawasan lagoi menjadi ekonomi politik. Hal 

ini dikarenakan uang bukan hanya alat transaksi keuangan melainkan pula ekonomi 

politik. Kebijakan tentang wajib menggunakan mata uang rupiah tidak dapat 

terlaksana dengan baik bila kondisi lingkungan usahanya tidak mendukung. 

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dimana pariwisata tersebut berada juga 

mempengaruhi cepat lambatnya peralihan mata uang asing ke rupiah. Perlu diingat 



 

bahwa dengan semakin lama mengulur waktu penggunaan rupiah, mampu memicu 

penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 

Pariwisata adalah sektor handalan di Kabupaten Bintan. Karena ketika sektor 

ini berkembang pasti memicu sektor lainnya juga berkembang. Pembangunan di 

Kabupaten Bintan haruslah dikembangkan pula sektor pendukung lainnya agar dapat 

berimbas baik bagi pelaku aktif dalam industri pariwisata (seperti pengusaha hotel 

dan jasa, pekerja pariwisata) maupun pelaku pasif dalam industri pariwisata (petani, 

nelayan,dll). Oleh sebab itu pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan diperlukan agar 

potensi daerah mampu mendukung satu dengan lainnya. 

Kawasan wisata Lagoi menciptakan banyak lapangan pekerjaan di Kabupaten 

Bintan. kawasan wisata Lagoi juga menjadi penting dalam penentuan UMK di 

Kabupaten Bintan di karenakan merupakan lokasi survey KHL. Masalah yang 

ditemukan peneliti yaitu tentang upah sundulan di Hotel Nirwana Gardes. 

CSR di kawasan Lagoi dikelola oleh PT. BRC selaku pengelola kawasan 

wisata Lagoi dengan cakupan masyarakat yang berdampaknya yaitu di Kecamatan 

Teluk Sebong. 

Selain dampak positif dengan adanya kawasan Lagoi ternyata masih ada 

permasalahan pembebasan tanah di Kawasan Wisata Lagoi.  
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