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BAB II 

LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, 

Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan 

wilayahnya kepulauan dengan luas adalah 7.793,93 km
2. 

Ibu kota kabupaten 

ini berada di Bengkalis tepatnya di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau 

Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, 

sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai Siak. Kota 

terbesar di kabupaten Bengkalis ini adalah kota Duri di kecamatan Mandau. 

Penghasilan terbesar kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang 

menjadi sumber terbesar APBD-nyabersama dengan gas. Kabupaten 

Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur 

perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka.  

Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan 

ketinggian rata-rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar 

merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan 

organik. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 

Pulau besar dan kecil. Beberapa diantara pulau besar itu adalah Pulau Rupat 

(1.524,84 km
2)

 dan Pulau Bengkalis (938,40 km
2). 

Secara administrasi Pemerintah, kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 

kecamatan, 102 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km
2
. Tercatat 

jumlah penduduk kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang 
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heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping 

suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga trdapat suku-suku 

lainnya seperti: suku minang, suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, etnis 

Tionghoa dan sebagainya.  

Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten juga dikenal sebagai kota 

Terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan terubuk yang sangat 

disukai masyarakat karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja 

menyebabkan harga telur ikan terubuk menjadi amat mahal. Kota lainnya 

adalah kota Duri sebagai daerah penghasil minyak. Kabupaten ini juga 

memiliki berbagai sarana dan prasaranapendukung diantaranya jalan darat, 

tiga buah pelabuhan yaitu pelabuhan Sei Pakning, Pelabuhan Bengkalis, dan 

Pelabuhan Selat Panjang, juga terdapat dukungan sarana pembangkit tenaga 

listrik, air, gas, dan telekomunikasi. 

1. Letak geografis 

Kabupaten bengkalis terletak di sebelah timur pulau sumatera yang 

mencakup area seluas 7.793,93 Km
2 

dengan batas sebagai berikut: 

Utara  :  Selat Malaka 

Selatan  :  Kabupaten Siak 

Barat  :  Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Rokan 

Hulu 

Timur  :  Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun 

Bengkalis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-

rata sekitar 2-6,1 m dari permukaan laut. Sebagian besar merupakan tanah 
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organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Di 

daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau) serta 24 pulau besar 

dan kecil. Beberapa diantara pulau besar itu adalah pulau Rupat dan pulau 

Bengkalis. 

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh 

iklim laut. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan september-januari 

dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809-4.078 mm/tahun. Periode 

musim kering atau musim kemarau biasanya terjadi antara bulan februari 

hingga agustus. 

2. Pemerintahan 

Secara administrasi pemerintah, kabupaten bengkalis terbagi dalam 

8 kecamatan, 102 kelurahan/desa dengan luas wilayah 7.793,93 km
2
. 

Tercatat jumlah penduduk kabupaten bengkalis 498.335 jiwa dengan 

sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama 

islam. Disamping suku melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga 

terdapat suku-suku lainnya seperti suku minang, suku jawa, suku bugis, 

suku batak, etnis tionghoa dan lain sebagainya. 

Bengkalis sebagai ibu kota kabupaten dikenal juga dengan julukan 

kota terubuk, karena daerah ini adalah penghasil telur ikan terubuk yang 

sangat disukai masyarakat karena rasanya yang amat lezat dan tentu saja 

menyebabkan harga telur ikan terubuk menjadi amat mahal. Kota lainnya 
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adalah Duri sebagai daerah penghasil minyak.
20

 Berikut ini merupakan 

kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis: 

Tabel II.1  

Daftar Kecamatan-kecamatan 

No Kecamatan Kota Kecamatan 
Luas 

Kecamatan 

1 Bantan Selat Baru 424,40 km
2 

2 Bengkalis Bengkalis 514,00 km
2 

3 Bukit Batu Sungai Pakning 1.128,00 km2 

4 Mandau Duri 937,47 km
2 

5 Rupat Batu Panjang 1.524,85 km
2 

6 Rupat Utara Tanjung Medang 628,50 km
2 

7 Pinggir Pinggir 2.503,00 km
2 

8 Siak Kecil Lubuk Muda 742,21 km
2 

Sumber: Kantor Bupati Bengkalis 

3. Perekonomian  

Sebelum dibagi menjadi 4 daerah otonom, kabupaten bengkalis 

adalah penghasil minyak terbesar di provinsi Riau dan di Indonesia. 

Eksplorasi minyak ini dilakukan oleh PT.Caltex Pacific Indonesia dan 

konsesi dengan Kondur Petroleum. 

- Perikanan 

Karena memiliki daerah perairan yang cukup luas, maka bengkalis 

sangat berpotensi menghasilkan ikan laut, selain itu juga terdapat 

budidaya ikan kakap putih di tepi sungai. 

- Pertanian 

Komoditas hasil panen yang ada di Kabupaten Bengkalis berupa 

beras di lahan seluas 14.319 ha, sagu 17.710 ha, ubi kayu 1.273 ha, 

jagung 402 ha, kacang 162 ha, buah-buahan (durian, pisang, rambutan, 
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nenas, mangga dan lain-lain) serta syur-sayuran 1.151 ha. Beberapa 

daerah ditunjuk untuk pengembangan komoditas hasil panen sebagai 

berikut: 

 Pengembangan beras di Bantan dan Bukit Batu. 

 Pengembangan komoditas buah-buahan di Bengkalis 

 Komoditas sayur-sayuran di Bengkalis, Rupat, Mandau dan Bukit 

Batu. 

- Perkebunan  

Komoditas utama di sektor perkebunan termasuk kelapa, karet dan 

minyak sawit dan VCO. Tanaman penting lainnya seperti kopi, coklat 

dan buah pinang. 

- Kehutanan 

Di kabupaten Bengkalis terdapat hutan seluas 463.441 ha yang 

tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten ini. Hutan di daerah ini terdiri 

dari berbagai macam flora dan fauna. Hutan mangrove banyak terdapat 

di tepian pantai. Hutan lainnya ada yang menghasilkan kayu 

gelondongan, rotan, resin dan bahan baku lainnyayang berasal dari 

hutan. 

- Industri 

Selain daripada kilang pengelola minyak yang dimiliki oleh 

pertamina UP II Sungai pakning, saat ini juga terdapat beberapa 

industri seperti kayu gergaji, perabotan dan mangrove arang.
21
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B. Sejarah Kecamatan Bengkalis 

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

pulau bengkalis yang mempunyai batas-batas wilayah: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Bantan 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan selat bengkalis 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan selat bengkalis 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan bengkalis 

Berdasarkan data dari kantor camat bengkalis, luas wilayah kecamatan 

bengkalis adalah 513 KM
2, 

dengan desa terluas adalah desa kelemantan 

dengan luas 60 m
2 

atau sebesar 11,70% dari luas kecamatan bengkalis 

seluruhnya. Dan yang terkecil adalah keluruhan bengkalis kota dengan luas 2 

KM
2 

atau sebesar 0,39% dari luas keseluruhan. Desa/kelurahan dengan jarak 

lurus terjauh dari ibukota kecamatan bengkalis adalah desa sekodi dengan 

jarak 60KM, kemudian desa kelemantan dengan jarak lurus 48 km. 

Kecamatan bengkalis mempunyai 20 desa/kelurahan definitif. Dimana 

Rimba Sekampung Bengkalis kota dan Damon merupakan kelurahan di 

kecamatan Bengkalis. Dan 17 lainnya masih merupakan desa dari status 

pemerintahannya. Sampai akhir tahun 2009, kecamatan Bengkalis memiliki 

107 RW dan  249 RT dengan perangkat desa sebanyak 101 orang, yang terdiri 

dari 67 laki-laki dan 34 perempuan.
22
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C. Sejarah Desa Sungai Alam 

Desa sungai alam adalah salah satu desa/kelurahan yang ada di wilayah 

kecamatan bengkalis yaitu dengan luas lebih kurang 1.500,00 KM
2. 

1. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Baru 

2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Putih 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala Alam 

4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bantan Tua kecamatan Bantan 

Pada awalnya dusun penampi (yang saat ini telah menjadi Desa 

penampi) merupakan bagian  wilayah administrasi dari desa sungai alam. 

Namun perkembangan zaman dan penduduk, maka dusun penampi 

dimekarkan menjadi sebuah desa tersendiri, dan berpisah dari desa sungai 

alam. Selanjutnya pada tahun 2012 desa sungai alam kembali dilakukan 

pemekaran menjadi 2 (dua) desa, dengan desa pmekaran diberi nama desa 

kuala alam yang wilayahnya adalah wilayah dusun III desa sungai alam. 

Jumlah penduduk desa sungai alam mempunyai jumlah penduduk 4.329 jiwa, 

yang tersebar dalam 2 wilayah Dusun , 9 RT dan 4 RW dengan perincian 

sebagai berikut: 

Tabel II.2 

Jumlah penduduk desa Sungai Alam bulan Oktober 

 

Bulan Jumlah Jiwa Laki-laki Perempuan KK 

Oktober 2017 2.551 1.306 1.245 657 

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Alam 

Dari data tabel II.1 diatas dapat dilihat bahwa pada bulan oktober 2017 

jumlah jiwa ada 2.551 jiwa dimana jumlah laki-laki lebih banyak 
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dibandingkan perempuan yakni 1.306 laki-laki dan 1.245 perempuan dengan 

jumlah kartu keluarga sebanyak 657 KK. 

Iklim Desa Sungai Alam, sebagaimana daerah-daerah lain diwilayah 

indonesia merupakan daerah tropis yang mempunyai dua musim yaitu 

kemarau dan penghujan. Adapun kontur tanah Desa Sungai Alam antara lain 

tanah gambut dan tanah liat. Berdasarkan kontur keadaan tanahnya sangat 

subur dan cocok sebagai lahan pertanian. Hal tersebut berdampak langsung 

bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani.  

1. Sarana pendidikan ada beberapa diantaranya: 

- Paud berjumlah 3 buah 

- TK (Taman Kanak-kanak) berjumlah 1 buah 

-  SD (Sekolah Dasar) berjumlah 3 buah 

-  SMP berjumlah 2 buah, SMA berjumlah 1 buah 

-  Perguruan tinggi berjumlah 2 buah. 

2. Sarana rumah ibadah antara lain: 

- 2 buah Masjid  

- 1 buah Musholla 

3. Sarana perkantoran antara lain: 

- Gedung markas polisi sektor Kecamatan Bengkalis (Mapolsek 

Bengkalis) 

- Rumah dinas Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Bengkalis 

- Gedung Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) Bengkalis
23

 

                                                           
23

 Profil Desa Sungai Alam  Kecamatan Bengkalis 2017 



 23 

Struktur Organisasi Desa Sungai Alam 

Gambar II.1 Struktur Organisasi Desa Sungai Alam 
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