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BAB IV  

GAMBARAN UMUM  KECAMATAN MANDAU 

 

 

  

4.1.  Keadaan Geografis Kecamatan Mandau 

Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau. Duri 

terletak, di lajur Jalan Raya Lintas Sumatera, sekitar 120 km dari Pekanbaru 

dalam perjalanan menuju Medan. Mandau merupakan salah satu kecamatan yang 

termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau 

Sumatera. Duri berbatasan langsung dengan Dumai di utara, Kecamatan Pinggir 

di selatan, Kecamatan Rantau Kopar di barat, dan sebelah Timur berbatasan 

dengan Kecamatan Bukit Batu. Sedangkan letak wilayahnya adalah: 0°56'12 

Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara, dan 100°56'10 Bujur Timur s/d 

101°43'26'' Bujur Timur, dengan luas wilayah 937,47 km2.  

4.2.  Profil Kecamatan Mandau 

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk 

dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera. 

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari lima belas desa/ kelurahan 

yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif. Adapun dari 

seluruh desa/kelurahan tersebut terdiri dari enam desa dan sembilan kelurahan. 

Kecamatan Mandau terdiri dari 721 Rukun tetangga (RT) dan 158 Rukun Warga 

(RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiiki jumlah RT yang terbanyak adalah 

Kelurahan Air Jamban sebanyak 115 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 

68 RT.  
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Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain, 

Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri 

Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah,dan 

Harapan Baru. Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang. 

Suku asli di Kecamatan Mandau ada dua yaitu Suku Sakai dan Suku Melayu 

dengan jumlah penduduk 256.108 jiwa. 

4.3. Visi dan Misi Kecamatan Mandau   

Visi   

“Meujudkan  Kantor Camat Mandau Sebagai Pemerintahan Yang  

Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab”  

Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengandung makna 

sebagai berikut :  

Pemerintahan Yang Berwibawa  

Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, karyawan dan 

karyawati berupaya sedaya upaya akan mewujudkan pemerintahan yang beribawa 

dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai  pelayanan masyarakat bagi 

segenap masyarakat pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  

Pemerintahan Yang Transparan 

Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil dan 

pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan 

dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti bahwa informasi tersedia secara 

bebas dan dapat diakses secara langsung dan mudah dipahami. 



 
 

48 

Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab 

Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam 

melaksanakan pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan 

peraturan-peraturan dan regulasi. 

Misi Kecamatan Mandau  

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, 

berdedikasi, bertanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan ke 

depan. 

2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan berwibawa (Good 

Government). 

3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif,akuntabel dan 

transparan. 

4.4.  Perekonomian Kecamatan Mandau 

Kecamatan Mandau berdasarkan data dari UPTD Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan tercatat sebanyak 2 perusahaan besar yang terletak di desa Bumbung 

dan Kesumbo Ampai. Sementara industri Sedang ada 4 unit, industri kecil 92 unit, 

dan industri mikro tercatat sebanyak 212 unit. Dibidang perdagangan tercatat 15 

buah swalayan/ supermarket/ toserba/ mini market, 2359 buah toko/ warung 

kelenteng.  

Bangunan pasar permanen/ semi permanen ada 7 buah dan pasar tanpa 

bangunan permanen sebanyak 6 buah. Sedangkan jumlah restoran/ rumah makan 

tercatat sebanyak 202, warung / kedai makan minum sebanyak 1769 buah, 5 buah 

penginapan (losmen/ wisma/ motel) dan 7 hotel melati/ berbintang. Berdasarkan 
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data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit 

Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang, 47 yang terdiri dari 8 KUD 

dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau. Jumlah anggota koperasi 

tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non KUD.dengan 

jumlah anggota sebanyak 1,960 orang. 

Duri adalah salah satu ladang minyak di Provinsi Riau. Ladang Minyak 

Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50-an dan masih berproduksi oleh PT. 

Chevron Pacific Indonesia (CPI). Bersama Minas dan Dumai, Duri menyumbang 

sekitar 60% produksi minyak mentah Indonesia, dengan rata-rata produksi saat ini 

400.000-500.000 barel per hari. 
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4.5. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Sumber: Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis 2018 
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4.6.  Tugas dan Fungsi Kantor Camat Mandau 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2009 tentang 

Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Pada Kecamatan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :  

1. Camat 

Camat mempunyai tugas : 

a. Memimpin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 

sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 3 Perda Bengkalis Nomor             

09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 

Kelurahan. 

b. Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan pencapaian tujuan organisasi. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan 

pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative 

kepada seluruh perangkat/ satuan organisasi Kecamatan. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat 

mempunyai tugas : 

a. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian serta 

mengevaluasi pelaksanaannya; 
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b. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan; 

c. Pembinaan terhadap  Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Kantor Camat; 

d. Pelaksanaan administrasi keuangan; 

e. Pelaksanaan administrasi umum meliputi urusan rumah tangga, 

kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, humas dan 

perlengkapan; 

f. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/ aparatur Kecamatan, 

Kelurahan dan Desa; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari : 

3. Sub. Bagian Perencanaan dan Bina Program 

Uraian tugas Sub. Bagian Perencanaan dan Bina Program sebagai berikut : 

a. Merencanakan program kegiatan Kecamatan dan Sub. Bagian penyusunan 

program berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya, 

berdasarkan data yang ada; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang 

berhubungan dengan Sub. Bagian perencanaan program; 

c. Mencari, mengumpulkan  dan memsistemasikan dan mengolah data serta 

menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub. 

Bagian Perencanaan program sebagai kerangka acuan/ pedoman 

penyusunan rencana kegiatan; 
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d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis 

dibidang Sub. Bagian Perencanaan Program; 

e. Menyusun rencana program kerja tahunan kecamatan, melakukan 

pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya. 

4. Sub. Bagian Keuangan 

Uraian tugas Sub. Bagian Keuangan sebagai berikut : 

a. Merencanakan program kegiatan sub. keuangan berpatokan pada program 

dan kegiatan tahun sebelumnya, berdasarkan data yang ada; 

b. Menghimpun dan memperlajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan 

dengan keuangan guna meningkatkan kinerja kecamatan; 

c. Mencari, mengumpulkan dan mensistemaikan dan mengolah data serta 

menganalisa dan informasi yang berhubungan dengan penatausahaan 

penyusunan/ pengelolaan keuangan Kecamatan; 

d. Menyiapkan bahan dan menginventarisasi permasalahan pengelolaan 

keuangan, serta sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja 

Kecamatan; 

e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara 

pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran; 

f. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bendahara 

pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran; 
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5. Sub. Bagian Administrasi Umum 

Uraian tugas Sub. Bagian Administrasi Umum sebagai berikut : 

a. Merencanakan program kegiatan sub. bagian administrasi umum 

berpatokan pada program dan kegiatan tahun sebelumnya, berdasarkan 

data yang ada; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan, 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang 

berhubungan dengan administrasi umum; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi 

yang berhubungan dengan penatausahaan administrasi perkantoran dan 

kepegawaian guna meningkatkan kinerja kecamatan; 

d. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan 

kepentingan dan permasalahannya; 

e. Menyiapkan bahan dan menginventarisir permasalahan administrasi umum 

sebagai dasar dalam penyusunan anggaran belanja Kecamatan; 

f. Meneliti urusan permintaan formasi pegawai lingkup Kecamatan dan 

menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formal pegawai sebagai dasar 

perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan kecamatan. 

6. Seksi Tata Pemerintahan 

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan 

bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 

pemerintahan kecamatan, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa serta 
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dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai  berikut : 

a. Merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan dengan sumber data yang 

ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang 

telah ditentukan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas seksi tata pemerintahan sebagai pedoman dan 

landasaan kerja; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengsistemaikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan 

dengan tugas tata pemerintahan sebagai kerangka acuan/pedoman 

penyusunan rencana kegiatan; 

d. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan tata pemerintahan serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

e. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan 

analisa dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan antar 

wilayah/desa; 

f. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman 

dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama antar pimpinan 

pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam kecamatan; 
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g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 

petunjuk teknis pembinaan admimistrasi  pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan rekomendasinya. 

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan 

bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 

pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi 

dan sdistribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu : 

a. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan 

sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang telah ditentukan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan desa 

sebagai pedoman dan landasan kerja; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 

mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas seksi 

pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai kerangka acuan/pedoman 

penyusunan rencana kegiatan; 

d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan 

masyarakat; 
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e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah; 

f. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan pajak bumi dan 

bangunan (PBB) dan retribusi daerah diwilayah kecamatan; 

g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 

petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan dan 

rekomendasi di bidang perindustrian, perdagangan dan inventarisasi 

seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan izin Reklame; 

h. Memberikan rekomendasi di bidang pertambangan dan energy serta 

bidang perekonomian lainnya; 

i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil desa, 

kelurahan dan kecamatan; 

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan 

bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 

ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di 

Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Uraian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 

sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang telah ditentukan; 
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b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum 

sebagai pedoman ldan landasan kerja. 

c. Merumuskan dan melaksanakan, pengumpulan, penghimpunan dan 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan 

dengan tugas ketentraman dan ketertiban umum sebagai kerangka 

acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan. 

e. Merumuskan dan melaksankan inventarisasi permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

9. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan 

bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang 

kesejahteraan sosial budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, 

pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga diwilayah kecamatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uraian tugas Seksi Kesejahteraan 

Sosial dan Budaya sebagai berikut : 
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a. Merencanakan kegiatan seksi kesejahteraan sosial dan budaya dengan 

sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang telah ditentukan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan 

teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai 

pedoman dan landasan kerja; 

c. Mencari, mengumpulkan , menghimpun dan mengsistemasikan dan 

mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan 

dengan tugas seksi kesejahteraan sosial dan budaya sebagai sebagai 

kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 

d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan 

pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan seksi 

kesejahteraan sosial dan budaya; 

e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan kesejahteraan social dan budaya serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

f. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, 

HUT Bengkalis dan peringatan HUT lainnya tingkat kecamatan; 

g. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung 

Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat.  

 

 

 


