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BAB 1V 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bengkalis 

 Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis yang terletak di Pulau Bengkalis, 

karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Ada 2 

kecamatan yang terletak di Pulau Bengkalis, yaitu Kecamatan Bengkalis dan 

Kecamatan Bantan. Kabupaten Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program 

Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT) dan Indonesia Malaysia 

Thailand Growth Triangele (IMT-GT). Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis 

adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. 

4.2. Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis 

 Kabupaten Bengkalis memiliki luas 7.773,93 Km2, terdiri dari pulau-pulau 

dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya 

yang berada diwilayah Kabupaten Bengkalis yang wilayahnya beradapada posisi 

2
o
7’37,2”-0

o
55’33,6”  Lintang Utara dan 100

o
57’57,6”-102

o
30’25,2” Bujur Timur. 

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan 

Hulu, dan Kota Dumai. 
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4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

Kondisi wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara 

sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama 

dalam perekonomian penduduk  adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai 

Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km. Kabupaten Bengkalis merupakan 

daerah daratan rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2-6,2 m dari permukaan 

laut. Sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak 

mengandung bahan organik.  

Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas 

Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 

2.503 km
2
 (32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan 

luas 424,4km
2
 (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota 

Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air 

Jamban (Duri) dengan jarak lurus 103 km. Dan jarak terdekat selain Kecamatan 

Bengkalis ibukota Kecamatan Bantan, yaitu desa Selatbaru, dan ibukota Kecamatan 

Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km. Ibukota ini 

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

Sumatera. 

Kabupaten Bengkalis sebagaimana kabupaten lainnya di Provinsi Riau dan 

bahkan Indonesia mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau setiap 

tahunnya. Di Kabupaten Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi 
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oleh iklim laut dengan temperatur 26 
o
C-32 

o
C. Musim hujan dan musim kemarau ini 

pada dasarnya tidak dapat ditentukan secara pasti, namun yang jelas biasanya musim 

hujan biasa terjadi sekitar bulan September-Januari dengan curah hujan rata-rata 

berkisar antara 809-4.078 mm/Tahun. Periode musim kering (musim kemarau) 

biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus. 

4.3. Pemerintahan di Kabupaten Bengkalis 

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan ibukotanya 

Bengkalis. Pada Tahun 1999 Kota administratif Dumai meningkat statusnya menjadi 

Kota Dumai. Pada Tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis 

dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan 

Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada awal Tahun 2009 Kabupaten Bengkalis kembali 

dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Meranti. 

Secara administrasi pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11 

Kecamatan, terdiri dari Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit 

Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Rupat, Kecamatan Rupat Utara, Kecamatan 

Siak Kecil, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Tulang 

Muandau, Kecamatan Bathin Solapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 08-15 Tahun 2012 sehingga jumlah  Desa/Kelurahan di Kabupaten 

Bengkalis menjadi 155 dengan luas wilayah 7.773,93 Km2. Pemerintahan Kabupaten 

Bengkalis dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dipimpin 

oleh seorang Bupati. 
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Tabel 4.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan. 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Desa/Kelurahan 

1 Bengkalis 31 

2 Bantan 23 

3 Bukit Batu 10 

4 Mandau 11 

5 Rupat 16 

6 Rupat Utara 8 

7 Siak Kecil 17 

8 Pinggir 10 

9 Bandar Laksamana 7 

10 Tulang Muandau 9 

11 Batin Solapan 13 

Jumlah 155 

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

2018 

4.4. Penduduk dan Tenaga Kerja 

A. Penduduk 

Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan karena 

modal dasar dan subjek pembangunan disamping sebagai pelaku utama pembangunan 

ekonomi nasional. 

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan tercatat jumlah penduduk 

Kabupaten Bengkalis Semester 1 2017 adalah 537.142 jiwa, terdiri dari 260.824 jiwa 

perempuan dan 276.318 jiwa laki-laki. Dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas 

penduduk penganut agama Islam. Pada umumnya, penduduk Kabupaten Bengkalis 
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merupakan etnik suku melayu, yang merupakan mayoritas juga terdapat suku-suku 

lainnya seperti : Suku Jawa, etnis Thionghua, Suku Batak, Suku Minang, Suku Bugis, 

dan sebagainya. Karena dominannya etnik suku melayu, bahasa pergaulan sehari-hari 

di Kabupaten Bengkalis kebanyakannya adalah bahasa melayu. Dengan berbagai 

bentuk pekerjaan antara lain, Pegawai Negeri, Pedagang, Petani, Buruh, Nelayan dan 

lain-lainnya. Kabupaten Bengkalis sebagai ibukota kabupaten dikenal juga dengan 

julukan Kota Terubuk, karena daerah Kabupaten Bengkalis adalah penghasil telur 

ikan Terubuk yang sangat disukai masyarakat karena rasanya yang sangat lezat dan 

tentu saja menyebabkan harga telur ikan Terubuk menjadi amat mahal. Kota lainnya 

adalah Duri sebagai daerah penghasil minyak. 

B. Tenaga Kerja 

Mata pencaharian merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, sekaligus menentukan kelangsungan 

hidup manusia itu sendiri dimasa yang akan datang. 

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bengkalis sebagai Petani dan nelayan 

disamping itu menggeluti usaha-usaha lainnya yang  menjadi lapangan usaha utama 

mayoritas penduduk di Kabupaten Bengkalis. 

4.5. Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bengkalis 

A. Pendidikan 

Berbicara masalah pendidikan ada 2 hal yang perlu mendapat perhatian 

khusus, yaitu sarana pendidikan dan lulusan pendidikan. Pembangunan di bidang 

pendidikan haruslah bersifat menyeluruh karena pembangunan di bidang pendidikan 
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merupakan pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pembangunan 

pendidikan haruslah digesa agar pembangunan manusia seutuhnya dapat berjalan 

lancar. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan 

keterampilan manusia yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia karena meningkatnya kualitas pendidikan itu sendiri. 

Sarana pendidikan sangat penting sekali ada, untuk tercapainya masa depan 

yang lebih baik, dilihat dari pendidikan formal, informal maupun non formal. Sarana 

pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis dikatakan sudah baik, lebih lanjut 

sarana pendidikan yang berada di Kabupaten Bengkalis dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Bengkalis. 

No. Sarana Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 Taman Kanak-Kanak 181 22,91 

2 Sekolah Dasar 337 42,65 

3 Madrasah Ibtidaiyah 21 2,65 

4 Sekolah Menengah Pertama 98 12,40 

5 Madrasah Tsanawiyah 51 6,45 

6 Sekolah Menengah Atas 46 5,82 

7 Madrasah Aliyah 32 4,05 

8 Sekolah Menengah Kejuruan 24 3,03 

Jumlah 790 100% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis 2017 

 Sedangkan tenaga pengajar di Kabupaten Bengkalis sebanyak 707 orang guru 

Taman Kanak-Kanak, 7.669 orang guru Sekolah Dasar, 259 orang guru Madrasah 

Ibtidaiyah, 2.781 orang guru Sekolah Menengah Pertama, 837 guru Madrasah 
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Tsanawiyah, 1.911 orang guru Sekolah Menengah Atas, 502 orang guru Madrasah 

Aliyah, dan 466 orang guru Sekolah Menengah Kejuruan. 

Meningkatnya mutu pendidikan tidak terlepas dari sarana pendidikan itu 

sendiri. Adanya perkembangan sarana pendidikan sudah tentu memberikan andil 

yang besar terhadap pembangunan sumber daya manusia terutama dalam penyerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekaligus akan meningkatkan mutu pendidikan 

dan keterampilan masyarakat. Biasanya, tingginya tingkat pendidikan dan 

keterampilan akan berjalan lurus dengan tingginya tingkat kesejahteraan. Hal ini 

tentunya akan menunjang dalam kemajuan daerah bersangkutan. Pendidikan pada 

dasarnya sangat memerlukan tersedianya sarana pendidikan yang baik dan memadai. 

Banyak penduduk Kabupaten Bengkalis sudah berhasil menjadi pejabat, pengusaha, 

Perbankan dan sudah puluhan yang menjadi guru dan dosen di berbagai perguruan 

tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia.  

B. Kesehatan 

Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 terdiri dari 

Rumah Sakit sebanyak 7 unit, Puskesmas 17 unit, Puskesmas Pembantu 57 unit, 

Polindes 56 unit, serta Poskesdes 43 unit. Banyak tenaga medis di Kabupaten 

Bengkalis antara lain dokter (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi) 125 

orang, bidan 410 orang dan perawat 563 orang. 
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Tabel 4.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Bengkalis. 

No. Sarana Kesehatan Jumlah Persentase (%) 

1 Rumah Sakit 7 3,8 

2 Puskesmas 17 9,4 

3 Puskesmas Pembantu 57 31,6 

4 Polindes 56 31,1 

5 Poskesdes 43 23,8 

Jumlah 180 100% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis 2017 

C. Agama 

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang dianggap kondusif dan 

aman, karena tingkat kriminalitas di Kabupaten Bengkalis terbilang rendah. Hal ini 

tentunya tidak terlepas dari peran agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten 

Bengkalis. 

Masalah agama merupakan masalah yang paling penting diperhatikan oleh 

penduduk setempat. Masalah agama merupakan masalah yang tidak terlepas dari 

kebutuhan rohani dalam kehidupan manusia dimana agama merupakan pegangan 

hidup mereka. Agama menjadi alat untuk memperbaiki tingkah laku manusia baik 

selaku individu maupun secara kelompok. Karenanya agama menjadi salah satu aspek 

penting dalam pembangunan nasional. 

Berdasarkan dari data Departemen Agama Kabupaten Bengkalis, pada tahun 

2013 terdapat 422 unit masjid, 660 unit surau, 234 unit gereja dan 55 unit 

wihara/klenteng. 
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Tabel 4.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kabupaten Bengkalis. 

No. Sarana Peribadatan Jumlah Persentase (%) 

1 Masjid 422 30,8 

2 Surau 660 48,1 

3 Gereja 234 17 

4 Wihara/Klenteng 55 4 

Jumlah 1371 100% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis 2017 

 Keragaman nampak dari agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten 

Bengkalis, namun penganut agama islam adalah penganut mayoritas jika 

dibandingkan dengan agama-agama lainnya. 

4.6. Transportasi Yang Ada di Kabupaten Bengkalis 

A. Transportasi Darat 

Sarana transportasi dari Kota Duri dan Sungai Pakning dihubungkan dengan 

jalan raya untuk menuju ke Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau dan kota lainnya di 

Sumatera. Selain itu juga disediakan “ferry” penyeberangan (RO-RO) yakni kapal 

yang dapat mengangkut barang, kedaraan roda dua dan kendaraan roda empat untuk 

menghubungkan Pulau Bengkalis dengan Sungai Pakning, Riau Daratan, sekaligus 

untuk membuka akses keseluruh kota-kota kecil dan besar di Pulau Sumatera. 

Artinya, bahwa untuk menuju ke Bengkalis  sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten 

Bengkalis tidak ada kesulitan. Fasilitas jalan raya di Kabupaten Bengkalis khususnya 

di Pulau Bengkalis telah menggunakan aspal hotmik, namun masih belum mencapai 

daerah pelosok yang masih harus sabar menikmati fasilitas jalan aspal biasa. 
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Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasinya sebahagian besar berada di 

Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan 

itu, Kota Bengkalis senantiasa dikunjungi orang-orang  dari Pulau Sumatera untuk 

urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). 

B. Transportasi Laut 

Karena sebahagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah 

kepulauan, maka transportasi menggunakan angkutan air/laut lebih dominan. 

Transportasi laut dilayani oleh kapal-kapal kargo kelas menengah dan kapal 

penumpang ferry cepat berjenis speed boat yang berkapasitas angkut sampai 300 

penumpang. Pelabuhan laut di Kabupaten Bengkalis cukup banyak, terdapat 

pelabuhan eksport  di Sungai Pakning dan beberapa pelabuhan domistik  yaitu di 

Selatpanjang, Bengkalis dan Sungai Pakning. Sebahagian besar adalah pelabuhan 

rakyat yang disinggahi oleh kapal-kapal kecil dan menengah. Sementara pelabuhan 

besar di Pulau Bengkalis ada 2 yaitu pelabuhan utama Bandar Sri Laksemana, melalui 

pelabuhan pelabuhan domestik ini terdapat kapal-kapal yang melayaniruteke 

Pekanbaru, Batam, dan Dumai. Dan sebuah pelabuhan laut yang melayani jalur 

internasional yang berada di daerah Selatbaru, Kecamatan Bantan. Melayani rute 

Bengkalis-Muar, Malaysia. Pelabuhan ini diberi nama Bandar Sri Setia Raja, sesuai 

dengan nama tokoh masyarakat Melayu Bengkalis pada dulu kala. 

C. Transportasi Udara 

Percepatan pencapaian Visi dan Misi Tahun 2020 memerlukan adanya sarana 

transportasi untuk percepatan pengembangan wilyah. Untuk transportasi udara, 
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terdapat sebuah Bandar udara perintis yang bernama Bandar Udara Sei Selari yang 

berada di Sungai Pakning. Bandar udara ini milik dari PT. pertamina UP II Dumai di 

Sei. Pakning untuk kebutuhan transportasi perusahaan minyak Negara tersebut dan 

juga untuk aktivitas perusahaan minyak Kondur Petroleum S.A., sebuah perusahaan 

minyak milik anak negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 

34 Tahun 2003, penetapan sementara Bandar Udara Sei Selari Sei Pakning milik PT. 

Pertamina UP II Dumai di Sei Pakning sebagai Bandar udara khusus yang dapat 

melayani penerbangan bagi kepentingan umun. 

4.7. Sejarah Kabupaten Bengkalis 

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, 

sebahagiaan besar berada di wilayah pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. 

Setelah diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan 

penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, 

maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura 

termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada dibawah pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Kemudian pada Tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1956 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu 

masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan 

berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Provinsi daerah Tingkat I 

Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

pembentukan Daereh Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka 
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Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I 

Riau. 

4.8. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis 

A. Visi 

Visi Kabupaten Bengkalis 2016-2021 Terwujudnya Kabupaten Bengkalis 

sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia. Dalam rangka menjadikan 

Kabupaten Bengkalis sebagai negeri yang maju dan makmur, Kabupaten Bengkalis 

akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembangunan secara spesial, yakni : 

1. Gerbang Utama, Fokus menjadi Pulau Bengkalis sebagai Pusat Pemerintahan, 

Pusat Pendidikan Terpadu dan Pusat Pengembangan Budaya Melayu Serumpun. 

2. Gerbang Laksamana, Fokus menjadi 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 Punggir 

sebagai Pusat Pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, Ketenaga 

kerjaan, Peternakan, Pertanian, dan Perkebunan. 

4. Gerbang Pesisir, Fokus untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai pusat pariwisata 

ungulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan. 

B. Misi 

Misi Kabupaten Bengkalis 2016-2021, yaitu : 

1. Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab 

serta dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas. 
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2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk 

kemakmuran rakyat. 

3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahtraan 

rakyat. 

4.9. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

Pada zaman dahulu, tepatnya dimasa saat kolonial Belanda nama Catatan Sipil 

adalah (BS) Burguluke Stand. Sebelum Reformasi Kantor Catatan Sipil semuanya 

dibebankan oleh APBN, dan setelah Reformasi dikenal dengan Dinas Kependudukan 

Pencatatan Sipil dan semua angaran dibebankan oleh ABBD. 

Sejarah berdirinya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis tepatnya pada tahun 1985 bulan Juli. Nama Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada zaman dulu disebut 

dengan (TIPEBE), TIPEBE ini semacam TIPELOGI yaitu dikenal dengan luas 

kabupatennya dan memiliki banyak penduduk. Pada tahun 1983 Kabupaten Bengkalis 

memiliki 12 Kecamatan antara lain sebagai berikut : 

1. Kecamatan Bengkalis  

2. Kecamatan Dumai Barat 

3. Kecamatan Dumai Timur  

4. Kecamatan Siak  

5. Kecamatan Bukit Batu 

6. Kecamatan Sungai Apit 

7. Kecamatan Bangka/Rohil 
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8. Kecamatan Merbau 

9. Kecamatan Rupat 

10. Kecamatan Tebing Tinggi/Selat Panjang 

11. Kecamatan Mandau 

12. Kecamatan Kubu 

Seiring bejalanya waktu  terjadilah perpecahan antara Kabupaten Bengkalis 

dengan Dumai, Siak, Merbau, Rohil, dimana empat Kecamatan tersebut ingin berdiri 

sendiri menjadi Kabupaten. Dan sekarang ini dikenal menjadi Kota Dumai, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Merbau dan Kabupaten Rohil. Setelah terjadinya 

perpecahan wilayah di Kabupaten Bengkalis  dan dibuatlah kebijakan untuk 

pertambahan kecamatan yaitu Kecamatan Bantan, Kecamatan Rupat Utara, 

Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Pinggir. 

Pada tahun 2017 terjadi kembali penambahan kecamatan yaitu Kecamatan 

Bandar Laksmana dari pecahan Kecamtan Bukit Batu, Bathin Solapan dari 

Kecamatan Mandau dan Kecamatan Talang Muandau pecahan dari Kecamatan 

Pinggir. Dan pada saat ini menjadi 11 kecamatan antara lain : 

1. Kecamatan Bengkalis 

2. Kecamatan Bantan 

3. Kecamatan Rupat 

4. Kecamatan Rupat Utara 

5. Kecamatan Siak Kecil 

6. Kecamatan Bukit Batu 
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7. Kecamatan Bandar Laksamana 

8. Kecamatan Bathin Solapan 

9. Kecamatan Mandau 

10. Kecamatan Pinggir 

11. Kecamatan Talang muandau 

4.10. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

serta tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam sebuah organisasi. Struktur 

organisasi sangat penting dalam sebuah organisasi karena menunjukkan adanya 

pembagian tugas dan tanggung jawab untuk setiap satuan kerja dalam organisasi 

berkenaan. 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis 

Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk lebih jelasnya Bagan 

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

dapat dilihat pada gambar 4.10.1 berikut ini : 
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Gambar 4.10.1. Struktur Organisasi 
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4.11. Visi dan Misi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis 

A. Visi 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

mempunyai visi “Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil”. 

B. Misi 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

mempunyai misi “Terwujudnya sistem pelayanan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil yang tertib, kurat, dan dinamis”. 

4.12. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan 

A. Tugas Pokok dan Fungsi 

 Tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkalis sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan urusan ketata usahaan. 

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang. 

3. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

4. Penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan di bidang di 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

6. Pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

7. Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala Kabupaten. 
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8. Pelaksanaan koorninasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnyadi bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

B. Kewenangan 

Kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkalis sebagai berikut : 

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil. 

2. Menyusun petunjuk teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Membina dan melakukan sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil. 

4. Melimpahkan tugas kepada kecamatan dan UPT untuk menyelenggarakan urusan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas tugas 

pembantuan. 

5. Menerbitkan dokumen atau akta di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

4.13. Susunan Organisasi 

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 

30 November 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Bengkalis yang menetapkan bahwa Organisasi Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, dengan susunan 

organisasi pasal 3 sebagai berikut : 
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a. Kepala; 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Perencanaan; 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3) Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari : 

1) Seksi Identitas Penduduk; 

2) Seksi Pindah Datang Penduduk; dan 

3) Seksi Pendataan Penduduk. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

1) Seksi Kelahiran; 

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan 

3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : 

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan 

3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari : 

1) Seksi Kerja Sama; 

2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan 

3) Seksi Inovasi Pelayanan. 
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g. Unit Pelaksanaan Teknis; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4.14. Uraian Tugas Masing-Masing Sub Bagian dan Seksi-Seksi Pada Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sub bagian yang 

ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

sebagai berikut : 

1. Kepala 

Tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016 pada pasal 4 adalah membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan 

tugasnya, sebagaimana pada ayat 1, maka Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. mempunyai fungsi antara lain : 

a. Menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

b. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi dan 

misi Kepala Daerah; 

c. Perencanaan dan pengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta 

menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber 

daya aparatur pegawai dalam lingkungan Dinas; 
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e. Peyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

2. Sekretariat 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 5 dinyatakan bahwa Sekretariat Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang 

pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, 

perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, 

perlengkapan, umum dan kepegawaian. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Sekretariat Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan; 

b. Pelaksanakan administrasi kepegawaian dan rumah tangga Dinas; 

c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan asset; 

d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan 

masyarakat; 

e. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; 

f. Pelaksanaan pengkoordinasiaan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

1) Sub Bagian Perencanaan 
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 6 dinyatakan bahwa Sub Bagian Perencanaan Kabupaten Bengkalis mempunyai 

tugas menyiapkan bahan-bahan pertimbangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 

teknis serta layanan dibidang perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Sub Bagian Perencanaan  Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data kegiatan tahun 

sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Sub Bagian Perencanaan; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengelola data 

serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian 

Perencanaan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan 

anggaran kegiatan; 

d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

Sub Bagian Perencanaan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 

pemecahan masalah; 

e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang perencanaan; 
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f. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja 

perangkat daerah terkait lainya; 

g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, 

Arah Kegiatan Umum (AKU) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 

h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka 

peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran; 

i. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan 

dengan instansi terkait sampai menjadi DPA; 

j. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan 

berupa petunjuk oprasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 

dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (peubahan) DPA; 

k. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) guna 

menanpung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak 

direncanakan sebelumnya; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah 

atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; 

m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan 

data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan 

sebagai bahan masukan bagi atasan; dan 
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n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas pada sekretariat. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 7 dinyatakan bahwa Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan 

petunjuk teknis serta layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data 

kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengelola data 

serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program 

dan anggaran kegiatan; 
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d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam 

rangka pemecahan masalah; 

e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan 

kepentingan dan permasalahannya; 

f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkungan Dinas, dan menyiapkan 

konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan 

pegawai sesuai dengan kebutuhan Dinas; 

g. Mengatur urusan rumah tangga Dinas, menata keindahan dan kebersikan kantor, 

serta keamanan lingkungan kantor; 

h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan Dinas dan melakukan 

pendokumentasian kegiatan Dinas; 

i. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan 

masyarakat; 

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah 

atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; 

k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas pada sekretariat. 
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3) Sub Bagian Keuangan. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 8 dinyatakan bahwa Sub Bagian Keuangan Kabupaten Bengkalis mempunyai 

tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis 

serta layanan dibidang Keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Sub Bagian Keuangan Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan data kegiatan tahun 

sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan Sub Bagian Keuangan; 

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengelola data 

serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian 

Keuangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran 

kegiatan; 

d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan 

masalah; 
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e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, 

pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang; 

f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja 

bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, 

pengurus barang dan pembantu pengurus barang; 

g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana 

kebutuhan barang; 

h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu 

Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 

i. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji 

pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan 

kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan 

Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan 

dinas; 

j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindaklanjuti 

LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai 

petunjuk atasan; 

k. Member saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk 

menentukan kebijakan lebih lanjut; 

l. Membuat laporan hasil pelaksanakan tugas Sub bagian Keuangan sebagai bahan 

pertanggung jawaban; dan 
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m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas pada sekretariat. 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 9 dinyatakan bahwa Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten 

Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis 

dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan pendaftaran penduduk 

yang meliputi Identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk. 

 Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

b. Perumuasan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; 

h. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan 

konsultasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

i. Pelaksanaan investarisasi data-data penduduk secara terus menerus; 
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j. Pelaksanaan pimpinan, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi 

semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang tugas; 

k. Perumusan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta layanan staf dan 

bimbingan teknis; 

l. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang 

tugasnya; dan 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

1) Seksi Identitas Penduduk 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 10 dinyatakan bahwa Seksi Identitas Penduduk Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang identitas penduduk. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Identitas Penduduk Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran 

penduduk; 

b. Melakukan pencatatan dan memutakhirkan biodata penduduk serta penerbitan 

Nomor Induk Kependudukan; 
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c. Mencatat dan melaksanakan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda 

Penduduk serta Kartu Identitas Anak; 

d. Mencatat perubahan alamat dan biodata penduduk; 

e. Menatausahakan pendaftaran penduduk; 

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; 

g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya; 

h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karir; dan 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Pindah Datang Penduduk 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 11 dinyatakan bahwa Seksi Pindah Datang Penduduk Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pindah datang penduduk sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Pindah Datang Penduduk Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 
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a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan serta pelayanan pindah datang penduduk; 

b. Melakukan pencatatan dan menerbitkan dokumen pindah datang penduduk dalam 

wilayah RI; 

c. Mencatat dan menerbitkan dokumen warga negara asing tinggal sementara dan 

tinggal tetap; 

d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3) Seksi Pendataan Penduduk 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 12 dinyatakan bahwa Seksi pendataan Penduduk Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan penduduk sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Pendataan Penduduk Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan serta pelaksanaan pendataan penduduk; 
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b. Melaksanakan pendokumentasian dan menatan hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk; 

c. Melaksanakan pendaftaran penduduk; 

d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 13 dinyatakan bahwa Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil; 

b. Perumusan kebijakan teknis pencatan sipil; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 

e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 



88 
 

h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; 

i. Penilaian prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan karir; dan  

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

1) Seksi Kelahiran 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 14 dinyatakan bahwa Seksi Kelahiran Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelahiran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Kelahiran Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran; 

b. Mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran; 

c. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan 

kelahiran; 
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d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 14 dinyatakan bahwa Seksi Perkawinan dan Perceraian Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perkawinan dan perceraian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Perkawinan dan Perceraian Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pelayanan perkawinan dan 

perceraian; 

b. Mencatat dan menerbitkan Akta Perkawinan; 

c. Mencatat dan menerbitkan Akta Perceraian; 

d. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan 

perkawinan dan perceraian; 
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e. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3) Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 14 dinyatakan bahwa Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan 

Kematian Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

dibidang perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian Kabupaten 

mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan koordinasi; 

b. Melaksanakan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, 

pengesahan anak, perubahan status kewarganagaraan dan kematian; 

c. Pencatatan dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak; 
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d. Mencatat pengesahan anak, pengangkatan anak, pengakuan anak, perubahan 

nama dan perubahan status kewarganegaraan; 

e. Mencatatan perubahan dan pembatalan Akta; 

f. Melakukan pendataan mengenai perubahan nama dan pengesahan adopsi; 

g. Mencatat dan menerbitkan Akta Kematian; 

h. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan 

kematian; 

i. Melaksanakan pendokumentasian dan menata hasil pelayanan pencatatan sipil; 

j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 17 dinyatakan bahwa Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten mempunyai 

fungsi, antara lain : 
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a. Penyusunan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan 

pembinaan dan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 

yang meliputi sistem informasi kepandudukan, mengelola data serta tata kelola 

dan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi; 

b. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil serta 

pemutakhirkan data penduduk dengan penggunaan SIAK; 

c. Pengevaluasian dan melaporkan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

d. Pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan jaringan komunikasi data; 

e. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan 

komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan; 

f. Pemeliharaan dan perawatan perangkat SIAK; 

g. Penyediaan dan mendesiminasi informasi kepandudukan; 

h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 

kepandudukan; 

i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 18 dinyatakan bahwa Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 

sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten mempunyai fungsi, 

antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi 

kependudukan; 

b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan 

jaringan komunikasi data; 

c. Menyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta penyediaan jaringan 

komunikasi data sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan; 

d. Memberikan pelayanan dan informasi mengenai kepandudukan; 

e. Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi yang berkaitan dengan administrasi 

kependudukan; 
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f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 19 dinyatakan bahwa Seksi Pengolahan dan Penyajian data Kabupaten 

Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengolahan dan 

penyajian data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan; 

b. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data kependudukan; 

c. Menyusun replika data kependudukan; 

d. Menyusun profil kependudukan dan peroyeksi kependudukan; 

e. Melakukan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil; 

f. Melakukan pemuktakhiran data penduduk dengan menggunakan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 
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g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 20 dinyatakan bahwa Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melakukan 

penyiapan penyusunan kebijakan teknis dibidang tata kelola dan sumber daya 

manusia teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan koordinasi; 

b. Melaksanaan tata kelola sumber daya manusia serta teknologi informasi dan 

komunikasi; 

c. Membina dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola informasi 

administrasi kependudukan; 
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d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 21 dinyatakan bahwa Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan data dan inovasi 

pelayanan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kabupaten mempunyai fungsi, 

antara lain : 

a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja 

sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja 

sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; 
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e. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

f. Pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

a) Seksi Kerja Sama 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 22 dinyatakan bahwa Seksi Kerja Sama Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas 

melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dibidang kerja sama sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Kerja Sama Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan dengan SKPD Kabupaten dan badan hukum Indonesia 

yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal 

dengan lembaga pengguna ditingkat pusat; 

b. Melakukan kerja sama administrasi kependudukan; 

c. Memproses pemberian izin hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui 

persetujuan Bupati Bengkalis; 
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d. Mengkonsultasikan draft kerja sama dengan lembaga pengguna kepada Dektorat 

Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 23 dinyatakan bahwa Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan 

teknis dibidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kabupaten mempunyai 

fungsi, antara lain : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen/arsip 

kependudukan; 

b. Merumuskan data kependudukan yang akan dimanfaatkan oleh lembaga 

pengguna; 
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c. Melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Lembaga pengguna, dimana 

Lembaga pengguna wajib menggunakan aplikasi data werehouse (data penduduk 

yang sudah diolah melalui SIAK konsolidasi) yang dibangaun Derektorat Jendral 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

d. Melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna 

secara insidentil dan berkala setiap 6 (enam) bulan; 

e. Melaporkan hasil pengendalian/pengawasan dan evaluasi kepada menteri dalam 

negeri melalui gubernur secara insidentildan berkala setiap 6 (enam) bulan; 

f. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

c) Seksi Inovasi Pelayanan 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016, 

pasal 23 dinyatakan bahwa Seksi Inovasi Pelayanan Kabupaten Bengkalis 

mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dibidang 

inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud, sebagaimana pada ayat 1, maka 

Seksi Inovasi Pelayanan Kabupaten mempunyai fungsi, antara lain : 
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a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, membina 

dan mengkoordinasikan serta melaksanakan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

b. Melakukan evaluasi dan perubahan sistem pelayanan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil; 

c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pendaftaran penduduk 

dan pencatatan sipil; 

d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai 

langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai dengan biadang 

tugasnya; dan 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

7. Unit Pelaksanaan Teknis 

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sebagaimana pada pasal 25, maka Unit 

Pelaksanaan Teknis (UPT) Kabupaten mempunyai tugas untuk melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 

wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional 

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sebagaimana pada pasal 26, maka 

Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dan fungsi Kepala sesuai dengan  kedudukan dan dibidang keahliannya masing-

masing. 
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4.15. Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur Pemerintah 

Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara umum, Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan sebagian tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang dan Pencatatan Sipil. Dalam 

mendukung proses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan sarana dan 

prasarana yang memadai agar terciptanya pelayanan kependudukan dan pencatatan 

sipil yang berkualitas. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 4.5 

dibawah ini : 
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Tabel 4.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis. 

No. Sarana dan Prasasarana Keterangan 

1 Ruang Tunggu Baik 

2 Kursi Tunggu Baik 

3 Televisi Baik 

4 AC Baik 

5 Kursi Putar Baik 

6 Loket Pelayanan Baik 

7 Papan Informasi Baik 

8 Meja Biro Baik 

9 Komputer Baik 

10 Lemari Baik 

11 Ruang Tata Usaha Baik 

12 Ruang Rapat Baik 

13 Ruang Kepala Kantor Baik 

14 Mesin Tik Baik 

15 Mesin Antrian Baik 

16 Ruang Aula Baik 

17 Mobil Dinas Baik 

18 Motor Dinas Baik 

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis 

2018 


