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BAB  IV 

GAMBARAN  UMUM  PEMERINTAH  KABUPATEN  BENGKALIS 

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah 

Provinsi Sumatera dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan  Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, 

dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km dengan 

jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan. 

Selanjutnya pada Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 

8 (Delapan) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km2. Terdiri dari pulau-pulau dan 

lautan. Tercatan sebanyak 16 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainya yang berada 

diwilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut Kecamatan dan 

dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan 

Kecamatan yang terluas yaitu 2.503 Km2 (32,20%) Dan Kcamatan yang terkecil adalah 

Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 Km2 (5,46%). Jarak terjauh antara Ibukota 

Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jarak lurus 103 Km. sedangkan 

jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah Ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa 

Selatbaru, dan Ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan 

jarak lurus 15 Km.
1
 

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai, diantara sungai yang ada 

didaerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian 

penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak Kecil 90 Km dan 
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Sungai Mandau 87 Km, dengan letak geografi dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang 

terdiri dari pulau-pulau disekitar Selat Melaka dan darat Sumatera serta beberapa sehingga 

mempengaruhi kondisi iklim. Iklim tersebut terdiri dari musim panas dan kemarau, 

kemarau yang terjadi pada bulan Febuari-September  sedangkan musim hujan terjadi pada 

bulan September-Januari. 

Berdasarkan jumblah penduduk dan luas masing-masing Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bengkalis, serta berpedoman kepada jumlah perizinan yang ada untuk 

bangunan rumah tempat tinggal, maka dapat digambarkan bahwa Kecamatan yang 

memiliki luas wilayah< 1.000 Km2 belum tentu memiliki jumlah bangunan rumah tempat 

tinggal yang besar pula dibandingkan dengan Kecamatan yang memiliki luas wilayah< 

1.000 Km2. Hal ini terjadi dikarenakan perbedaan pusat perkembngan, kegiatan aktivitas 

ekonomi, konsentrasi perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu dan berbagi factor 

lainya yang turut mempengaruhi. 

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 

Kecamatan, 102 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 7.793,93 Km. tercatat jumlah 

penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatya yang hedrogen mayonitas 

pendudknya adalah penganut agama Islam Disamping suku Melayu yang merupakan 

mayonitas tinggal di Desa Pedekik,Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan 

sebgainya Bengkalis sebagai Ibukota 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 meyebabkan harga telur ikan 

Terubuk menjdi amat mahal Kota lainya adalah Duri sebagai baerah menghasikan minyak. 

Di bawah ini nama-nama 8Kecamatan yang ada dikabupaten Bengkalis yaitu: 

1. Kecamatan  Bantan Kecamatan  Selat Baru   Luas Kecamatan 424,40 km² 

2. Kecamatan  Bengkalis Kecamatan  Bengkalis  Luas Kecamatan 514,00 km² 

3. Kecamatan  Bukit Batu Kecamatan  Sungai Pakning Luas Kecamatan 1.128,00 km² 

4. Kecamatan Mandau  Kecamatan  Duri  Luas Kecamatan 937,47 km² 

5. Kecamatan Rupat  Kecamatan  Batu Panjang  Luas Kecamatan 1.524,85 km² 

6. Kecamatan Rupat Utara Kecamatan  Tanjung Medang  Luas Kecamatan 628,50 km² 

7. Kecamatan Pinggir Kecamatan  Pinggir Luas Kecamatan 2.503,00 km² 

8. Kecamatan Siak Kecil  Kecamatan  Lubuk Muda Luas Kecamatan 742,21 km² 
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B. VISI : 

Terwujutnya kabupaten Bengkalis sebagai model ngri maju dan makmur di Indonesia 

C.MISI : 

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta 

dapat melaksanakan kepimpinan dengan bijak ,berani dan iklas . 

2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber baya manusia untuk 

kemakmuran rakyat . 

3. Terwujubnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahtraan rakyat 

Dalam rangka menjadikan kabupaten Bengkalis sebagai negri yang maju dan makmur , 

kabupaten Bengkalis akan dibagi menjadi empat pusat kegiatan pembaangunan secara 

spasial ,yakni: 

a. Gerbang Utama Fokus menjadikan pulau Pemerintahan ,pusat pendidikan Terpadu 

dan pusat pengmbangan Budaya Melayu Serumpun. 

b. Gerbang Laksmana, Fokus menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak 

Kecil sebagai Kawasan Industri Wisata Religius, pelabuhan ekpor-inpor, pusat 

pngembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat. 

c. Gerbang permata, Fokus menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir 

sebagai Pusat pengembangan Industri, Pertambangan, Perdagangan, 

Ketenagakerjaan, Pertenakan, Pertanian, dan Perkebunan.  

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

unggulan Daerah, Peternakan, Kelautan dan Perikanan. 
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D.   Bentuk Lambang Daerah 

 

 Berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat  II Bengkalis Nomor 16 

tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis ,yaitu : 

1. Bentuk Dan Pembagian Lambang  

a. Lambang Daerah berbentuk perisai yang terdiri dari lima bagian ,yaitu: 

b. Rotan yang melingkar seluruh Lambang dengan jumlah ruas 17 

c. Perahu layar terkembang dan laut yang bergelombang lima 

d. Pohon Rumpia dengan 4 pelepah, dan 

e. Pohon para dengan 4 helai daun, sehingga berjumblah 8 

f. Ikan Terubuk jumlah sisik 45 

2. Warna Utama yang dipakai adalah Muda disamping menggunakan warna kuning, 

putih, biru tua dan hitam, pemberian warna lambang yaitu: 

a. Rotan yang melingkari seluruh Lambang adalah warna kuning 

b. Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang berglombang lima dan warna putih  

c. Pohon rumbia dengan 4 pelepah, dan 

d. Pohon para dengan 4 helai daun, adalah warna biru tua 

e. Ikan Terubuk adalah warna kuning. 

E.  Arti Lembaga 

Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas menigkatkan tanggal Proklamasi, dan 

melambangkan Persatuan dan Penduduk Daerah. 
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1. Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama perubungan dan 

pengambilan hasil laut, berarti lambing wilayah perairan yang terdiri dari pada laut dan 

sungai, serta glombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagi Dasar Negara 

Republik Indonesia. 

2. Pohon Rumbai dan pohon Para masig-masing terdiri dari 4 pelepah dn 4 helai daun 

sehingga berjumblah 8, meningkatkan pada bulan Proklamasi, dan melambangkan 

kesuburan tanah senagai pengasilan pangan yang potensial, berarti lambing ketahan 

pangan dimasa sulit, dan melambangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk 

hubungan perdagangan ke luar Daerah. 

3. ikan Terubuk dengan jumblah sisik 45, meningkatkan tahun Proklamasi, dan 

melambngkan wilayah perairan penghasilan ikan berarti lambng hasil laut yang 

pontesial.
2
 

E. Iklim 

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut 

dengan temperatur berkisar 26°C-32°C dan kelembaban 85 persen. Musim hujan 

berlangsung antara bulan september hingaa bulan januari dengan curah hujan rata-rata 

berkisar antara 900 sampai dengan 1.500mm/tahun dengan jumlah hujan kurang dari 110 

hari per tahun. Sedangkan musaim kemarau terjadi diantara bulan februari hingga 

agustus.Selain itu, Kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim angin, yaitu angin 

Utara, Timur, Barat dan angin Selatan. 

F. Topografi 

Wilayah Kabupaten Bengkalis 95 % merupakan dataran rendah denga rata-rata 

ketinggian antara 2-6, 1 meter diatas permukaan laut yang di tumbuhi hutan tropis. 

Wilayah Kabupaten Bengkalis sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis 

tanah yang banyak mengandung bahan organik.Kabupaten Bengkalis memiliki 34 sungai, 
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Elmustian Rahman, dkk. Syair Ikan Terubuk Tinjauan Teks, Peristiwa Kelisanan,Dan Struktur 

Upaya-Upaya Dialog Dengan Teks Simbolik-Romantik. Unri Press. Kerjasama Pemerintah Kabupaten 
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10 tasik atau danau dan 16 pulau besar dan kecil. Ke-16 pulau tersebut terdiri dari dua 

pulau besar, yaitu pulau Bengkalis (938,40 Km2) dan Pulau Rupat (1.525 Km2). 

Sedangkan 14 pulau lainnya merupakan pulau kecil, yaitu pulau Atung, Mampu Beso, 

Payung, Mentele, Baru, Rampang dan Mampu Kecik yang masuk dalam wilayah 

Kecamatan Rupat Utara.
3
 

G. Tugas poko bagian Humas Sekeretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 

1. Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan dan pembinaan 

dan koordinasi hubungan kemasyarakatan dalam rangka menunjang kebijaksanaan 

pimpinan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan  pemerintah. 

2. Bagian hubungan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana  dimaksud 

pada  ayat (1) menyelenggarakan  fungsi:  

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah dibidang 

peliputan, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta kehumasan; 

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam pelaksanaan hubungan 

masyarakat; 

c. Penyusunan rencana program dan rencana  kerja anggaran dibidang peliputan,  

dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta kehumasan; 

d. Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelangsungan  

kegiatan pemerintah kabupaten; 

e. Melaksanakan hubungan antar pemerintah daerah  dengan masyarakat umum, 

organisasi kemasyarakatan, hubungan antar pemerintah daerah dan hubungan dengan 

pemerintah dalam rangka  menunjang kelangsungan kegiatan pemerintah daerah; 

f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media;  

g. Melakukan pembinaan program kehumasan; dan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

                                                             
3Sumber Pemda Bengkalis, perpres No. 10 Tahun 2013. 
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3. Susunan organisasi humas terdiri dari : 

a. Sub bagian peliputan dan dokumentasi; dan 

b. Sub bagian hubungan antar lembaga dan kehumasan. 

1. subbagian peliputan dan dokumentasi mempunyai tugas melakukan peliputan dan 

dokumentasi serta melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan 

dilingkungan setda sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2. rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut: 

a) Merencanakan kegiatan subbagian peliputan dan dokumentasi dengan sumber data yang ada, 

sesuai dengan kebijakan dan 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 bidang 

perpustakaan; 

c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan 

dengan peliputan  dan dokumentasi serta yang berhubungan  dengan bidang  perpustakaan; 

4.Pasal 19 

1. Subbagian hubungan antar lembaga dan kehumasanmempunyai tugas melakukan 

hubungan antar lembaga dan kehumasan, penyusunan rangkuman informasi dari 

pemerintah kabupaten dan masyarakat   dan penyiapan bahan publikasi, kegiatan pers, 

penyiapan materi pemberitaan kegiatan pemerintah kabupaten bengkalis sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. Merencanakan kegiatan subbagian hubungan antar lembaga dan kehumasan dengan 

sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan 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 

hubungan antar lembaga dan kehumasan; 
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c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data dan informasi yang 

berhubungan dengan hubungan antar lembaga dan kehumasan; 

d. Menginventarisir permasalah-permasalahan yang berhubungan dengan tugas 

subbagian hubungan antar lembaga dan kehumasan serta menyiapkan bahan-bahan 

dalam rangka pemecahan masalah; 

e. Mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas subbagian 

hubungan antar lembaga dan kehumasan sesuai data dan ketentuan yang berlaku 

untukdiajukan kepada atasan. 

Bagian Humas Sekretariat Daerah Bengkalis  merupakan satu dari duabelas 

bagian di Sekretariat Daerah Bengkalis, di bawah Asisten Tata Pemerintahan. Dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bagian Humas Sekretariat Daerah Bengkalis 

didukung dua sub bagian, yakni Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi serta Sub Bagian 

Antara Lembaga dan Kehumasan.  

Adapun visi pada Bagian Humas Setda Bengkalis adalah, “Terwujudnya Citra 

Positif Pemerintah Daerah melalui Pelayanan Informasi yang Berkualitas”. Untuk 

menjabarkan visi tersebut, perlu dituangkan dalam misi sebagai berikut : 

1. Membangun   citra positif Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Publikasi, 

Pemberitaan dan Dokumentasi setiap program, kegiatan dan kebijakan Pemkab 

Bengkalis secara tepat, cepat kepada seluruh stakeholders; dan,  

2. Membangun hubungan antara kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan 

seluruh stakeholders melalui program kehumasan. 

a. Menginventarisir  permasalahan-permasalahan yang  berhubungan dengan tugas 

subbagian peliputan dan dokumentasi serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 

pemecahan masalah; 

b. Mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan tugas subbagian 

peliputan dan dokumentasi sesuai data dan ketentuan yang berlaku untuk diajukan  

kepada atasan ; 

c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang 

subbagian peliputan dan dokumentasi;  
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d. Membuat konsep pengelolaan dan analisa kasus-kasus yang terjadi di daerah yang 

dimuat di media massa cetak maupun elektronik sebagai bahan masukan kepada 

bupati bengkalis untuk ditindak lanjuti; 

e. Melakukan hubungan koordinasi dengan komponen-komponen di lingkungan  

departemen dan media massa masyarakat untuk memperoleh  masukan dalam 

proses peliputan dan dokumentasi; 

f. Melakukan pembinaan teknis peliputan dan dokumentasi; 

g. Melakukan pengelolaan perpustakaan serta merencanakan dan melengkapi bahan 

pustaka kedinasan dilingkungan sekretariat daerah kabupaten bengkalis; 

h. Menyiapkan bahan bahan pelaksanaan dan pengelolaan dokumentasi kegiatan dan 

peliputan 

i. Menyiapkan bahan pelayanan administratif, penyajian data informasi dibidang 

peliputan dan dokumentasi; 

j. Mengolah bahan-bahan koleksi dan melihara daftar buku perpustakaan serta 

merawat dan melihara daftar buku-buku perpustakaan serta merawat dan menjaga 

bahan-bahan pustaka lainnya; 

k. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan serta menampung 

penawaran buku-buku untuk meningkatkan bahan koleksi perpustakaan; 

l. Mencari,mengumpulkan, menghimpun dan mengolah  data yang berhubungan 

dengan penerangan , pemberitaan, audio visual dan fotografi; 

m. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

penerangan , pemberitaan dan audio visual serta menyiapkan bahan dan petunjuk 

untuk pemecahan masaalah; 

o. Merencanakan dan mengkoordinasikan peliputan acara-acara oleh tvri, tv swasta, 

rri dan wartawan/foto sebagai bahan penyiaran berita-berita/foto dan audio visual; 

p. Menyiapkan bahan penyusunan naskah sambutan bupati  

q. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi melaui media radio dan televisi 

pemda kab bengkalis,penerbitan  majalah/tabloid bengkalis lain nya ; 
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r. Melakukan peliputan kegiatan pimpinan mengunakan video kamera ,tape recorder 

dan fotografi sebangai bahan dokumentasi dan atau pemberitaan media massa‟ 

s. Menyelenggarakan foto display kegiatan pemerintah kabupaten bengkalis dipapan 

pengumuman secara periodek sesuai data /foto yang ada „ 

t. Menyusun dan memperbarui secara periodek data pejabat dilingkungan pemerintah 

kabupaten bengkalis agar selalu tersedia data yang akurat; 

u. Menyiapkan bahan pembinaan ,pemantauan ,pengawasan dan pengendalian 

dibidang peliputan dan dokumentasi; 

f. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bagian hubungan  masyarakat 

tentang langkah-langkah  atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya; 

w. Membuat laporan kegiatan  subbagian  peliputan dan dokumentasi sesuai dengan 

sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk 

dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan ; dan 

x. Melaksanakan  tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hubungan masyarakat 

baik secara tulisan maupun lisan  sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas bagian hubungan masyarakat. 
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H.  Struktur OrganisasiBagian Humas Sekretariat Daerah 

 

Struktur Organisasi 

Bagian Humas Sekretariat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian 

tugas pada Sekreriat Daerah (Setda) Bengkalis, sebagai berikut: 

 

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang peliputan, 

dokumentasi dan hubungan antara lembaga serta kehumasan; 

b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam pelaksanaan hubungan masyarakat; 

c. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang peliputan, dokumentasi dan 

hubungan antar lembaga serta kehumasan; 

d. Pelaksanaan peliputan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelangsungan kegiatan 

Pemerintah Kabupaten Bengkalis; 

SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN TATA 

PEMERINTAHAN  

 

BAGIAN HUMAS 

SUB BAGIAN PELIPUTAN DAN 

DOKUMENTASI  

SUB BAGIAN HUBUNGAN ANTAR 

LEMBAGA DAN KEHUMASAN   

STAF STAF 
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e. Melaksanakan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum, organisasi 

kemasyarakatan, hubungan antar pemerintah daerah dalam rangka menunjang kelangsungan 

kegiatan pemerintah daerah;  

f. Koordinasi fasilitasi pengembangan kemitraan media; 

g. Melakukan pembinaan program kehumasan; dan, 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

 

Dalam melakukan peliputan dan dokumentasi terhadap kegiatan pembangunan dan 

pemerintahan, Kepala Bagian Humas Setda Bengkalis memerintahkan Kepala Subbagian 

Peliputan dan Dokumentasi, untuk meliput dan mendokumentasikan serta mempublikasikan 

setiap kegiatan pemerintahan maupun program pembangunan yang dilakukan.
4
 

                                                             
4
Arsip Humas Sekeretariat Daerah Kabupaten  Bengkalis   Peraturan  Daerah  Nomor 80 Tahun  2012 


