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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Kecamatan Mandau 

Kecamatan Mandau adalah Kecamatan terbesar sekaligus terpadat penduduknya di 

Kabupaten Bengkalis. Tingginya tingkat perpindahan penduduk  yang dipengaruhi banyaknya 

perusahaan Migas (Minyak dan Gas), menjadi penarik tersendiri bagi sebagian orang untuk 

tinggal dan mencari nafkah di daerah ini. Munculnya perusahaan-perusahaan ini, 

dilatarbelakangi oleh kekayaan sumber daya minyak bumi yang terkandung didalamnya. Hal 

inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Duri menjadi daerah yang paling padat penduduk 

di antara daerah lainnya di Kabupaten Bengkalis.  

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari dua puluh empat desa/kelurahan yang 

status hukumnya sudah menjadi desa/kelurahan defenitif. Adapun dari seluruh desa dan 

kelurahan tersebut terdiri dari lima belas desa dan sembilan kelurahan.   

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan 

No Desa/Kelurahan Desa Kelurahan Nama Pejabat Luas ((Km2) 

1 Talang Mandi -   Halazmi Julizar, 

S.STP 

20,00 

2 Harapan Baru   - - 25,00 

3 Gajah Sakti -   Ilhami , HS 20,00 

4 Batang Serosa -   Tasarjon 6,00 

 5 Balik Alam -   Ruslan, SH 6,00 
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  6 Duri Barat -   Suyatno, SH 14,00 

7 Duri Timur -   Muhammad Nur 

Islami 

6,00 

8 Babussalam -   Nizam, SE 8,00 

9 Air Jamban -   Zulfikar 50,00 

10 Sebangar   - H. Nasir Syakban 150,47 

11 Balai Makam   - Agus Har 100,47 

12 Petani   - PJ. Tasarudin 207,00 

13 Pematang Pudu -   Darus, SH 25,00 

14 Bumbung   - Abdul Razak, S.Pd.I 180,00 

15 Kesumbo 

Ampai 

  - - 120,00 

16 Tambusai 

BatangDui 

  -   

17 Simpang 

Padang 

  -   

18 Pematang Obo   -   

19 Air Kulim   -   

20 Air Manis   -   

21 Bathin Betuah   -   

22 Boncah 

Mahang 

  -   

23 Pamesi   -   

24 Bathin Sobanga   -   

Jumlah 15 9  937,47 

Sumber : Website Kabupaten Bengkalis, 2014 

Selain kaya akan sumber daya minyak bumi itu, tanah yang subur juga menjadi cirri khas 

dari wilayah ini. Dimana sebagian besar penduduknya memiliki  
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mata pencaharian berladang, dengan menanami tanaman palawija seperti kelapa sawit, kelapa, 

dan juga karet. dijadikan sebagai lahan perkebunan menjadi salah satu daya pikat yang menarik 

para perantau untuk menempati wilayah ini. Jumlah penduduk yang meningkat secara tidak 

langsung juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan hal-hal yang tidak hanya primer, tetapi 

juga sangat vital bagi kehidupan manusia, yaitu air bersih. Duri merupakan daerah dataran 

rendah yang dikenal dengan daerah yang memiliki banyak rawa dan berlahan gambut. Hal ini 

menyebabkan sulitnya memperoleh air bersih yang layak konsumsi bagi kehidupan sehari-hari 

masyarakat.    

4.2 Kecamatan Mandau Secara Geografis  

Kecamatan Mandau secara geografis terletak pada :  

a.    0°56'12 Lintang Utara s/d 1°28'17" Lintang Utara  

b.   100°56'10 Bujur Timur s/d 101°43'26'' Bujur Timur  

Dengan batas-batas Wilayah :   

a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu & Kota   

Dumai.  

b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Pinggir.  

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu.  

d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu   

Kecamatan Mandau  merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bengkalis menjadi 3 ( Tiga 

) kabupaten yaitu Kab Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rohil serta 1 ( satu ) 

kotamadya Dumai berdasarkan  UU No. 16 tahun  1999  
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danPerda No. 01 tahun 2003 dengan  luas wilayah ±  937,47  Km2. Wilayah Kecamatan Mandau  

ini terletak pada ketinggian 6 M dari permukaan laut.  

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya Kecamatan Mandau  banyak tanah 

yang relatif datar apalagi bila diperhatikan fisiologinya dimana tingkat kesuburan tanahnya 

sangat tinggi sehingga perusahaan besar maupun masyarakat  banyak yang melakukan  kegiatan 

perkebunan khususnya  kelapa sawit dan  karet.    

Iklim di Kecamatan Mandau yaitu iklim tropis basah, dengan temperatur maksimum 

35oC dan minimum 25oC, kelembaban rata-rata pada musim hujan antara 80% sampai dengan 

90 % dan pada musim kemarau 60 % - 70%. Musim hujan terjadi sekitar bulan September – 

Januari dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus. Kecamatan Mandau 

memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 milimeter 

per tahun, serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari.   

4.3 Perekonomian Kecamatan Mandau  

Riau, salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai potensi cadangan minyak  

terbesar di Asia Tenggara. Duri salah satu wilayah Provinsi Riau  merupakan penghasil minyak 

dengan kualitas minyak terbaik dunia (Duri crude).  

Di bawah nama besar Chevron, pada bulan November 2006, ladang minyak Duri, telah 

mencapai rekor produksi 2 Miliar barrel sejak pertama kali dipompa pada tahun 1958 (dalam 

buku, Duri: tanah air baru Amerika). Untuk menunjang produksi ini, di Duri, Kecamatan 

Mandau terdapat puluhan perusahaan kontraktor, mulai dari yang besar seperti Schlumberger, 

Halliburton, dan Tripatra-Fluor, hingga perusahaan kontraktor-kontraktor kecil. Ladang Minyak 

Duri telah dieksploitasi sejak tahun 50- 
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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.  

Selain dalam hasil kaya akan minyak bumi, Sektor Industri juga memegang peranan 

penting dalam perekonomian masyarakat di Kecamatan Mandau. Angka yang tercatat oleh dinas 

terkait menyebutkan, sebanyak dua industri besar dan lima industri sedang beroperasi di wilayah 

Kecamatan Mandau. Sedangkan untuk industri kecil 96 unit dan industri mikro 233 unit, selama 

kurun waktu tahun 2011. Selain industri, perdagangan juga merupakan salah satu penggerak 

perekonomian diKecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar propinsi dan antar 

kabupaten, Kecamatan Mandau memilki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang 

dalam jumlah yang relatif banyak. Koperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia juga 

berkembang cukup marak di Kecamatan Mandau. Tercatat sebanyak 9 unit KUD dan 88 unit 

koperasi non KUD tersebar di seluruh desa/kelurahan. Jumlah anggota koperasi mencapai 2.391 

orang selama Tahun 2011.   

Perkembangan sektor pertanian khususnya perkebunan di Kecamatan Mandau semakin 

meningkat dan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

dari semakin luasnya lahan perkebunan dan meningkatnya produksi rata-rata pertahun, dengan 

komoditas utama kelapa sawit, kelapa, karet, nenas, dan tanaman lainnya. Peluang 

pengembangan tanaman perkebunan semakin memberikan harapan, hal ini berkaitan dengan 

semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan rakyat, tumbuhnya berbagai 

industri yang  
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membutuhkan bahan baku dari produk perkebunan dan semakin luasnya pangsa pasar produk 

perkebunan.  

Namun hal ini berdampak besar terhadap kehutanan Kecamatan Mandau. Pembukaan 

lahan skala besar oleh perusahaan-perusahaan besar dan skala kecil oleh masyarakat 

mengakibatkan hutan di Kecamatan Mandau hampir tidak ada. Pembangunan kehutanan pada 

hakekatnya mencakup semua upaya memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam 

hutan dan sumber daya alam hayati lain serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung dan 

penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya 

pembangunan.  

Namun dalam realitanya tiga fungsi utamanya sudah hilang, yaitu fungsi ekonomi jangka 

panjang, fungsi lindung dan estetika sebagai dampak kebijakan pemerintah yang lalu. Hilangnya 

ketiga fungsi diatas mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis yang diakibatkan oleh 

pengusahaan hutan yang tidak mengindahkan aspek kelestarian. Akibat berkurangnya kawasan 

hutan, banyak satwa liar yang statusnya dilindungi oleh pemerintah kehilangan tempat tinggal. 

Banyak kasus mengenai satwa-satwa liar seperti gajah sumatera memasuki wilayah pemukiman 

warga, merusak pemukiman, lahan perkebunan, bahkan sampai menelan korban jiwa. Dan 

masalah ini tampaknya belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena belum ada 

upaya untuk menanganinya. Tak jarang juga gajah-gajah yang linglung kehilangan tempat 

tinggal ini menjadi bulan-bulanan amuk massa warga. Contoh kasus terkait yakni pada awal Juni 

2012, gajah jantan yang ditemukan mati membusuk di kawasan jalan Pipa Air Bersih Desa 

Petani Kecamatan Mandau,  
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Kabupaten Bengkalis, diduga mati tak wajar. Bangkai gajah yang tak jauh dari Terminal AKAP 

Duri itu diduga mati diracuni.   

4.4 Fasilitas dan Infrakstruktur  

Sampai saat ini kota Duri hanya terdiri dari dua jalan utama, yaitu Jalan Jenderal 

Sudirman dan Jalan Hang Tuah. Di kawasan Pokok Jengkol, Jalan Raya Dumai-Pekanbaru yang 

merupakan bagian dari Jalan Raya Lintas Sumatera bercabang dua. Satu menjadi Jalan Sudirman 

yang merupakan pusat kota lama dan satu menjadi Jalan Hang Tuah yang menjadi pusat 

pertumbuhan baru. Di Jalan Sudirman terdapat pasar Simpang Padang yang bersambung dengan 

pasar Sartika. Jalan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi kota Duri. Berdirinya sejumlah pusat 

perbelajaan menengah Mandiri, pasar swalayan, Ramayana, dan Mandau City Square atau sering 

disebut juga dengan mall Duri turut menyemarakkan jalan ini. Fasilitas lain yang terdapat di 

Kecamatan Mandau antara lain yaitu Kantor pos dan kantor kecamatan yang dilengkapi dengan 

gedung pertemuan Bathin Batuah, puskesmas, RSUD Mandau, Rumah makan, Perpustakaan 

umum, Hotel, Bank dan beberapa toko buku. Ada dua tempat pengisian bahan bakar umum di 

kota Duri; yang pertama dekat kantor camat (Jalan Sudriman), dan satunya lagi di Jalan Hang 

Tuah. Jalan Hang Tuah mulai berkembang pada awal tahun 2000 dengan berdirinya ratusan 

rumah toko secara hampir bersamaan. Jalan ini juga telah diperlebar menjadi 4 jalur dengan 

pembatas jalan di tengahnya dan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Bank, kantor Telkom, 

PLN, rumah sakit, dan masjid raya berada di jalan ini. Dua Hotel berbintang dua juga terdapat di 

jalan ini. Selain itu, di Jalan Mawar yang dapat dilalui dari Jalan Hang Tuah merupakan pusat 

kuliner, distro, serta jajanan lainnya.  Saat ini, di daerah  
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Balairaja, PT CPI sedang membangun sebuah gedung serbaguna, yakni Gedung Serbaguna 

Mandau, yang nantinya akan menggantikan gedung Bathin Batuah sebagai tempat konferensi 

dan berbagai pertemuan formal di Kecamatan Mandau maupun kecamatan Pinggir. Rumah sakit 

Umum Daerah (RSUD) Duri Satu-satunya Rumah Sakit Umum yang berada disebuah 

Kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.yang terletak di jalan Stadion, Duri. 

Dengan adanya Rumah Sakit ini akan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan. 

4.5 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Mandau 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmenjelaskan bahwa 

pemerintah kecamatan adalah salah satu organisasi pemerintahan yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pemerintahan kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki kedudukan 

yang strategis dalam arti merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang terdekat 

dengan masyarakat, dengan demikianpemerintah kecamatan diharapkan mampu melayani dan 

memenuhikepentingan dan kebutuhan masyarakat. 

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin olehseorang Kepala 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah. 

a.Visi dan misi  

 Visi dan misi dari kantor disdukcapil duri yaitu terwujudnya pemerintahan yang 

berwibawa,transaparan,dan bertanggung jawab serta melaksanakan kepemimpinan dengan 

bijak,berani dan ikhlas. Kemudian terwujudnya pengelolaan  
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seluruh potensi dan sumber daya manusia (SDM) untuk kemakmuran rakyat. Serta terwujudnya 

penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. 

b.Tugas Pokok Dan Fungsi  

Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membantu Bupati dalammelaksanakan 

urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan dibidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil danmenyelenggarakan fungsi : 

 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ; 

 2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang 

Kependudukan dan Catatan Sipil ; 

 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Kependudukan dan Catatan Sipil ; 

 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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4.6 Struktur Organisasi Kantor Disdukcapil Duri 

 
Struktur Organisasi Uptd Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau 2017 
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