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 BAB II  

GAMBARAN PENELITIAN 

 

A. Profil Kota Pekanbaru 

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi 

Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, 

termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan 

urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara 

internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus 

terminalantar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta 

dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai danSungai Duku.Saat 

ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang 

multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.  

a. Letak Geografisnya 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebihkurang 

62,96 km menjadi lebih kurang 446,50 Km
2
, terdiri dari 8 

Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPNTk.I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26Km. Secara 

geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada padajalur 

Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti 
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Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh 

Kabupaten Siakpada bagian utara dan timur, sementara bagian barat 

dan selatan olehKabupaten Kampar. 

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur danberada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas 

permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum berkisar antara 34,1⁰C hingga 35,6⁰C dan suhu 

minimum antara 20,2⁰C hingga 23,0⁰C.Kota Pekanbaru terletak 

antara 101⁰C 14’–101⁰C 34’ Bujur Timur dan 0⁰25’-0⁰45’ Lintang 

Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987Tanggal 

7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih 

kurang 62,96 Km menjadi lebih kurang 446,50 Kmterdiri dari 8 

kecamatan dan 45 kelurahan /desa. 

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : 

1) Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2) Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3) Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4) Sebelah Barat: Kabupaten Kampar 

b. Kependudukan 

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti 

daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang 

berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit 

tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian 



25 
 

 
 

kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, 

perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang 

seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal 

pembangunan yang harus ditingkatkan. 

Data jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa 

dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru 

mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila 

dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah 

di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km, sedangkan 

yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai 

Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km. 

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga 

berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan 

Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong 

laju pertumbuhanpenduduknya. 

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar 

dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka 

umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis 

yang juga memiliki proporsi cukupbesar adalah Melayu, Jawa, 

Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari 

Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memilikiandil besar 

menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi 

pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka 
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berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil 

pemekaran ProvinsiRiau. 

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya 

merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Selain 

berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang 

bermukim di Pekanbaru berasal dariwilayah pesisir Provinsi Riau, 

seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan BaganSiapi-api.Selain itu, 

masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang jugabanyak ditemui di 

Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan 

perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga 

sekarang. 

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai 

petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga 

sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel 

kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi 

pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. 

c. Agama 

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan 

dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama 

Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di 

kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, 

Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya 

menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat 
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nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-qur’an ini, jika 

sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah 

provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 

orangutusan. 

d. Perekonomian 

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan 

nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). 

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh 

kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta 

perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota 

Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi 

sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 

mencapai 0,30%. 

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah 

memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi kotaini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 

memberi andil besarbagi perkembangan dan migrasi penduduk dari 

kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan 

Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan 

ruko pada jalan-jalan utama kota ini.Selain itu, muncul beberapa 

pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, 

Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, 
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Lotte Mart, Metropolitan Trade Center,The Central, Ramayana dan 

Giant. 

e. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan 

banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk 

melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota 

Pekanbaru dalam publikasi ini disajikandata pendidikan yang 

meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh 

pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2012. 

Jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah 

dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan. 

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini 

diantaranya adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN 

Suska, UniversitasMuhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan 

Universitas LancangKuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru 

sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan 

perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 

37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 

12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun 

keatas. 
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f. Adat Istiadat 

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang 

dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim 

ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau 

mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa 

kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau 

Lingga di Kepulauan Riau; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, 

Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan. 

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting 

perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata 

perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan 

bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan 

kelengkapan adat, cara ini saraf dengan Bagi masyarakat Melayu 

Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, 

mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan 

sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam 

mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan 

Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk 

perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar 

dannormal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), 

kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan 

sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari 
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masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu 

bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya. 

 

B. Gambaran Umum Badan Pertahanan Nasional (BPN) 

Badan Pertahanan Nasional adalah suatu lembaga non Departemen 

yang dibentuk pada tanggal 19 juli 1998 berdasarkan keputusan Presiden RI 

No. 26 tahun 1998. Badan ini merupakan peningkatan dari Badan Direktorat 

Jenderal Agraria Departemen.  

Peningkata statusnya didasarkan pad kenyataan bahwa tanah sudah 

tidak lagi merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya kita 

identifikasikan pertahanan, tanah setelah berkembang menjadi masala lintas 

sektoral yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan. 

Tugas yang demikian luas tersebut terlalu besar untuk ditangani suatu 

direktorat jenderal pada suatu departemen, diperlukan suatu badan yang lebih 

tinggi dibawah presiden agar dapat melaksanakan tugasnya dengan otoritas 

seimbang. Untuk itulah dibentuk Badan Pertahanan Nasional dengan tugas 

membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi 

pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan Perundang-undangan 

lain yang meliputi peraturan-peraturan penggunaan, penguasaan pendaftaran 

tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan 

lain-lain yang berkaitan dengan masalah berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan presiden. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden 
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dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013)Badan 

Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

1. Visi Dan Misi 

a. Visi  

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan 

pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan 

dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan Republik Indonesia. 

b. MISI 

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan 

kebijakan pertanahan untuk: 

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber 

baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan 

kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 

2) peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan 

dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 

3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 



32 
 

 
 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, 

konflik dan perkara di kemudian hari. 

4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya 

pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber 

kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan 

sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang 

dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas. 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 

d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 

e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan 

di bidang pertanahan. 

f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum. 

g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah. 

h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan 

wilayah-wilayah khusus. 
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i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain. 

l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan 

program di bidang pertanahan. 

m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

n. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di 

bidang pertanahan. 

o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan. 

q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di 

bidang pertanahan. 

r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan 

bidang pertanahan. 

t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan 

yang berlaku. 
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3. 11 Agenda Kebijakan 

Adapun beberapa Agenda Kebijakan BPN RI adalah sebagai 

berikut:  

a. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan 

Nasional. 

b. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta 

sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 

c. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 

d. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana 

alam dan daerah-daerah konflik. 

e. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan 

konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 

f. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), 

dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. 

g. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

h. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. 

i. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

Pertanahan yang telah ditetapkan. 

j. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 

k. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan 

Pertanahan. 
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4. Empat Prinsip Pertanahan Nasional 

Diawali dari tahun 2005, pertanahan nasional dibangun dan 

dikembangkan atas dasar empat (4) prinsip pengelolaan:  

a. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

kesejahteraan masyarakat, 

b. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan 

penguasaan dan pemilikan tanah, 

c. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada 

keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia, 

d. Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni 

sosial.  

5. Arti Lambang/Logo 

 
 

Lambang Badan Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu 

kesatuan gambar dan tulisan terdiri dari:  

a. Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmuran dan 

kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan 

Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu 
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kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. 

 

b. Gambar lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan 

manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN 

RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada 

didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara. 

 

c. Gambar sumbu melambangkan poros keseimbangan. 3 (tiga) Garis 

Lintang dan 3 (tiga) Garis Bujur Memaknai atau melambangkan 

pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang-undang 

Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960. 

 

d. Gambar 11(sebelas) bidang grafis bumi memaknai atau 

melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yang akan dan telah 

dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan 

bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI. 

 

e. Warna Coklat melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat 

dipercaya dan teguh. 

f. Warna Kuning Emas melambangkan kehangatan, pencerahan, 

intelektual dan kemakmuran. 
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g. Warna Abu-abu melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta 

keseimbangan.
23

 

 

C. Data Pegawai Badan Pertahanan Kota Pekanbaru 

Daftar Pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 

BPN Provinsi Riau Tahun 2017 

 

No Nama Jabatan 

1 A. Iria Darmaja, S.H. M.H Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Pekanbaru 

2 Lazuardi Lumban Tobing, S.H. 

M.H 

Kepala Seksi Penanganan Masalah 

Pengadilan Pertanahan 

3 Muhammad Akbar, S.H. M.H Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 

4 Doni Syafrial, S.Sit., M.Si Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan 

5 Fairizon, A. Ptnh Kepala Seksi Hubungan Hukum 

Pertanahan 

6 A. H. Makmur, S.Sos Kepala Seksi Penataan Pertanahan 

7 B. Hermen, SH Kepala Seksi Pengadaan Pertanahan 

8 C. Lusiani, SH Kepala Sub Seksi Landerform dan 

Konsolidasi 

9 D. Hj. Misdawati, SH Kepala Sub Seksi Pengendalian 

Pertanahan 

10 E. Marini Zardianti, S. Kom Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi 

dan Pelaporan 

11 F. Erlinawati, SH Kepala Usaha Umum dan 

Kepegawaian 

12 G. Septimira Resnisari, S. Sos Kepala Urusan Keuangan dan BMN 

13 H. Noven Adillah Kadarisman Kepala Sub Seksi Pengukuran dan 

Pemetaan Dasar dan Tematik 

14 I. Fauziazi, SE Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data 

hak Tanah dan Pembinaan PPAT 

15 J. Gita Nova Syari, ST Kepala Sub Seksi Penetapan Hak 

tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat. 

16 K. Bara Haji, SH Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak 

Tanah 

17 L. Arief Wadiansyah, ST Kepala Sub Seksi Pengukuran dan 

Pemetaan Kadastral 

18 M. Hari Harjito, S. Tr Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah 

                                                     
23 http://kot-pekanbaru.bpn.go.id/ 27 september 2017 
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19 N. Muhkafi, SH Kepala Sub Seksi Penata gunaan 

Tanah dan Kawasan Tertentu 

20 O. Mashon, ST Kepala Sub Seksi Fasilitasi 

Pengadaan dan Penetapan Tanah 

Pemerintah. 

21 P. Meilisa Fitriah, SH Kepala Sub Seksi Penanganan 

Sengketa, Konflik dan Perkara 

Sumber Data : BPN Kota Pekanbaru 

 

Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional  

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 

BPN Provinsi Riau  

 
Sumber Data : http://kot-pekanbaru.bpn.go.id/ 27 september 2017 

 

 

 

http://kot-pekanbaru.bpn.go.id/

