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KAJIAN KRITIS URGENSI DIBALIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA: Antara Pilihan Rasional atau Politis? 

Oleh: Tim Riset Kebijakan Institut Muslimah Negarawan 

 

Setelah Jokowi dilantik kembali menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2020-2024, 

wacana pemindahan Ibu kota Negara (IKN) RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur disampaikan 

Jokowi pada saat pidato pelantikannya. Jokowi bahkan menyampaikan secara khusus rencana 

tersebut dengan alasan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. Jokowi mengklaim 

bahwa rencana pemindahan IKN RI ini merupakan rencana yang sudah diwacanakan sejak zaman 

Soekarno sebagai presiden pertama negeri ini. Wacana ini kembali muncul karena Jakarta dinilai 

tidak layak menjadi ibu kota negara karena masalah banjir dan macet yang tak berujung. Akan 

tetapi, tentu rencana tersebut menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat mengingat 

kondisi ekonomi negeri ini yang dinilai semakin memburuk. 

Memang benar, pemindahan IKN negeri ini bukanlah yang pertama. Sejarah mencatat, 

pemindahan ibu kota RI pernah dilakukan dan tidak hanya sekali. Pemindahan ibukota RI tersebut 

dilakukan pada masa kepemimpinan Soekarno, Presiden pertama RI. Pada tahun 1946, ibu kota 

RI pernah dipindahkan ke Yogjakarta karena diduduki sekutu dan Belanda dengan 

mengatasnamakan NICA. Pusat pemerintahan negara juga sempat dialihkan ke Bukittinggi, 

Sumatera Barat, karena Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta pada 1948. Dikutip dari tirto.id1, 

Audrey R. Kahin dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik 

Indonesia 1926-1998 (2005) menyebut bahwa PDRI memainkan peranan penting dan menjamin 

perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan sah yang diakui oleh kaum 

republik di seluruh Indonesia. Angkatan perang RI membalas lewat Serangan Umum 1 Maret 1949 

untuk merebut Yogyakarta demi membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. PBB 

dan beberapa negara pun mendesak kepada Belanda untuk berdamai. Atas desakan itu, Soekarno 

dan kawan-kawan akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta. Demikian pula PDRI 

yang kemudian dibubarkan karena pusat pemerintahan RI di Yogyakarta sudah mulai pulih sejak 

6 Juli 1949. Kedudukan ibu kota di Yogyakarta berlangsung hingga penyerahan kedaulatan dari 

Belanda kepada Indonesia pada akhir 1949 sesuai hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja 

Bundar (KMB). Setelah itu, terhitung tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota Indonesia dikembalikan 

ke Jakarta hingga saat ini dengan disahkannya UU Nomor 29 Tahun 2007 yang menegaskan 

Jakarta sebagai wilayah yang dikhususkan menjadi Ibu kota Negara.  

Hal ini menunjukkan bahwa perpindahan IKN memang sarat dengan kepentingan politik. 

Walaupun kondisi tersebut menjadi wajar IKN karena pemindahan IKN dimaksudkan untuk 

menyelamatkan kedaulatan dan kemerdekaan negeri ini. Lalu bagaimana dengan kebijakan 

perpindahan IKN saat ini? Apakah urgensitas perpindahan IKN berkaitan dengan kedaulatan 

wilayah negeri ini atau untuk menjaga kelanggengan rezim yang sedang berkuasa? 

                                                             
1 https://tirto.id/sejarah-pindahnya-ibu-kota-ri-dari-jakarta-ke-yogyakarta-pada-1946-efr4, diakses tanggal 12 Desember 2020. 

https://tirto.id/sejarah-pindahnya-ibu-kota-ri-dari-jakarta-ke-yogyakarta-pada-1946-efr4
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Dalam makalah ini kami mengajukan beberapa analisis yang kami dapatkan dari berbagai telaah 
dokumen dan artikel media terkait urgensi terhadap pemindahan IKN. Kami membagi dalam 
empat aspek yaitu aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan geostrategis. 
 
 

Aspek Hukum: Legitimasi Kebijakan Pemindahan Ibu kota Negara 

Kebijakan pemindahan ibu kota negara adalah hal yang boleh dilakukan oleh Pemerintah 

mengingat pemerintah diberi kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) 

UUD 1945. Pemerintah juga mengklaim kebijakan ini merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 

2007, melalui adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024 yang disahkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 27 Januari 2020. RPJMN 

merupakan penjabaran visi, misi, dan program presiden terpilih pada Pemilu 2019. Dalam Pasal 

2 ayat (2) Perpres Nomor 18/2020 menyebutkan bahwa “RPJM Nasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas 

Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan 

kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro 

yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal 

dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif.” Adapun yang berkaitan dengan kebijakan pemindahan IKN masuk ke dalam Proyek 

Prioritas Strategis yang diestimasikan membutuhkan dana sebesar Rp466,98 triliun. Walaupun 

jumlah tersebut dalam realisasinya bisa mengembung atau mengempis karena dalam Perpres pun 

disebutkan bahwa jumlah dana yang disebutkan dalam lampiran Perpres tersebut bersifat 

indikatif, artinya besar kemungkinan akan bertambah dari penetapan awal bisa juga berkurang.  

Salah satu pos pendanaannya berkaitan dengan penyiapan kerangka regulasi. Dalam rencana 

pemindahan IKN, tim visi Indonesia 2033 memaparkan dalam tahapan persiapan terdapat 

penyiapan kerangka regulasi dengan melakukan revisi UU Ibu kota, SK badan Otorita dan nota 

kerja sama antardaerah. Kemudian penyiapan kerangka kelembagaan berupa pembentukan 

badan otorita ibu kota RI, badan kerja sama antardaerah dan pengembangan kapasitas 1, serta 

penyiapan kerangka kebijakan berupa penyusunan kebijakan dan rencana umum pembangunan 

ibu kota baru NKRI dan pengembangan kapasitas 2. Ini harusnya dilakukan agar tidak terjadi 

tumpang tindih regulasi. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam 

Negeri Akmal Malik2 mengatakan ada sembilan undang-undang yang harus diubah terkait 

realisasi pemindahan ibu kota. Sembilan regulasi ini di antaranya adalah Undang-Undang nomor 

29 tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota, UU tentang pengadaan tanah untuk ibu kota, 

UU pengadaan tanah untuk kawasan strategis, UU tata ruang, dan UU tentang lingkungan. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera3 yang 

mengatakan bahwa terdapat sembilan undang-undang yang harus dibuat atau direvisi terkait 

pemindahan ibu kota negara, selain undang-undang Nomor 29/2007 di antaranya adalah UU 

tentang (nama daerah yang dipilih) sebagai lbu kota Negara, Revisi atau pembuatan UU tentang 

Penataan Ruang di lbu kota Negara, Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Pertanahan di 

                                                             
2 https://nasional.tempo.co/read/1240460/dpr-ingatkan-jokowi-ada-sejumlah-uu-terkait-pemindahan-
ibu-kota/full&view=ok 
3 https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2019/9-uu-perlu-direvisi-dan-diajukan-pemerintah-soal-
pemindahan-ibu-kota/.  

https://nasional.tempo.co/read/1240460/dpr-ingatkan-jokowi-ada-sejumlah-uu-terkait-pemindahan-ibu-kota/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1240460/dpr-ingatkan-jokowi-ada-sejumlah-uu-terkait-pemindahan-ibu-kota/full&view=ok
https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2019/9-uu-perlu-direvisi-dan-diajukan-pemerintah-soal-pemindahan-ibu-kota/
https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2019/9-uu-perlu-direvisi-dan-diajukan-pemerintah-soal-pemindahan-ibu-kota/
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Ibu kota Negara (sinergi dengan tanah adat), Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, Revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

(pengaturan kawasan strategis Ibu kota Negara sebagai ring 1), Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 

dan Pembuatan UU tentang Kota. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa4 bahkan 

merinci 57 aturan yang terdiri dari 43 PP, Perpres, maupun Permen. Sedangkan sisanya, sebanyak 

14 adalah UU yang perlu direvisi terkait pemindahan IKN. Dari 57 aturan tersebut, ke depan bisa 

bertambah dan nantinya seluruh aturan tersebut akan diubah melalui skema omnibus law dan 

masuk Prioritas Prolegnas 2020. Akan tetapi sampai hari ini dalam prolegnas 2020, skema 

omnibus law dalam RUU IKN tidak dilakukan.  

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemerintah memang memiliki dasar kebijakan pemindahan 

ibu kota namun pemindahan IKN RI belumlah memiliki payung hukum yang memadai hingga 

makalah ini ditulis. Payung hukum dan berbagai perangkat terkait legalitas pemindahan Ibu kota 

baru akan dibuat atau diproses. Bahkan pembiayaan untuk menyiapkan berbagai aspek legal 

tersebut baru akan dianggarkan di dalam anggaran proyek pemindahan ibu kota negara.   

Hilangnya Rasa Keadilan  

Walhi menilai rencana pemindahan ibu kota negara ini justru akan menjadi legalisasi 

penggusuran dan semakin maraknya praktik KKN. Walhi berpendapat bahwa minimnya 

pengetahuan masyarakat mengenai legalitas tanah, khususnya masyarakat adat, tentu akan 

menjadikan proyek IKN ini seolah menjadi legalisasi menggusur keberadaan mereka dari lokasi 

yang akan dijadikan IKN. Terlebih lagi peraturan mengenai pertanahan khususnya RUU 

pertanahan yang saat ini tengah di bahas oleh Panja dan menjadi salah satu RUU yang menjadi 

prioritas dikatakan didalamnya bahwa siapa saja yang tidak mampu membuktikan bahwa tanah 

tersebut adalah miliknya maka akan diambil oleh negara. Hal ini seolah melegitimasi tindakan 

pemerintah dan jelas tindakan ini melanggar hak rakyat serta mencederai rasa keadilan hukum, 

di mana keadilan merupakan inti dari hukum.  

Sementara itu, pasca disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada hari Senin, tanggal 5 

Oktober 2020, menjadi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat Pasal 173 UU Cipta 

Kerja tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang masuk ke dalam Bab Investasi 

Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Rancangan besar dari UU Cipta 

Kerja ini adalah kemudahan investasi bagi para pelaku usaha, tentunya baik dalam maupun luar 

negeri. Pasal 173 UU Cipta Kerja mengatur mengenai pengadaan tanah untuk proyek strategis 

nasional. Dalam pasal 173 ayat (2) UU Cipta Kerja tersebut dicantumkan bahwa pengadaan tanah 

untuk proyek strategis nasional diselenggarakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, jika 

belum dapat dilaksanakan oleh keduanya maka dapat dilakukan oleh Badan Usaha. Yang 

dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan yang notabene memiliki modal. Dalam pasal 

tersebut tidak ditegaskan apakah badan usaha nasional atau asing karena pelaksanaan praktisnya 

akan diatur kemudian oleh Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini masih menjadi 

pembahasan.   

Ketentuan lebih spesifik mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diatur dalam 

Pasal 123 UU Cipta Kerja poin ke 12. Dalam pasal tersebut merupakan legalisasi pemerintah 

                                                             
4 https://korankaltim.com/nasional/read/27108/ikn-pindah-ke-kaltim-57-aturan-harus-direvisi  

https://korankaltim.com/nasional/read/27108/ikn-pindah-ke-kaltim-57-aturan-harus-direvisi
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dalam penyediaan lahan bagi proyek strategis nasional. Artinya dengan dalih lahan tersebut 

masuk ke dalam lokasi yang disediakan untuk Proyek Strategis Nasional, maka pemilik lahan mau 

tidak mau harus melepaskannya untuk kepentingan tersebut. Dalam pasal 123 poin ke 8 UU Cipta 

Kerja memuat ketentuan mengenai ganti rugi yang diterima oleh pemilik lahan atau yang 

dianggap berhak yang besarannya ditentukan oleh tim Penilai. Ganti rugi yang dianggap setara 

dengan lahan yang dimiliki pemilik sebelumnya harus diterima oleh pihak yang bersangkutan 

setelah dilakukan musyawarah. Lalu jika pihak yang memiliki itu adalah masyarakat adat dan 

pemerintah sudah menandatangani kesepakatan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan 

sebuah proyek yang masuk ke dalam proyek strategis nasional, apakah mungkin masyrakat adat 

mampu mempertahankan lahan milik mereka? Fakta di lapangan tidaklah demikian. Sarintah, 

S.H.,5 mengungkapkan bahwa lahan yang dikuasai masyarakat adat di wilayah Penajam Paser dari 

dulu hingga saat ini, ketika masuk ke dalam wilayah yang direncanakan sebagai Ibu kota Negara 

(baru), telah diambil alih oleh pemerintah tanpa ada pendampingan hukum. Ini membuktikan 

bahwa posisi masyarakat setempat lemah dan pemerintah (baik daerah maupun pusat) jika 

terbukti melakukan tindakan pengambilalihan lahan seperti yang disebutkan, maka tindakan ini 

telah melukai rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.  

Ketentuan UU Cipta Kerja yang erat kaitannya dengan kebijakan pemindahan IKN, seolah melibas 

prosedur penggunaan lahan atas nama Rencana Strategis Nasional. Amanah Undang-Undang 

Pokok Agraria yakni pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

menjadi hilang. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa keberfungsian norma hukum agar berfungsi 

mengikat harus didasarkan pada asas hukum. Asas hukum membentuk isi norma hukum yang 

dirumuskan dalam peraturan hukum. Tanpa mengetahui asas hukum tidak akan mungkin dapat 

memahami hakikat hukum. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa harus 

menggali asas-asas hukumnya. (Rahardjo, Satjipto. 2000, dalam Erwin, Muhamad. 2011: 50). Asas 

hukum yang bermakna keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum menjadi penting diterapkan 

dalam berbagai kebijakan pemerintah negeri ini. Pemindahan ibukota merupakan kebijakan yang 

besar yang harus ditunjang dengan regulasi yang benar dengan menerapkan prosedur yang benar 

agar keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum bisa dirasakan secara merata oleh warga 

negara. Pertanyaannya, apakah pemindahan ibu kota memang bermaksud mewujudkan cita-cita 

tersebut? 

Jika berkaca pada perjalanan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Kekhususan Jakarta sebagai Ibu 

kota Negara, berawal dari Perpres Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 juncto UU 

PNPS No. 2 Tahun 1961. Dalam konsiderannya dikatakan bahwa Jakarta Raya sebagai Ibu kota 

Negara patut dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa 

Indonesia, bahwa sebagai Ibu kota Negara, Daerah Jakarta Raya perlu memenuhi syarat-syarat 

minimum dari kota Internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemilihan sebuah wilayah menjadi ibu kota tentunya memiliki tujuan dan 

capaian tertentu. Bagaimana dengan Penajam Paser, Kaltim?  

Dalam Penjelasan RUU IKN disebutkan bahwa urgensi pemindahan ibu kota RI karena ingin 

membangun kota modern (modern city) dan berkelanjutan (sustainable city) yang telah 

                                                             

5 Disampaikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Institut Muslimah Negarawan 
pada 12 Desember 2020 
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dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030. 

Karakteristik kota modern (modern city) adalah adanya masyarakat modern di suatu kota yang 

memiliki tujuan masa depan bersama yang berpikir jauh ke depan (forward thinking), yang 

ditindaklanjuti dengan upaya-upaya inovatif melalui pemanfaatan teknologi dalam perencanaan 

dan pengelolaan kota, perancangan dan penataan bangunan, serta dalam mengatasi 

permasalahan sosial perkotaan. Adapun berkelanjutan (sidang PBB tahun 1987) didefinisikan 

sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa 

mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kota Berkelanjutan juga didefinisikan 

sebagai kota yang didesain, dibangun, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari 

aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, 

terbangun, dan sosial. Dengan ditunjuknya Penajam Paser, Kaltim, tentunya untuk mewujudkan 

kota modern dan berkelanjutan dengan standar SDGs di atas, bukankah memerlukan biaya yang 

sangat besar? Terlebih lagi, kawasan Kaltim saat ini merupakan lahan yang notabene dikuasai 

oleh perusahaan-perusahaan tambang sehingga memerlukan biaya yang besar untuk melakukan 

rehabilitasi terhadap lahan-lahan tersebut. Lalu perwujudan kota modern dan berkelanjutan ini 

apakah ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata? Ataukah untuk 

kepentingan segelintir orang saja?  

 

Aspek Ekonomi 

Keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota negara merupakan keputusan politik penting 

yang sepatutnya memiliki argumentasi yang kuat untuk meyakinkan seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia. Akan tetapi, mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang mengalami 

penurunan, keputusan untuk tetap memindahkan ibu kota menjadi terkesan tergesa-gesa. 

Semenjak tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga di bawah 5 persen 

(Gambar). Kondisi ini semakin diperparah dengan kondisi pandemi yang pada akhirnya 

memasukkan Indonesia ke dalam jurang resesi. 

 

Argumen pemerataan ekonomi melalui jalan pemindahan IKN juga dengan mudah dapat 

dipatahkan karena pada dasarnya sudah ada instrumen otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

yang memang bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Terdapat berbagai 

kebijakan dan instrumen yang dapat digunakan untuk memperbaiki ketimpangan. Lebih penting 
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lagi, reorientasi pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris bukanlah retorika yang 

sekedar diwujudkan dengan memindahkan secara fisik bangunan pemerintahan dan aparatur 

birokrasi, melainkan seharusnya dengan merelokasi paradigma berpikir para penyusun 

kebijakan sehingga arah pembangunan negara memang memiliki visi membangun negara yang 

mandiri, kuat, dan terdepan. 

Hal yang juga dikemukakan oleh pemerintah adalah sudah banyak negara lain yang sudah 

berhasil memindahkan ibu kota-ibu kota nya. Namun, dalam sebuah proyek pembangunan faktor 

risiko juga perlu menjadi pertimbangan. Seperti Malaysia, meskipun pusat pemerintahan dan ibu 

kota negara berada di Putrajaya, tetapi sebagian besar pegawai negerinya tetap tinggal di Kuala 

Lumpur (KL) karena keluarga mereka berada di sana, apalagi jarak Putrajaya–KL hanya 25 km. 

Begitupun Canberra sebagai ibu kota baru Australia juga terbukti sepi tidak terlalu diminati 

warganya untuk bermukim. Lebih menarik lagi adalah pemindahan ibu kota Korea Selatan dari 

Seoul ke Sejong telah diputuskan sejak 2012 tapi sampai saat ini prosesnya masih belum selesai. 

Salah satu kendalanya adalah besarnya biaya pembangunan dan dinamika politik domestik 

sehingga turut menghambat pembangunan ibu kota baru di Sejong. Contoh penting berikutnya 

adalah pemindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi pada tahun 2010. 

Namun, setelah 9 tahun berjalan, ibu kota Sofifi tidak banyak mengalami perubahan dan hanya 

ramai saat jam kerja, setelah itu 99% PNS kembali pulang ke Kota Ternate. 

Secara struktural, tidak mudah mengubah porsi PDB antar pulau karena erat kaitannya dengan 

sebaran populasi dan aktivitas bisnis dan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 

konsentrasi penduduk Indonesia terpusat di pulau Jawa, di mana perbandingan persentase antara 

jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto (PDB) hampir sama, yaitu sekitar 58% 

(Gambar), yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi nasional tersentralisasi di Pulau Jawa. 

Upaya pemerataan dengan memindahkan PNS ke luar Pulau Jawa tidak akan berhasil karena yang 

justru lebih dibutuhkan adalah pengembangan kawasan ekonomi di daerah yaitu dengan 

membangun sektor industri, pertanian, pariwisata, dan lainnya. 

 

Kontra Argumen Pemerintah  

Menurut pemerintah, pemindahan IKN di Kalimantan diperkirakan memberikan dampak 

langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Dampak langsung yakni 

penambahan aktivitas ekonomi melalui investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur 

pendukung dan operasional penyelenggaraan pemerintahan di lokasi baru akan menggerakkan 
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perekonomian. Sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu dampak second round effect yang 

terjadi karena adanya efek pengganda terhadap perekonomian yang menimbulkan penciptaan 

lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penambahan pendapatan masyarakat. Sehingga, total 

dampak pemindahan IKN akan memberikan kontribusi pertumbuhan PDB, pertumbuhan 

ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. 

Dari fase waktu, pemindahan IKN akan memberikan dampak ekonomi positif yang akan dirasakan 

tidak saja pada jangka pendek, tetapi juga pada jangka panjang. Jangka Pendek yaitu pada fase 

konstruksi yang tentu jumlahnya tidak kecil. Pada fase ini, investasi infrastruktur utama dan 

penunjang akan menciptakan lapangan pekerjaan, suplai bahan material dalam proses 

pembangunan ibu kota yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan juga meningkatkan 

perdagangan antar wilayah di Kalimantan dan sekitarnya. 

Sedangkan jangka menengah-panjang yaitu fase operasionalisasi ibu kota baru dan peningkatan 

aktivitas ekonomi. Akan terjadi peningkatan jasa pemerintahan dan sektor non tradisional, 

peningkatan produktivitas, penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan antar wilayah. 

INDEF berpendapat sebaliknya. INDEF mengadakan kalkulasi dampak ekonomi menggunakan 

Computable General Equilibrium (CGE). Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa dampak 

terhadap kinerja ekonomi sektoral dalam pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Tengah, secara umum dapat menstimulus turunnya jumlah output sektoral yang terjadi hampir di 

semua sektor atau industri baik di tingkat provinsi maupun nasional, terutama pada sektor 

tradable-good dan berbasis sumber daya alam. Pada awalnya, akan terjadi peningkatan jumlah 

output yang terjadi mayoritas pada beberapa sektor non-tradable good, yaitu sektor administrasi, 

pertahanan, pendidikan dan kesehatan, sektor kertas dan publikasi, tempat tinggal/perumahan, 

sektor rekreasi dan jasa pelayanan lain, sektor asuransi, sektor transportasi, sektor perdagangan, 

dan sektor komunikasi. Namun, penurunan jumlah beberapa output sektoral mendorong 

kelangkaan barang-barang berbasis sumber daya akibatnya harga-harga komoditas meningkat 

secara umum (inflasi). Implikasinya kondisi tersebut menyebabkan penyerapan jumlah tenaga 

kerja secara umum di semua sektor akan turun. 

Dilihat dari aspek regional, pemindahan ibu kota berdampak hanya menguntungkan provinsi 

tujuan namun belum tentu mengurangi ketimpangan pada provinsi tujuan. Di sisi lain, 

pemindahan ibu kota akan merugikan provinsi-provinsi lain karena konektivitas yang belum 

terbangun antara daerah tujuan ibu kota baru dengan provinsi-provinsi di berbagai Indonesia. 

Sehingga berpotensi besar menimbulkan high cost baru bagi daerah-daerah lain. 

Dilihat dari indikator makro ekonomi secara nasional, anggaran investasi untuk provinsi baru 

tidak mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana tercermin dari berbagai indikator 

ekonomi makro seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan neraca pembayaran. Meskipun 

untuk perumbuhan PDRB di tingkat regional di Pulau Kalimantan secara umum berdampak 

positif, namun nilainya sangat kecil dan tidak signifikan. 

Dampak pemindahan ibu kota tidak memberikan dorongan terhadap perubahan PDB riil. Artinya 

pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan GDP riil dan 

GNE riilnya. Meskipun terhadap PDRB riil regional lokasi pemindahan memberi dampak positif. 
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Meskipun pemindahan ibu kota melalui skema non-rightsizing, tetapi tetap menstimulus naiknya 

belanja pemerintah dengan memberikan sumbangan tertinggi hanya di lokasi tujuan dan 

provinsi-provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. 

Mencermati tujuan tersebut, terlihat bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini tidak 

memberikan dampak perbaikan pertumbuhan ekonomi, sehingga bukan menjadi prioritas untuk 

pembangunan ekonomi. 

 

Skema Pembiayaan IKN 

Dengan biaya yang besar untuk memindahkan ibu kota negara dengan segala kebutuhan 

infrastrukturnya, permasalahan pembiayaan utama adalah dari ketersediaan anggaran. APBN 

Indonesia cukup terbatas. Pada 2018, Belanja Negara mencapai Rp2.220,7 T dan Pendapatan 

Negara mencapai Rp1.894,7 T. Dengan terbatasnya APBN, maka diperlukan sumber dan skema 

pembiayaan lain. Di sini lah KPBU dan swasta menjadi solusi, di mana negara harus bisa 

sepenuhnya menetapkan kebijakan dan mengontrol konsep pembangunan dan implementasinya. 

Dengan ini, Indonesia adalah negara yang pertama kali menerapkan KPBU dalam pemindahan ibu 

kotanya, yang juga tetap menggunakan sumber pembiayaan lainnya. 

Menurut Bappenas, terdapat dua skenario pembiayaan awal. Skenario ini belum termasuk biaya 

lain terkait pemindahan IKN yang termasuk biaya operasional pemerintahan selama masa 

konstruksi dan biaya operasional pemerintahan selama masa transisi. Skenario pertama 

membutuhkan biaya Rp 466 T dan skenario kedua membutuhkan biaya Rp 323 T. Skenario ini 

disusun berdasarkan kebutuhan infrastrukturnya, yakni infrastruktur dengan fungsi utama, 

fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan kebutuhan pengadaan lahannya. 

Pada sumber lain yakni estimasi skenario bagi keseluruhan pembiayaan, disajikan rekapitulasi 

proyeksi biaya pemindahan ibu kota yang dapat mencapai total Rp690 triliun, yang rencananya 

akan selesai dalam jangka waktu 30 tahun setelahnya. 

Detail skema dan sumber pembiayaan yang dikeluarkan Bappenas (Gambar), yakni: 
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1. APBN (termasuk PNPB-Earmark/Manajemen Aset) — 19,2 % atau 93,5 Triliun. Untuk 
pembiayaan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan 
strategis TNI/POLRI, rumah dinas ASN/TNI/POLRI, pengadaan lahan, ruang terbuka 
hijau, dan pangkalan militer; 

2. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) — 54,6 % atau 265,2 Triliun. Untuk 
pembiayaan gedung pemerintahan, pembangunan infrastruktur utama (selain yang telah 
tercakup dalam APBN), sarana pendidikan dan sarana kesehatan, museum dan lembaga 
permasyarakatan, dan sarana-prasarana penunjang; 

Swasta (Skema Kerjasama Pemanfaatan) — 26,2 % atau 127,3 Triliun didanai. Untuk 
pembiayaan perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, Science-Technopark, 
peningkatan bandara, pelabuhan, dan jalan toll, sarana kesehatan, Shopping Mall, dan 
MICE. 

Menurut Marwan Batubara, rencana pemindahan IKN yang diklaim hanya menggunakan APBN 

sebesar Rp 93,5 triliun di atas, supaya terlihat rendah, ternyata mengandung unsur manipulasi. 

Tiga alasannya adalah:  

Pertama, menurut Pasal 5 Perpres No. 38/2015 tentang KPBU, sarana yang boleh 

dikerjasamakan sesuai skema KPBU adalah sarana ekonomi dan sosial. Karena itu, sarana gedung 

eksekutif, legislatif dan yudikatif jelas tidak termasuk sarana yang didanai swasta melalui skema 

KPBU, tetapi harus didanai negara melalui APBN. 

Kedua, meskipun sarana dan gedung-gedung tersebut dikerjasamakan dengan swasta melalui 

skema KPBU, pada akhirnya pemerintah perlu membayar biaya sewa dalam bentuk biaya operasi 

setiap kementerian dan lembaga yang memanfaatkan sarana tersebut. Akhirnya, tetap saja negara 

melalui APBN-lah yang harus membayar biaya sewa/operasi sarana tersebut! Bahkan jumlahnya 

pun pasti lebih besar karena di dalam skema KBPU terkandung unsur keuntungan swasta yang 

harus dibayar, dibanding jika sarana dibangun pemerintah. 

Ketiga, biaya sebesar Rp 466 triliun di atas hanya memperhitungkan pembangunan sarana. 

Padahal dengan pindah IKN, sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat yang saat ini 

berjumlah 1,4 juta orang juga perlu pindah. Presiden Jokowi memastikan bahwa seluruh ASN di 

pemerintah pusat akan pindah ke ibukota baru pada 2024.  Seandainya pun ASN yang ikut pindah 

hanya sekitar 200.000 orang, maka akan dibutuhkan juga biaya sekitar 5 hingga 7 triliun rupiah. 

Secara keseluruhan, biaya yang akan ditanggung APBN karena pindahnya IKN akan sangat besar 

dan berlangsung bertahun-tahun. Namun terlepas dari beban APBN yang berat tersebut, pihak 

swasta akan sangat dominan membangun IKN baru. Penggunaan skema KPBU yang menggunakan 

dana swasta hingga Rp 254 triliun, ditambah swasta murni Rp 122 triliun, akan menjadikan 

kantor-kantor IKN sebagai proyek bisnis yang sangat menguntungkan bagi swasta/asing. Dalam 

hal ini, perburuan untung besar oleh oligarki penguasa-pengusaha lah yang tampak menjadi motif 

utama ambisi pemerintah memindahkan IKN 

Padahal, seluruh sarana terkait penyelenggaraan negara, terutama kantor-kantor eksekutif, 

legislatif dan yudikatif, berikut sarana penunjangnya, sesuai konstitusi haruslah dibangun 

negara/pemerintah. Karena motif bisnis di satu sisi dan sikap defensif atas gugatan beban APBN 

yang besar di sisi lain, maka pemerintah tetap memaksakan pembangunan IKN baru. Karena motif 

bisnis pulalah maka proyek IKN ini dengan sangat arogan dijalankan oligarki penguasa-

pengusaha melalui pendekatan konspiratif, sistemik, dan otoriter. 
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Negara akan membayar keuntungan bisnis swasta/asing membangun berbagai sarana IKN dalam 

jumlah sangat besar pada tahun-tahun mendatang. Yang lebih ironis, dengan peran swasta yang 

dominan, maka peran pemerintah menjamin kedaulatan negara dan martabat bangsa akan 

berkurang atau hilang. Artinya, peran swasta membangun IKN pasti mengancam kedaulatan 

negara dan martabat bangsa. Sebab, infrastruktur politik strategis dan objek vital negara, seperti 

juga untuk persenjataan TNI, seharusnya dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara. Jika 

peran swasta dibiarkan seperti di atas, maka pemerintah tidak akan dapat berfungsi secara penuh 

dan independen menjalankan fungsi konstitusional negara. 

 

Relevansi Pemindahan IKN dan Tren E-government 

Berdasarkan tujuan pembangunan IKN yang dikemukakan oleh pemerintah dan dikaitkan dengan 

skema pembiayaan yang sudah dirancang, maka perlu bagi pemerintah untuk 

mempertimbangkan beberapa kondisi dalam kerangka postur ekonomi dan perkembangan dunia 

digital saat ini. Di antaranya sebagai berikut : 

1. Postur APBN 

Postur belanja APBN Indonesia dalam tujuh tahun terakhir memperlihatkan alokasi belanja 

infrastruktur sudah sangat masif. Namun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

PDB. Banyak pihak mencermati daya dongkrak belanja infrastruktur terhadap ekonomi maupun 

ketepatan skema pembiayaannya. Berdasarkan laporan Bank Dunia Indonesia Infrastructure 

Financing Sector Assessment Program (InfraSAP), proyek infrastruktur tidak dipilih dengan 

kriteria yang jelas. Keputusan–apakah akan didanai pemerintah atau kemitraan dengan badan 

usaha–juga diputuskan terlalu dini, tanpa banyak analisis. Ekonom Universitas Indonesia (UI) 

Fithra Faisal mengatakan bila mencermati laporan Bank Dunia, memang ada beberapa kelemahan 

dari sisi perencanaan proyek infrastruktur. Feasibility studies yang belum intensif dilakukan dan 

kualitas yang tidak standar. Hal ini dipandangnya sebagai risiko dari banyaknya proyek 

infrastruktur dan pemerintah yang diburu waktu. Hal ini harusnya menjadi evaluasi buat 

pemerintah untuk membangun infrastruktur IKN baru.  

2. Rasio Utang Membengkak sedangkan Tax Ratio Menurun 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan rasio utang pemerintah 

terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi meningkat ke level 41,09% di tahun 2021. 

Rasio ini lebih tinggi dari yang ditetapkan pada tahun ini yaitu 37,6% terhadap PDB. Potensi 

tersebut merupakan risiko atas kebijakan pemerintah yang melebarkan defisit fiskal atau APBN 

selama pandemi Corona. 

Setiap utang yang ditarif harus diukur dengan kemampuan membayar yang ditopang oleh 

penerimaan. Namun kendati Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh setiap tahun, namun tak 

diikuti pertumbuhan rasio pajak. Justru, penerimaan pajak terus melemah. Tax ratio yang pada 

2015 mencapai 10,76 persen pada 2019 lalu justru turun ke angka 9,76 persen, padahal RPJMN 

2015-2019 menargetkan tax ratio pada tahun 2019 bisa naik hingga 16 persen (Gambar). 
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3. Deindustrialisasi Dini di Masa Bonus Demografi 

Saat ini, penduduk Indonesia usia produktif, 15 hingga 64 tahun, sudah mencapai 68% dari total 

penduduk atau sekitar 196 juta. Angka yang sangat besar ini diharapkan menjadi modal untuk 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa ke level yang 

diharapkan para pendiri bangsa. Harapan ini hanya mungkin terwujud jika ada lapangan 

pekerjaan yang kian terbuka dan tersedianya tenaga kerja produktif. Tapi, justru di sini 

masalahnya, sektor industri manufaktur yang diharapkan menampung tenaga kerja yang berasal 

dari sektor pertanian justru mengalami deindustrialisasi dini. Disebut deindustrialisasi dini 

karena industri manufaktur tidak mampu menjadi penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Selama 

sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan industri manufaktur di bawah laju pertumbuhan 

ekonomi. Kontribusinya terhadap PDB menurun. Jika pada 2008, kontribusi industri manufaktur 

terhadap PDB sebesar 27,9%, pada kuartal kedua 2019 tinggal 20%. Kontribusi tenaga kerja 

relatif lambat, yakni 14% pada kuartal kedua 2019, naik tipis dari 12% pada 2008. Negara-negara 

yang menikmati bonus demografi baru mengalami deindustrialisasi saat kontribusi industri 

terhadap PDB di atas 35-40%. Selanjutnya, kontribusi terbesar tehadap PDB diambil alih sektor 

jasa. Tapi, kontribusi industri terhadap PDB di Indonesia hanya mencapai 27,9% dan cenderung 

kian turun. Inilah deindustrialisasi dini yang perlu segera diatasi. Sehingga yang harus 

diprioritaskan oleh pemerintah saat ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas SDM agar 

bonus demografi ini tidak sia-sia atau malah akan menjadi beban ekonomi negara. 

 

4. Tren E-Government 

Ditinjau dari aspek lain, seperti perkembangan teknologi yang merujuk pada “Digital Governance” 

yang akan semakin kuat dan menyeluruh dalam kehidupan meniscayakan terbentuknya E-

government.  Hal ini dapat mencerminkan bahwa di masa akan datang tata kelola pemerintahan 

hanya membutuhkan tempat fisik yang terbatas (untuk rapat koordinasi dll). Pemindahan ibu 

kota hanya akan menjadi pembangunan yang menguras dana. Yang akhirnya infrastruktur yang 
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sudah dibangun dengan anggaran yang fantastis justru akan menjadi sia-sia seperti ibu kota baru 

Myanmar, Naypidaw yang sepi seperti tak berpenghuni. 

Mempertimbangkan empat poin relevansi tersebut di atas, maka dari perspektif ekonomi, arah 

pembangunan IKN belum menunjukkan arah perbaikan ekonomi. Namun pembangunan IKN 

justru diprediksi akan membuat beban ekonomi semakin bertambah.  

 

Aspek Lingkungan 

Keunggulan membangun IKN dari awal adalah memulainya dengan perhatian yang besar pada 

dampak lingkungan. Sesuatu yang mungkin sulit dibenahi di DKI Jakarta yang kondisinya telah 

penuh sesak dan tak beraturan. Namun, di sisi lain IKN tidaklah dibangun di atas tanah kosong. 

Jika sesuai dengan luas yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 

luas keseluruhan wilayah IKN mencapai 180.965 ribu hektar6, maka terdapat 4 (empat) 

kecamatan yang tercakup yakni Kecamatan Sepaku yang berada dalam lingkup administratif 

Kabupaten PPU. Sedangkan Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Kulu 

berada dalam lingkup administratif Kabupaten Kutai Kartanegara.   

Secara sederhana dapat dikategorikan melalui tiga ring cakupan wilayah (Gambar). Ring satu 

seluas yang disebut pemerintah sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, ring dua yang disebut 

pemerintah sebagai Kawasan Ibu Kota Negara (IKN), dan ring tiga yang disebut pemerintah 

sebagai Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara.  

Terdapat 26 (dua puluh enam) desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku, 23 (dua puluh tiga) desa 

dan kelurahan di Kecamatan Samboja, 8 (delapan) desa dan kelurahan di Kecamatan Muara Jawa 

serta 15 (lima belas) desa dan kelurahan di Kecamatan Loa Kulu. Jumlah penduduk7 di masing-

masing kecamatan sebagai berikut: Sepaku sebanyak 31.814 jiwa (2018), Samboja sebanyak 

63.128 jiwa (2017) dan kecamatan Muara Jawa 37.857 jiwa (2017) dan Loa Kulu sebanyak 52.736 

jiwa (2017).  

Dari penelusuran di atas, kawasan yang akan diproyeksikan sebagai IKN mulai dari Kawasan Inti 

Pemerintahan, Kawasan IKN hingga Kawasan Perluasan IKN bukanlah ruang kosong. Sebab 

sebelumnya sudah dipenuhi oleh izin-izin dan konsesi seperti pertambangan, kehutanan, 

perkebunan, PLTU dan konsesi bisnis lainnya.  

 

                                                             

6 https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-
timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all  

7 BPS Kutai dalam angka 

https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/152349265/luas-ibu-kota-baru-di-kalimantan-timur-hampir-3-kali-dki-jakarta?page=all
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Terdapat 162 konsesi (Gambar8) tambang, kehutanan, perkebunan sawit dan PLTU batu bara di 

atas wilayah total kawasan IKN seluas 180.000 hektar yang setara dengan tiga kali luas DKI 

Jakarta. Itu belum termasuk 7 proyek properti di kota Balikpapan. Hasil penelusuran 

menunjukkan ada 148 konsesi di antaranya adalah pertambangan batu bara, baik yang berstatus 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 1 (satu) di antaranya berstatus Perjanjian Karya 

Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Izinnya diterbitkan oleh pemerintah pusat 

dengan nama PT. Singlurus Pratama seluas 24.760 hektar yang seluruh konsesinya masuk dalam 

cakupan IKN. Konsesi pertambangan saja sudah mencapai 203.720 hektar yang seluruhnya 

masuk dalam kawasan IKN.  

Terdapat pula 2 (dua) konsesi kehutanan masingmasing berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK–HA) PT. International Timber Corporation Indonesia Kartika 

Utama (PT. IKU), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman (IUPHHK–HT) 

PT. International Timber Corporation Indonesia Hutani Manunggal (PT. IHM).  

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau ring satu seluas 5.644 hektar seluruhnya berada di dalam 

konsesi PT. IHM sementara ring dua seluas 42.000 hektar mencakup konsesi PT. IHM dan 

sekaligus PT. IKU.  

Ditemukan pula 10 konsesi perkebunan di atas kawasan IKN yakni 8 (delapan) berada di ring dua 

dan tiga yakni Kecamatan Samboja dan Muara Jawa serta sisanya di Kecamatan Sepaku. Salah satu 

yang terbesar adalah PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas sekitar 17.000 hektar yang 

penguasaannya terhubung dengan keluarga Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator 

Maritim dan Investasi di kabinet jilid dua Jokowi-Amin.  

Pada wilayah ring tiga terdapat juga 1 (satu) pembangkit listrik tenaga uap batu bara. PLTU batu 

bara tersebut mendapatkan izin lokasi pendirian di bawah bendera PT. Indo Ridlatama Power 

(PT. IRP) yang berlokasi di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.  

Terdapat 94 lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di atas kawasan IKN. Dari jumlah 

tersebut 5 (lima) perusahaan terbanyak yang meninggalkan lubang tambang adalah PT. Singlurus 

Pratama (22 lubang), PT. Perdana Maju Utama (16 lubang), CV. Hardiyatul Isyal (10 lubang), PT. 

Palawan Investama (9 lubang) dan CV. Amindo Pratama (8 lubang).  

Sejak awal transaksi akan terjadi bukan kepada rakyat tetapi pada pemilik konsesi. Perusahaan-

perusahaan tersebut diduga akan diuntungkan dan menjadi target transaksi negosiasi 

pemerintah termasuk potensi pemutihan lubang-lubang bekas tambang yang seharusnya 

direklamasi. 

                                                             

8 https://walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf  

https://walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf
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Pemerintah lewat Kepala BAPPENAS mengklaim bahwa ibu kota baru akan menjadi kota yang 

ideal, dengan minimum 50 persen ruang terbuka hijau, terintegrasi dengan lanskap alami seperti 

sungai dan bukit. Konsep forest city berulang kali disebut. Namun, rencana ini belum dibagikan 

pada tim ahli dan pegiat lingkungan hingga belum jelas bagaimana pemerintah berencana 

membangun hunian perkotaan tersebut tanpa mengganggu ekosistem setempat.9 Yang sudah 

terjadi adalah proyek skala besar di Kalimantan, membuat hutan tempat hidup satwa 

terfragmentasi, termasuk menghilangkan koridor-koridor yang vital bagi satwa.10 Tidak adanya 

tata kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan 

dengan ekses habisnya hutan di Pulau Jawa, kepunahan spesies, erosi, limbah pabrik, gundukan 

sampah plastik bisa jadi akan diekspor ke Pulau Kalimantan, yang saat ini juga sudah tertekan 

praktik industri kayu, sawit dan tambang. 

Pemerintah juga mengatakan alasan pemindahan IKN adalah keamanan dari sisi kebencanaan. 

Widjo Kongko, Ketua Bidang Mitigasi Bencana Persatuan Insinyur Indonesia mengatakan, calon 

ibu kota negara renta dilanda smong dari sumber longsor bawah laut11. Kajian detail lindu-smong 

untuk pesisir Kalimantan Timur perlu dilakukan dari sumber Megathrust Sulut, Backarc Bali, dan 

sesar atau potensi longsor dasar laut curam Selat Makassar. 

“Berdasarkan kajian hipotesis, potensi risiko dari gempa dan tsunami merupakan dampak dari 

wilayah lain, seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan,” kata Widjo Kongko.  

                                                             

9 Mongabay. 2 Agustus 2019. Basten Gokkon. https://news.mongabay.com/2019/08/red-flags-as-
indonesia-eyes-relocating-itscapital-city-to-borneo/  

10 Mohammed Alamgir, Mason Campbell, Sean Sloan, Ali Suhardiman, Jatna Surpiatna and William F. 
Laurance. 2019. “High-risk infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesia Borneo.” 
Scientific Reports, vol. 9, no. 140. 

11 https://www.antaranews.com/berita/1443064/peneliti-bppt-calon-ibu-kota-negara-rentan-smong 

https://news.mongabay.com/2019/08/red-flags-as-indonesia-eyes-relocating-itscapital-city-to-borneo/
https://news.mongabay.com/2019/08/red-flags-as-indonesia-eyes-relocating-itscapital-city-to-borneo/
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Kalimantan Timur juga tidak bebas dari gempa bumi dan tsunami. Pada tanggal 20 November 

2009 terjadi gempa 4.7 skala richter dan gempa yang terbaru terjadi pula di Kabupaten Paser, 

kabupaten yang sama, dengan 4.1 skala richter.12 Gempa tersebut terjadi pada 20 Mei 2019, atau 

sebulan sebelum pengumuman pemindahan Ibu kota. Kabupaten Paser adalah kabupaten yang 

bersebelahan dengan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota baru.  

Sementara itu, potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, ada tiga titik sesar 

yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes, yang berpotensi di wilayah Selat 

Makassar.13 Namun, hingga kini belum ada kajian detail tentang mitigasi bencana di lokasi Ibu 

Kota Negara baru di Kalimantan Timur.  

Pembabatan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan telah membuat 

sebagian daratan Kalimantan mengalami degradasi seperti semakin kering dan gersang hingga 

terancam berubah menjadi gurun pasir di satu sisi dan sisi lainnya langganan banjir.  

Bahkan saat ini, ketika kita kembali menghadapi bencana kabut asap, lokasi calon ibu kota baru 

sudah terkena paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan(Gambar14). Luas kebakaran hutan 

dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715. Per September 2019, ada 1.106 titik 

panas api.15 Laporan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara [PPU], menyatakan beberapa daerah 

di PPU yang merupakan wilayah ibu kota negara baru, tak lepas dari kebakaran dan bencana asap. 

Titik lokasi di Nenang, Gunung Seteleng, dan Lawe-Lawe.16 

Per-September 2019, terdapat 346 titik panas di Kalimantan Barat, 281 titik di Kalimantan 

Tengah, dan 105 titik di Kalimantan Selatan. Tidak saja mendapatkan asap berhembus dari 

provinsi lainnya, lokasi baru ini juga mengalami kebakaran. Kepala Sub-bidang Logistik dan 

Peralatan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nurlaila, menyampaikan bahwa sedikitnya ada 

18 kebakaran lahan di wilayahnya. Pemerintah, Kepala BAPPENAS, menyadari hal tersebut dan 

menyatakan akan mempersiapkan rencana mitigasi. Sepertinya pemerintah terpaksa 

menganggap hal ini lumrah, karena toh Singapura dan Malaysia pun sama-sama menghirup kabut 

asap yang lewat. Ini argumentasi yang janggal karena negara-negara tetangga kita tak pernah 

memilih berada di posisi lintasan kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang sudah 

terbukti tak mampu kita atasi selama bertahun-tahun. 

                                                             

12 https://news.detik.com/berita/d-4678277/bmkg-ungkap-catatan-sejarah-dan-potensi-gempa-
tsunamidi-kaltim  

13 https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-
sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all  

14 https://lokadata.id/artikel/membaca-karhutla-dari-pergerakan-titik-api  

15 Data Walhi Kalimantan Timur, tentang titik api di Kalimantan Timur. 

16 https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timurnasib-ibu-
kota-negara  

https://news.detik.com/berita/d-4678277/bmkg-ungkap-catatan-sejarah-dan-potensi-gempa-tsunamidi-kaltim
https://news.detik.com/berita/d-4678277/bmkg-ungkap-catatan-sejarah-dan-potensi-gempa-tsunamidi-kaltim
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/24/155553865/bmkg-ungkap-adanya-3-sesar-sumber-gempa-di-kalimantan-timur?page=all
https://lokadata.id/artikel/membaca-karhutla-dari-pergerakan-titik-api
https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timurnasib-ibu-kota-negara
https://www.mongabay.co.id/2019/09/24/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kalimantan-timurnasib-ibu-kota-negara
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Pemerintah mengklaim meningkatkan komitmen pada Energi Terbarukan (EBT), tetapi pada saat 

yang sama juga meningkatkan komitmen pada energi fosil. Dua pilihan energi ini bertentangan. 

Sulit bagi energi terbarukan yang adil untuk menjadi pilihan, bila pemerintah terus menerus 

memberikan ruang lebih banyak untuk energi kotor.  

Bukti keberpihakan pemerintah terhadap energi kotor batu bara salah satunya dengan terus 

bertambahnya jumlah penggunaan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Setiap tahun jumlah 

DMO (Domestic Market Obligation) kian bertambah. Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

berturut-turut adalah 76 juta ton, 86 juta ton, 91 juta ton, 97 juta ton dan 115 juta ton.  

Begitu juga dengan penggunaan energi kotor batu bara di Kalimantan. Terdapat 2 PLTU batu bara 

di dekat Balikpapan dan Samarinda, yang tidak jauh dari lokasi ibu kota baru. Di Kalimantan, 

terdapat tujuh rencana pembangunan yakni Kalselteng 3, Kalselteng 4, Kalselteng 5, Kaltim 3, 

Kaltim 5, dan Kaltim 6 dengan kapasitas masing-masing 200 MW juga Kaltimra sebesar 400 MW.  

Sementara itu, untuk kebutuhan pasokan listrik ibu kota baru di Kalimantan Timur, dibutuhkan 

pasokan listrik sebesar 1.555 megawatt untuk kebutuhan 1,5 juta penduduk baru di ibu kota. 

Dengan target rampung 2024, maka pilihan tercepatnya adalah bersandar pada energi fosil, salah 

satunya energi kotor batu bara, penyebab masalah yang sama dengan polusi di ibu kota DKI 

Jakarta.  

Pemain besar batu bara melihat ini adalah sebuah peluang untuk mendulang keuntungan. Dileep 

Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary BUMI, mengatakan Kalimantan Timur akan 

membutuhkan lebih banyak energi setelah ibu kota pindah dari Jakarta. “Kami dapat memasok 

batu bara ke pembangkit listrik atau bahkan membangun pembangkit listrik untuk mereka”.17 

                                                             

17 https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-baru-bumi-
bangun-pltu-di-kaltim   

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-baru-bumi-bangun-pltu-di-kaltim
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-baru-bumi-bangun-pltu-di-kaltim
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Mega proyek Ibu Kota Negara juga akan menguntungkan perusahaan PT Bumi Resources, Tbk. 

(BUMI), melalui anak perusahaan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang berencana membangun 

pembangkit listrik baru, sejalan dengan pemindahan ibu kota baru RI ke Kalimantan Timur. PT. 

KPC memiliki tambang batu bara di daerah Sangatta, berjarak 170 km dari Samarinda atau sekitar 

260 km dari wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru.18 

Ibu kota baru berisiko mengulang masalah polusi udara yang sama dengan Jakarta. Pemerintah 

tidak bisa mengisolasi kondisi lingkungan di dalam ibu kota baru, tanpa memperhatikan 

kebijakan energi dan lingkungan di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia, karena isu lingkungan 

bersifat lintas batas. Polusi asap dan udara bersifat lintas batas. Ibu kota baru tetap akan terpapar 

polusi udara dari kebakaran hutan di Kalimantan dan polusi PLTU-PLTU batu bara yang sudah 

dan akan dibangun yang tersebar di Kalimantan (Gambar19).  

 

                                                             

18 https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-barubumi-
bangun-pltu-di-kaltim  

19 https://walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf  

https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-barubumi-bangun-pltu-di-kaltim
https://www.cnbcindonesia.com/market/20190830162033-17-96031/sambut-ibu-kota-barubumi-bangun-pltu-di-kaltim
https://walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%20IKN%20REPORT.pdf
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Diketahui bahwa emisi PLTU batu bara mengeluarkan polutan mono-nitrogen oksida (NOx), 

sulfur dioksida (SO2), dan lebih berbahaya lagi PM 2.5. PM 2.5 adalah partikel halus yang dapat 

menyebar di wilayah yang luas, terbawa angin hingga ratusan kilometer dari lokasi PLTU batu 

bara20, ke area perkotaan, perumahan, masuk ke pembuluh darah manusia sehingga 

menyebabkan meningkatnya risiko kematian dini (premature death), berbagai penyakit 

pernapasan serius seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), stroke, penyakit 

kardiovaskular, dan penyakit jantung.21 

Artinya, komitmen untuk mengandalkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan 

masih sekedar retorika. Pada faktanya, ibu kota baru juga akan terdampak polusi dari energi kotor 

PLTU batu bara, bahkan akan memicu pembangunan pembangkit batu bara baru. 

Hulu Teluk Balikpapan turut tercakup dalam wilayah IKN atau ring dua yang mengancam 

keberadaan ekosistem mangrove. Ekosistem ini membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan 

Balikpapan Barat hingga pesisir teluk di wilayah Kecamatan Penajam. Total luasan hutan 

mangrove mencapai 12.418,75 hektar22 yang memanjang dari Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Somber wilayah administrasi Kota Balikpapan mengelilingi lekuk tubuh ekosistem Teluk 

Balikpapan hingga kemudian membentang hingga DAS Riko di wilayah administrasi Kabupaten 

PPU. Padahal mangrove sangat bermanfaat bagi layanan fungsi alam sekitar dan bagi ekonomi 

masyarakat serta habitat di Teluk Balikpapan antara lain perannya yang penting untuk sektor 

perikanan, sumber makanan dan pusat pertumbuhan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. 

Lebih lanjut lagi kotoran daun mangrove 

adalah salah satu pasokan pakan terbesar 

dalam rantai makanan di ekosistem pantai. 

Mangrove berfungsi sebagai penyerap 

karbon terbesar dibandingkan hutan 

daratan. Tidak hanya itu, mangrove juga 

melindungi wilayah pesisir dari erosi, 

sedimentasi dan badai maupun tsunami. 

Sebelum IKN dipindahkan saja, pada tahun 

2018 diperoleh data penurunan luasan 

mangrove seluas 730 Ha jika dibandingkan 

dengan luas mangrove di RTRW Kota 

Balikpapan 2012-2032 seluas 2.223 Ha. 

Sementara itu, tingkat kerapatan jarang 

mendominasi distribusi hutan mangrove 

di Teluk Balikpapan 64,37%; dan 

kerapatan sedang 35,63% (Gambar23). 

Lalu kemungkinan apa yang terjadi ketika 

IKN benar-benar dipindahkan? 

                                                             

20 Greenpeace SEA Indonesia. Airpocalypse - Bukanlah masa depan yang kita inginkan. 7 Agustus 2016 

21 Greenpeace SEA Indonesia. Laporan : Pembunuhan senyap di Jakarta. October 2017 

22 Temuan FWI, 2018 

23 https://doi.org/10.21776/ub.igtj.2018.007.02.02 

https://doi.org/10.21776/ub.igtj.2018.007.02.02
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Aspek Geostrategis 

Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam 

Paser Utara, memantik perdebatan di tengah masyarakat. Tak ketinggalan para pengamat 

geopolitik. Mereka menimbang plus minus lokasi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru baik 

dalam kacamata inward looking maupun outward looking. 

Pemerintah sendiri mengumumkan pemindahan ibu kota ini pada 29 Agustus 2019 lalu beserta 

alasan pemilihan lokasinya. Salah satu dari lima alasan terpilihnya Penajam Paser Utara adalah 

lokasinya strategis berada di tengah Indonesia. Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan 

Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua 

di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke 

seluruh provinsinya sejauh 792 km.24  

Selain itu, lokasi di tengah negara ini diharapkan dapat mempermudah percepatan pembangunan 

di luar Pulau Jawa dan Sumatra (Kawasan Barat Indonesia-KBI), yaitu di Indonesia bagian timur 

(Kawasan Timur Indonesia-KTI).  

Penilaian strategis berdasarkan perhitungan matematis semata tentu saja merupakan analisa 

yang dangkal. Yang menjadi pertanyaan adalah mampukah Indonesia mewujudkan cita-cita 

pemerataan pembangunan yang masih menjadi PR panjang dengan memilih lokasi IKN baru di 

Kalimantan Timur yang tepat di episentrum wilayah? 

Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memeratakan pembangunan 

wilayah barat dan timur Indonesia dan memperkecil angka kesenjangannya. Di antaranya adalah 

pengaturan wilayah pengembangan strategis (WPS) dalam pembangunan infrastruktur. WPS ini 

adalah sebuah pendekatan yang memfokuskan infrastruktur terpadu dengan market driven yang 

mendukung kawasan strategis dan mendukung sarana prasarana infrastruktur utama seperti 

pelabuhan dan bandara.25 Guna mengurangi kesenjangan kawasan barat (Jawa dan Sumatera) dan 

timur (Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara), Pemerintah menetapkan WPS di timur 

lebih banyak (19 WPS) daripada kawasan barat (15 WPS). 

Namun bila dicermati kembali pada peta lokasi WPS (Gambar26) masih terlihat pembangunan 

infrastruktur paling banyak di pulau Jawa. Lebih dari 20 persen yaitu 8 WPS berlokasi tersebar di 

sepanjang Pulau Jawa. 

                                                             

24 https://tirto.id/alasan-jokowi-pilih-penajam-kutai-jadi-ibu-kota-baru-ganti-jakarta-eg2i 

25 https://bpiw.pu.go.id/article/detail/bpiw-gelar-sharing-ide-terkait-wilayah-pengembangan-strategis 

26 https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/14/mengenal-wilayah-pengembangan-strategis-
wps 

https://tirto.id/alasan-jokowi-pilih-penajam-kutai-jadi-ibu-kota-baru-ganti-jakarta-eg2i
https://bpiw.pu.go.id/article/detail/bpiw-gelar-sharing-ide-terkait-wilayah-pengembangan-strategis
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/14/mengenal-wilayah-pengembangan-strategis-wps
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/12/14/mengenal-wilayah-pengembangan-strategis-wps
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Seiring dengan hal tersebut, proyek strategis nasional (PSN) juga masih terpusat di Jawa 

(Gambar27). Terhitung sejak tahun 2016 hingga Agustus 2019, 81 PSN telah selesai dengan nilai 

investasi hingga 390 triliun. Lebih dari 20%nya merupakan proyek yang berlokasi di Jawa. 

 

Dengan anggaran yang melimpah untuk infrastruktur nampaknya belum berkorelasi dengan 

peningkatan indeks pembangunan manusia. Masih terdapat kesenjangan antara kualitas sumber 

daya manusia kawasan barat Indonesia dengan timurnya. Provinsi Papua masih memiliki tingkat 

                                                             

27 kppip.go.id 
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pembangunan manusia yang rendah yakni di bawah 60 sementara semua provinsi di Pulau Jawa 

telah mencapai IPM tinggi antara 70-80 pada tahun 2017 (Gambar)28. 

 

Berdasarkan data-data di atas, maka persoalan kesenjangan kawasan barat dan timur Indonesia 

bukan terletak pada jarak kawasan timur yang lebih jauh dari ibu kota. Namun lebih kepada 

kebijakan pembangunan infrastruktur yang belum memprioritaskan wilayah-wilayah yang 

membutuhkannya untuk kebutuhan dasar manusia. Pemerintah masih mengutamakan 

pembangunan infrastruktur di wilayah tententu dengan tujuan semata-mata untuk 

menggandakan manfaat ekonomi. 

Kebijakan yang menganakemaskan pertumbuhan daripada pemerataan mengantarkan pada 

kondisi aglomerasi kapital pada segelintir masyarakat saja. Perputaran kekayaan hanya berkutat 

di wilayah tertentu pada sekelompok sosial yang biasanya dekat dengan akses ke pemilik 

kekuasaan. Bahkan kalaupun pembangunan dilakukan di luar pulau Jawa, ternyata penikmat 

utamanya juga aktor-aktor ekonomi yang tidak asing lagi. Konglomerat yang menang banyak ini 

kemudian menghabiskan uangnya bukan di wilayah pengembangan infrastruktur tadi, namun di 

pusat perkotaan, di wilayah yang sudah berkembang, maupun di luar negeri. Sementara, 

masyarakat setempat mendapat manfaat sampingan saja. 

Mengingat situasi ekonomi Indonesia di masa pandemi yang telah masuk masa resesi, 

memaksakan pemindahan ibu kota dapat dibilang tindakan ngoyo. Padahal upaya pemerataan 

pembangunan seharusnya lebih fokus kepada kesenjangan pelayanan dan kualitas pendidikan, 

kesenjangan pelayanan dan kualitas kesehatan, kesenjangan ketersediaan air bersih dan sanitasi, 

kesenjangan ketersediaan energi listrik, kesenjangan dukungan infrastruktur permukiman, dan 

                                                             

28 https://www.alinea.id/nasional/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-masuk-kategori-tinggi-
b1Ux59bdS 

https://www.alinea.id/nasional/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-masuk-kategori-tinggi-b1Ux59bdS
https://www.alinea.id/nasional/indeks-pembangunan-manusia-indonesia-masuk-kategori-tinggi-b1Ux59bdS
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kesenjangan dukungan infrastruktur pengetahuan termasuk infrastruktur teknologi informasi 

dan komunikasi 29.  

Masih banyak juga ketertinggalan pembangunan soft infrastructur yang harus dikejar daripada 

terseok-seok memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik. Anggaran yang luar biasa besar 

akan lebih efektif jika diperuntukkan pada pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan 

dasar di wilayah-wilayah tertinggal yang minim akses penghubung, air bersih, sanitasi, listrik, 

fasilitas kesehatan dan pendidikan, dll secara merata daripada untuk pemindahan ibu kota 

negara. 

Mengingat upaya pemindahan ibu kota dilaksanakan dengan klaim untuk mengurangi beban 

Jakarta dan Pulau Jawa serta pemerataan ekonomi, nyatanya setelah dianalisa lebih dalam tujuan 

tersebut tak akan tercapai dengan pemindahan ibu kota semata. Terlebih Pemerintah juga 

menegaskan bahwa pusat ekonomi masih di Jakarta. Wajar apabila publik memiliki dugaan bahwa 

pemindahan ibu kota bukan untuk tujuan eksplisit ansich. Pemindahan ibu kota ini tak lepas dari 

kecurigaan akan mengusung tujuan menciptakan stabilitas bagi kekuatan politik yang sedang 

berkuasa. 

Tentu saja dugaan ini bukan tanpa analisa. Menurut Edward Schatz, memindahkan ibu kota adalah 

bagian dari strategi patronase30. Presiden Banda dari Malawi memindahkan ibu kota untuk 

mengkonsolidasikan pemerintahannya. Dia memindahkan ibu kota ke wilayah yang dekat dengan 

tempat kelahirannya dan di mana kelompok etnisnya, Chewa, terkonsentrasi. Pola serupa terjadi 

di Pantai Gading. Presiden Houphouet-Boigny memindahkan ibu kota dari Abidjan ke 

Yamoussoukro, tempat kelahiran presiden31.  

Relokasi ibu kota digunakan untuk membangkitkan kesetiaan warga negara yang luas. Sebagai 

contoh: Nigeria, pernah berupaya mereformasi kelembagaan untuk menenangkan populasi 

multietnis. Salah satunya dengan memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja yang terletak di 

antara sebagian besar Muslim di Utara dan Selatan Kristen sehingga secara geografis sejajar 

dengan keduanya dan tidak berpihak pada salah satunya32. 

Sejalan dengan pendapat Schatz, Alan Potter dalam penelitiannya juga menyatakan strategi 

pemindahan ibukota lepas dari pusat perekonomian telah diambil oleh hampir 30% negara di 

dunia33. Memisahkan ibukota negara dengan pusat perekonomian diyakini akan menjaga 

stabilitas politik karena dapat mengurangi pengaruh konflik sosial di ibukota terhadap kekuasaan 

Pemerintah.  

                                                             

29 https://theconversation.com/alasan-mengapa-usaha-pengembangan-wilayah-indonesia-timur-belum-
berhasil-dan-solusinya-127628 

30 Edward Schatz, When Capital Move: Political Geography of Nation and State Building, 2003  

31 ibid 

32 ibid 

33 Alan Potter, Locating the Government: Capital Cities and Civil Conflict, 2017 

https://theconversation.com/alasan-mengapa-usaha-pengembangan-wilayah-indonesia-timur-belum-berhasil-dan-solusinya-127628
https://theconversation.com/alasan-mengapa-usaha-pengembangan-wilayah-indonesia-timur-belum-berhasil-dan-solusinya-127628
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Bagaimana dengan Indonesia? Populasi ibu kota yang terlalu padat memiliki potensi besar 

gesekan horizontal, seperti yang bisa dilihat pada masa pemilu serentak 2019 lalu34. Suhu politik 

di ibu kota lebih tinggi dibandingkan daerah lain, terlebih fungsi Jakarta yang juga menjadi pusat 

ekonomi dan bisnis di Indonesia. Sedikit banyak, gesekan itu menimbulkan kekhawatiran 

investor35.  

Kalimantan Timur memiliki fakta sosial politik sebagai dasar adanya dugaan alasan kepentingan 

politik relokasi ibu kota. Di provinsi ini, perolehan suara Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 lalu 

mencapai 55,7% sebanyak 1.093.148 suara dan rivalnya Prabowo-Sandi 44,3% sebanyak 870.043 

suara36. Meskipun provinsi DKI Jakarta juga dimenangkan oleh Jokowi-Ma’ruf, namun perolehan 

suara bersaing lebih ketat. Jokowi-Ma'ruf meraih 51,68% atau 3.269.971 suara. Sementara 

Prabowo-Sandi memperoleh 48,32% atau 3.057.851 suara37.  

Selain itu Jakarta juga diapit oleh dua provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandi yaitu 

Banten dan Jawa Barat (Gambar). Hasil pilpres 2019 di Jawa Barat menunjukkan kemenangan 

Prabowo-Sandi yang meraup 60% suara sedangkan Jokowi-Ma’ruf meraih 40%38. Sementara 

Provinsi Banten menjadi lumbung suara Prabowo-Sandi dengan perolehan 61,5% dan Jokowi-

Ma’ruf 38,5%39. 

 

Memang pada perjalanan politik berikutnya, Prabowo sebagai pesaing Jokowi berputar haluan 

menjadi koalisi di pemerintahan. Perubahan arah politik Prabowo nyatanya tak serta merta 

                                                             

34  https://www.medcom.id/properti/news-properti/GNlY49yb-kisah-pemindahan-ibu-kota-di-seluruh-
dunia 

35ibid  

36 kpu.go.id 

37 ibid 

38 ibid 

39 ibid 

https://www.medcom.id/properti/news-properti/GNlY49yb-kisah-pemindahan-ibu-kota-di-seluruh-dunia
https://www.medcom.id/properti/news-properti/GNlY49yb-kisah-pemindahan-ibu-kota-di-seluruh-dunia
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diikuti oleh kelompok-kelompok pendukungnya. Namun peta hasil pilpres 2019 tak dipungkiri 

menjadi cermin peta kekuatan pemikiran di Indonesia. Pasangan Jokowi-Ma’ruf diketahui 

didukung oleh pengusung ide sekuler dan kalangan Islam tradisional. Sementara Prabowo banyak 

mendapat dukungan dari kalangan Islam modern dan reformis. 

Lihat saja peta perolehan suara bila disandingkan dengan peta umat beragama di Indonesia 

(Gambar40) akan nampak korelasinya. Daerah yang didominasi penduduk muslim kebanyakan 

memilih pasangan Prabowo. Sebaliknya daerah-daerah yang jumlah non-muslimnya relatif tinggi 

kebanyakan dimenangkan oleh Jokowi-Ma’ruf.  

  

Melihat komposisi sosial politik di atas, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur lebih 

menguntungkan kekuatan politik Jokowi. Secara sosial, Kalimantan Timur merupakan wilayah 

tengah antara kelompok masyarakat Islam di wilayah Barat dan sekuler yang cenderung 

berkembang di wilayah timur Indonesia. Sebagaimana Nigeria menjadikan Abuja yang berlokasi 

di antara kelompok masyarakat muslim di Nigeria Utara dan Kristen di Selatan. Demikianlah yang 

mereka sebut ibu kota baru sebagai representasi keragaman suku dan budaya serta menegaskan 

arah politik bangsa. 

Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke lokasi baru digadang-gadang akan dapat membantu 

perwujudan poros maritim dunia. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur yang terletak di Alur 

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melewati Selat Makassar-Selat Lombok, memiliki 

keuntungan strategis tersendiri. ALKI II merupakan lintasan laut dalam yang ekonomis dan aman 

untuk dilalui. ALKI II membelah sisi Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. 

Pendangkalan yang terjadi di Selat Malaka, ditambah lagi kondisi Selat Malaka yang sudah amat 

padat menyebabkan kapal-kapal besar memindahkan trayek pelayarannya melalui Selat Lombok-

Selat Makassar41.  

Mengantongi bekal lokasi strategis ALKI II pada rencana ibu kota baru, Indonesia diharapkan 

dapat menegaskan posisi negara middle power (negara penengah) di antara kekuatan-kekuatan 

                                                             

40 https://www.wikiwand.com/id/Agama_di_Indonesia 

41 http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/413-menilik-alur-laut-kepulauan-
indonesia-ii.html. 
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politik negara-negara yang ada di dunia di antaranya Amerika Serikat, RRT (China), dan Jepang di 

Samudera Pasifik serta India di Samudra Hindia42. Hal ini karena lokasi rencana ibu kota baru 

tepat berada di tengah-tengah negara-negara Asia Pasifik, sehingga akan dapat berperan lebih 

aktif dalam penyelesaian konflik regional di kawasan ini.  

Apabila kita melihat konstelasi politik regional Kawasan Asia Pasifik, kekuatan utama yang 

bermain adalah RRT, Rusia, Jepang, dan tak ketinggalan Amerika Serikat yang menyiapkan 3 

pangkalan militer untuk memantau kawasan ini43. Kekuatan-kekuatan ini selalu mengambil peran 

dalam konflik-konflik strategis yang terjadi di Asia Pasifik misalnya konflik batas teritori Laut 

China Selatan, konflik dua Korea, serta persaingan penguasaan energi kelautan44. 

Namun, untuk menjadi poros maritim dunia dengan peran yang lebih berpengaruh khususnya di 

kawasan regional Asia Pasifik, Indonesia masih harus meniti jalan panjang. Masih banyak catatan 

yang perlu diselesaikan tidak hanya dengan memindahkan lokasi ibu kota ke episentrum wilayah 

kedaulatan.  

Pertama, dalam hal pengelolaan potensi kelautan dan kemaritiman. Kekayaan sumber daya alam 

(SDA) dan jasa-jasa lingkungan yang terkandung di wilayah pesisir dan laut Indonesia belum 

dikelola secara optimal. Total nilai sektor ekonomi kelautan sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun 

dan dapat menyediakan lapangan kerja sedikitnya untuk 40 juta orang45. Potensi ini baru 

diberdayakan sekitar 22 persen dari total potensinya. "Raksasa ekonomi yang tertidur" sangat 

tepat menggambarkan kondisi kelautan Indonesia.  

Menanggapi kekayaan kelautan dan kemaritiman yang belum dioptimalkan, Rokhmin Dahuri 

menilai salah satu penyebabnya adalah pembangunan sektor kelautan masih bertumpu pada 

infrastruktur yang menguras APBN namun belum mampu mendongkrak perekonomian wilayah 

sebagai multiplier effectnya46. Akibatnya pembangunan semacam ini seolah mubazir. 

Kedua, berkaitan dengan lokasi ibu kota baru, tentu perlu persiapan  infrastruktur pertahanan 

juga. Memindahkan pusat negara berarti memindahkan pusat pertahanan. Infrastruktur 

pertahanan di Kalimantan Timur belum sesiap Jakarta dalam menghadapi ancaman potensial 

sebagai ibukota. Padahal untuk menjadi negara poros maritim perlu postur pertahanan yang kuat. 

Mabes TNI dalam kajiannya tahun 2019 memaparkan kebutuhan postur pertahanan di ibu kota 

baru nantinya meliputi luas lahan tak kurang dari 2500 hektar47 dan pemindahan personel lebih 

dari 11.000 orang. Untuk membangun sarana-sarana pendukung diperkirakan membutuhkan 

                                                             

42 https://medium.com/@fpciugm/relokasi-ibu-kota-negara-memperkuat-mempertegas-dan-membuka-
peluang-baru-bagi-indonesia-di-63f795b917f7 

43 https://theglobal-review.com/asia-pasifik-dalam-pusaran-kekuatan-kekuatan-global/ 

44  ibid 

45 https://republika.co.id/berita/nmdqpb/jalan-indonesia-menuju-poros-maritim-dunia 

46 ibid 

47 Mabes TNI, bahan tayang Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia, 2019 

https://theglobal-review.com/asia-pasifik-dalam-pusaran-kekuatan-kekuatan-global/
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anggaran 19,2 triliun untuk Angkatan Darat, 26,12 triliun Angkatan Laut dan 89 triliun guna 

penyiapan Angkatan Udara48.  

Dalam hal penegasan wilayah kedaulatan. Sebagai negara maritim dengan lebih dari tujuh belas 

ribu pulau, Indonesia membutuhkan kekuatan militer yang mumpuni dalam menjaga kedaulatan 

wilayah utamanya di laut. Sayangnya, kekuatan Angkatan Laut Indonesia masih kewalahan 

menyelesaikan masalah-masalah yang mengancam kedaulatan, salah satunya pencurian ikan 

(illegal fishing) oleh kapal asing. Selain itu, pelanggaran batas laut juga masih menjadi pekerjaan 

rumah TNI AL menilik kapal asing Tiongkok beberapa kali menerobos Laut Natuna Indonesia. 

Global Fire Power, lembaga analisis pertahanan dan militer, pada 2019 merilis jumlah armada TNI 

AL berjumlah 221 kapal perang, diantaranya jenis fregat 8 unit, jenis korvet 24 unit, kapal selam 

5 unit, kapal patroli 139 unit, dan kapal penyapu ranjau 11 unit. Mengingat luas lautam Indonesia 

yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, jumlah armada ini terbilang ironi49. Artinya satu kapal 

perang harus menjaga 26.244 km2. 

Bandingkan dengan negara tetangga Singapura yang menguasai luas laut 10 km2 saja, Angkatan 

lautnya memiliki 40 alutsista meliputi 6 fregat, 6 korvet, 11 kapal patrol, dan 4 kapal ranjau50. 

Artinya, Singapura menyiapkan satu kapal perang untuk 0,25 km2 luas laut wilayahnya. 

Persoalan di atas, sedikit banyak akan membuat daya tawar Indonesia di kancah internasional 

tidak cukup bergigi untuk aktif dalam konflik kawasan regional. Istilah midle power lebih 

mencerminkan negara yang kekuatannya masih setengah-setengah, atau negara maritim 

setengah hati daripada peran negara sebagai penengah di antara permainan politik negara kuat 

di Asia Pasifik.  

Oleh karena itu, pemindahan ibu kota negara ke lokasi yang lebih strategis harus dibarengi 

dengan visi negara maritim yang mandiri dalam pengelolaan kekayaan alam kelautan dan 

berdaulat dalam penjagaan wilayah negara. Membangun visi negara maritim juga tidak dapat 

dikejar dengan pembangunan fisik infrastruktur semata meskipun hal tersebut sangat diperlukan 

terutama dalam penguatan armada militer. Lebih dari itu, perlu perubahan pola kebijakan 

pembangunan kelautan serta pembangunan kesadaran geopolitik rakyat sebagai penopang 

kejayaan maritim yang dicita-citakan. 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan analisis terhadap empat aspek yaitu aspek hukum, ekonomi, lingkungan, dan 

geostrategis. Proyek pemindahan IKN ini terlihat sangat kurang dari segi kajian dalam keempat 

aspek tersebut. Hampir semua argumen pemerintah untuk mendukung pemindahan IKN dapat 

dibantah dengan argument lain yang lebih kuat. Proyek IKN nampak lebih terlihat sebagai Proyek 

Politis untuk menguatkan rezim dan para pendukungnya daripada proyek strategis untuk 

                                                             

48 ibid 

49 https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-16390102/indonesia-memiliki-lautan-hampir-6-
juta-km2-tni-al-hanya-memiliki-221-kapal-perang 

50 https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=singapore 

https://portaljember.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-16390102/indonesia-memiliki-lautan-hampir-6-juta-km2-tni-al-hanya-memiliki-221-kapal-perang
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kepentingan rakyat banyak. Bahkan potensi kerugian rakyat secara ekonomi dan lingkungan 

tampak lebih besar daripada keuntungan yang didapat. 

Belum jelasnya regulasi yang mengatur pemindahan IKN, dapat menjadi celah bagi pemburu rente 

untuk mengambil kesempatan mendapatkan keuntungan atas alih fungsi lahan misalnya. Dalam 

kajian kami pada bagian aspek lingkungan terlihat jelas para oligarki yang menguasai lahan di 

calon IKN baru.  

Dari aspek ekonomi, kami menganalisis bahwa pemindahan IKN tidak berdampak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan dalam jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi di luar Jawa tidak dapat didorong hanya memindahkan ibu kota ke luar 

Jawa, tetapi dibutuhkan pengembangan industri yang berkelanjutan di luar Jawa. Pemerataan 

pendapatan juga tidak serta merta mampu dicapai hanya dengan memindahkan bangunan fisik 

ibu kota ke luar Jawa jika pusat-pusat perekonomian masih didominasi di Pulau Jawa. Hal ini 

terkonfimasi pula pada kajian aspek geostrategis, bahwa pada peta WPS (Wilayah 

Pengembanggan Strategis) kita masih melihat bahwa pembangunan infrastruktur yakni sebesar 

20% masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.  

Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa urgensi pemindahan IKN sangatlah lemah. Kajian 

terhadap pemindahan IKN belum memadai. Jika pemerintah tetap memaksakan maka kerugian 

ekonomi dan lingkungan mengancam di depan mata. Keputusan politik hendaknya berpihak ke 

masyarakat. Bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kelestarian lingkungan juga harus 

menjadi pertimbangan utama.  

 


