
Catatan	Kritis	
Pelanggaran	HAM	di	Balik	Pemindahan	Ibu	Kota	Baru	

	
	
Pendahuluan	
	
Komisi	untuk	Orang	Hilang	dan	Korban	Tindak	Kekerasan	menyoroti	langkah	pemerintah	
yang	memaksakan	pemindahan	Ibu	Kota	Negara	(IKN)	ke	Penajam	Paser,	Kalimantan	Timur.	
Sebab	 jangka	waktu	pembahasan	Undang-Undang	 IKN	dijalankan	kurang	dari	 dua	bulan.	
Padahal	 pemindahan	 ibu	 kota	 tentu	 bukan	 masalah	 sepele	 dan	 remeh.	 Bahkan,	 saat	 ini	
Undang-Undang	 No.	 3	 Tahun	 2022	 tentang	 Ibu	 Kota	 Negara	 telah	 disahkan	 oleh	 DPR	
bersama	dengan	Pemerintah.	Ibu	Kota	yang	diberi	nama	Nusantara	itu	akan	dibangun	di	atas	
wilayah	daratan	seluas	kurang	lebih	256.142	ha	(dua	ratus	 lima	puluh	enam	ribu	seratus	
empat	puluh	dua	hektare)	dan	wilayah	perairan	laut	seluas	kurang	lebih	68.189	ha	(enam	
puluh	delapan	ribu	seratus	delapan	puluh	sembilan	hektare).1			
	

	
google	earth	lokasi	wilayah	IKN	

	

 
1	Indonesia,	Undang-Undang	Ibu	Kota	Negara,	UU	No.	3	Tahun	2022,	Ps.	6	ayat	(2).		



Sejauh	ini	masyarakat	masih	terbelah,	baik	pro	maupun	kontra	terkait	pemindahan	Ibu	Kota	
Negara	 menuju	 Kalimantan.	 Hal	 itu	 tergambar	 dari	 petisi	 penolakan	 IKN	 yang	 sudah	
ditandatangani	 sekitar	 32.000	 orang	 lebih	 per	 tanggal	 15	 Februari	 2022.2	 Kami	 juga	
menyayangkan	bahwa	pembangunan	mega	proyek	IKN	ini	belum	menjadi	diskursus	publik	
karena	 sejauh	 ini	 masih	 diwarnai	 oleh	 narasi	 tunggal	 negara	 sehingga	 berakibat	 pada	
ketidakberimbangan	narasi.	Belum	lagi	pembahasannya	yang	dilakukan	secara	tertutup	dan	
dan	jauh	dari	akuntabilitas	publik.		Masyarakat	begitu	sulit	mengakses	informasi	secara	pasti	
karena	terbatasnya	sumber	dan	kanal	pemberitahuan.	Kami	menganggap	bahwa	keputusan	
memindahkan	ibukota	dimulai	dari	pembuatan	naskah	UU	IKN	begitu	jauh	dari	semangat	
good	governance	dan	Asas-Asas	Umum	Pemerintahan	yang	Baik	(AUPB).		
	
Kami	juga	mencium	aroma	conflict	of	interest	yang	sangat	kental	dalam	proses	pembangunan	
IKN	ini.	Sejumlah	nama	disinyalir	akan	mendapatkan	keuntungan	yang	sangat	besar	seiring	
dengan	 jalannya	 laju	 pembangunan	 di	 Penajam	 Paser,	 sebab	 terdapat	 beberapa	 konsesi	
lahan	milik	sejumlah	orang	yang	merupakan	bagian	dari	kekuasaan.	Hal	 ini	yang	menjadi	
indikasi	kuat	bahwa	pembangunan	Ibu	Kota	tidak	murni	untuk	kepentingan	rakyat,	tetapi	
pundi-pundi	keuntungan	akan	mengalir	deras	ke	kantung	pengusaha,	 lebih	spesifik	orang	
sekeliling	istana.		
	
Terancamnya	 lingkungan	 hidup	 yang	 baik	 dan	 sehat	 juga	 menjadi	 hal	 vital	 dalam	
pembahasan	pembangunan	IKN.	Saat	permasalahan	lingkungan	hidup	di	Kalimantan	yang	
belum	selesai	dihantui	dampak	buruk	dari	pertambangan,	ambisi	mega	proyek	IKN	hanya	
akan	memindahkan	masalah	lingkungan	yang	terjadi	di	Jakarta	ke	Kalimantan.	Pemerintah	
seharusnya	 bertanggung	 jawab	 terlebih	 dahulu	 dengan	 membenahi	 permasalahan	
lingkungan	 yang	 ada	 atas	 resiko	 dari	 diberikannya	 izin	 pertambangan	 bagi	 sejumlah	
korporasi.	Nihilnya	perhatian	Pemerintah	untuk	melakukan	pengawasan	hingga	pemulihan	
atas	 lingkungan	di	Kalimantan	 tentu	menimbulkan	potensi	diabaikannya	pemenuhan	hak	
atas	lingkungan	hidup	yang	baik	dan	sehat	dalam	pembangunan	IKN.	
	
Lebih	jauh,	pembangunan	IKN	hari	ini	yang	tentu	akan	memakan	biaya	yang	besar	belum	
memiliki	urgensi	yang	signifikan,	sebab	Indonesia	masih	harus	mengedepankan	pemulihan	
ekonomi	 pasca	 COVID-19	 dibandingkan	 menghamburkan	 uang	 untuk	 memenuhi	 hasrat	
Presiden	untuk	meninggalkan	legacy	politik	di	2024.	
	
Di	awal	wacana	pembangunan	 IKN,	 	yakni	pada	Mei	2019,	Presiden	 Joko	Widodo	pernah	
berjanji	bahwa	anggaran	pembangunan	ibu	kota	baru	tidak	akan	membebani	APBN.	Namun	
janji	itu	berseberangan	dengan	fakta	hari	ini.		Skema	pembiayaan	pembangunan	IKN	yang	
jumlahnya	Rp.	466	Triliun	tersebut	lebih	banyak	dibebankan	pada	APBN	yakni	sebesar	53,3	
persen.	Sisanya,	dana	didapat	dari	Kerjasama	Pemerintah	dan	Badan	Usaha	(KPBU),	swasta,	

 
2	 Kompas.com,	 32.370	 Tanda	 Tangan	 dan	 Respons	 Pemerintah	 Soal	 Petisi	 Penolakan	 IKN,	
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/22192071/32370-tanda-tangan-dan-respons-pemerintah-
soal-petisi-penolakan-ikn?page=all,	diakses	24	Februari	2022.		



dan	 BUMN	 sebesar	 46,7	 persen.3	 Bahkan,	 Presiden	 menegaskan	 bahwa	 pembangunan	
kawasan	inti	IKN	seluruhnya	akan	berasal	dari	APBN.4		
	
Tidak	konsistennya	sikap	Presiden	tentu	semakin	mempertegas	pembangunan	IKN	memang	
tidak	 berbasis	 perencanaan	 yang	 matang.	 Carut	 marut	 begitu	 terlihat	 karena	 tidak	
sejalannya	rencana	proyek	dengan	rencana	penganggaran.		
	
Selain	kejanggalan	yang	ada	dalam	proses	pembangunan	 IKN	selama	 ini,	 kami	 juga	 telah	
mengidentifikasi	beberapa	potensi	pelanggaran	HAM	yang	telah	dan/atau	akan	terjadi	dari	
peristiwa	 pemindahan	 ibu	 kota	 tersebut.	 Adapun	 hasil	 identifikasi	 kami	 adalah	 sebagai	
berikut:	
	

1. Diabaikannya	Hak	atas	Partisipasi	
	
Proses	 pembahasan	 yang	 dilakukan	 oleh	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 (DPR)	 RI	 dalam	
merumuskan	dan	membahas	RUU	IKN	ini	terhitung	hanya	dalam	jangka	waktu	43	hari	mulai	
Pansus	 terbentuk	 hingga	 disetujui	 bersama	 dalam	 Rapat	 Paripurna.5	 	 Pola	 pengesahan	
semacam	ini	sebenarnya	bukan	kali	pertama.	Sebelumnya,	proses	pembahasan	secara	ugal-
ugalan	semacam	ini	juga	dilakukan	dalam	pembahasan	RUU	Cipta	Kerja,	RUU	perubahan	UU	
KPK,	pembahasan	revisi	UU	Mineral	dan	Batubara,	RUU	revisi	UU	Mahkamah	Konstitusi,	dan	
pengesahan	 Perppu	 yang	mengatur	 penanganan	 Covid-19.	 Proses	 pembahasan	 sejumlah	
RUU	tersebut	memang	terbukti	minim	dan	bahkan	nihil	partisipasi	publik.		
	
Pelibatan	 publik	 yang	 minim	 dalam	 proses	 legislasi	 di	 DPR	 tentu	 bertentangan	 dengan	
sejumlah	ketentuan	Undang-Undang,	sebagaimana	diatur	dalam	Pasal	96	ayat	(1)	Undang-
Undang	No.	12	Tahun	2011	tentang	Pembentukan	Peraturan	Perundang-Undangan	(UU	P3)	
yang	menyebutkan	bahwa	Masyarakat	berhak	memberikan	masukan	secara	lisan	dan/atau	
tertulis	dalam	Pembentukan	Peraturan	Perundang-undangan.	Lebih	jauh,	UU	tersebut	 juga	
mengatur	bahwa	dalam	membentuk	peraturan	perundang-undangan,	harus	dilakukan	salah	
satunya	berdasarkan	pada	asas	keterbukaan.6	Makna	persis	yang	dituliskan	UU	tersebut	soal	
keterbukaan	yakni	bahwa	dalam	Pembentukan	Peraturan	Perundang-undangan	mulai	dari	
perencanaan,	 penyusunan,	 pembahasan,	 pengesahan	 atau	 penetapan,	 dan	 pengundangan	
bersifat	transparan	dan	terbuka.	Dengan	demikian,	seluruh	lapisan	masyarakat	mempunyai	
kesempatan	 yang	 seluas-luasnya	 untuk	 memberikan	 masukan	 dalam	 Pembentukan	
Peraturan	Perundang	Undangan.7	

 
3	 Kompas,com,	 Mengingat	 Lagi	 Janji	 Jokowi	 soal	 Biaya	 Pemindahan	 Ibu	 Kota	 Negara	 Tak	 Bebani	 APBN,	
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/05350041/mengingat-lagi-janji-jokowi-soal-biaya-
pemindahan-ibu-kota-negara-tak-bebani?page=all,	diakses	24	Januari	2022.		
4	 Kompas.com,	 Jokowi:	 Anggaran	 Pembangunan	 Kawasan	 Inti	 IKN	 Seluruhnya	 dari	 APBN,	
https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/13105671/jokowi-anggaran-
pembangunan-kawasan-inti-ikn-seluruhnya-dari-apbn,	diakses	24	Januari	2022	
5	 Hukumonline.com,	 Dinilai	 Terburu-Buru,	 Pembahasan	 RUU	 IKN	 Hanya	 43	 Hari,	
https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-
lt61ebb9cc17290/,	diakses	24	Februari	2022.		
6	Indonesia,	Undang-Undang	Pembentukan	Peraturan	Perundang-Undangan,	UU	No.	12	Tahun	2011,	Pasal	5.		
7	Ibid.,	penjelasan	Pasal	5	huruf	g.		



	
Sayangnya	 prinsip	 pokok	 dalam	 penyusunan	 UU	 tersebut	 tak	 tergambar	 dalam	 proses	
penyusunan	RUU	IKN	lalu.	Publik	tidak	diajak	bicara	secara	luas	untuk	membahas	posibilitas	
terburuk	dari	pindahnya	Ibu	Kota	Negara.	DPR	dan	pemerintah	terlihat	sibuk	sendiri	tanpa	
membangun	 diskursus	 secara	 masif	 di	 tengah	 masyarakat.	 Masyarakat	 pun	 semacam	
kebingungan,	sebab	tidak	mengetahui	media	apa	yang	paling	efektif	yang	dapat	ditempuh	
apabila	ingin	memberi	masukan	karena	ruangnya	memang	tak	pernah	disediakan.			
	
DPR	dan	pemerintah	pun	tampaknya	tak	belajar	dari	fenomena	sebelumnya	yakni	pada	saat	
proses	penyusunan	Omnibus	 Law.	 Saat	 itu,	 ribuan	pasal	 dituangkan	dalam	 satu	Undang-
Undang.	 Secara	 formil,	 pembahasannya	 pun	 buru-buru	 dan	 tidak	 partisipatif.	 Sehingga	
Mahkamah	 Konstitusi	memutus	 UU	 tersebut	 inkonstitusional	 bersyarat	 dan	mewajibkan	
pemerintah	 untuk	memperbaiki	 dalam	 jangka	waktu	 dua	 tahun.	 Apabila	 tidak,	maka	UU	
tersebut	 batal	 seutuhnya.	 Dari	 peristiwa	 itu,	 sebenarnya	 dapat	 ditangkap	 sebuah	 pesan	
bahwa	 regulasi	 yang	melibatkan	banyak	orang	harus	dibuat	 secara	partisipatif	 dan	 tidak	
tergesa-gesa.	Sayangnya	pemerintah	dan	DPR	mengulang	kembali	pada	pembahasan	RUU	
IKN.		
	
Padahal,	 pemindahan	 IKN	 tentu	 merupakan	 proyek	 mercusuar	 yang	 akan	 melibatkan	
banyak	pihak	dan	tenaga.	Dampak	yang	ditimbulkan	baik	secara	ekonomi,	politik,	sosial	dan	
sektor	 lainnya	 tentu	sangat	besar.	Mustahil	 rasanya	dasar	hukum	mega	proyek	 ini	hanya	
dibahas	 kurang	dari	 dua	bulan.	Kami	melihat	 pelibatan	 terhadap	masyarakat,	 khususnya	
masyarakat	adat	atau	warga	 lokal	 setempat	 tidak	dilakukan	secara	maksimal.	Pertemuan	
dengan	 beberapa	 tokoh	 masyarakat	 adat	 di	 Kalimantan	 bahkan	 baru	 diagendakan	 oleh	
Presiden	setelah	RUU	 IKN	 tersebut	diketok.8	Hal	 ini	melanggar	prinsip	penting	 free	prior	
informed	consent	sebagaimana	telah	digariskan	Deklarasi	PBB	tentang	Hak-Hak	Masyarakat	
Adat	 (UNDRIP).	 Prinsip	 ini	 memberikan	 kesempatan	 bagi	 masyarakat	 adat	 untuk	
memberikan	 persetujuan	 atau	 ketidaksetujuannya	 untuk	 sebuah	 proyek	 yang	 dapat	
mempengaruhi	 mereka	 dan	 wilayah	mereka.9	 Dengan	 catatan	 bahwa	 informasi	 tersebut	
telah	 diberikan	 sebelumnya	 secara	 komprehensif	 dan	 tidak	manipulatif.	 Sampai	 hari	 ini,	
penjelasan	terkait	kesiapan	masyarakat	adat	dalam	menerima	pembangunan	tersebut	juga	
belum	sepenuhnya	jelas.		
	
Selain	pelibatan	yang	minim	terhadap	masyarakat	adat	di	wilayah	IKN	baru,	publik	secara	
luas	juga	tidak	diberikan	kesempatan	mengakses	forum	formil	pembahasan	di	DPR.	Padahal	
masyarakat	 jelas	 memiliki	 hak	 untuk	 didengar	 (right	 to	 be	 heard)	 dan	 hak	 untuk	
dipertimbangkan	(right	to	be	considered).	Berbagai	stakeholder	juga	seharusnya	dilibatkan,	
sebab	 pembangunan	 ibu	 kota	 bukan	 hanya	 berdampak	 pada	 masyarakat	 Kalimantan,	
melainkan	seluruh	rakyat	di	berbagai	daerah.	 Ibu	Kota	nantinya	 juga	akan	menjadi	pusat	

 
8	Kanavino	Ahmad	Rizqo,	Jokowi	Bertemu	Tokoh	Adat	Kaltim,	Bahas	SDM	hingga	Kearifan	Lokal	untuk	IKN,	
/https://news.detik.com/berita/d-5923047/jokowi-bertemu-tokoh-adat-kaltim-bahas-sdm-hingga-kearifan-
lokal-untuk-ikn	diakses	24	Februari	2022.		
9	 Food	 and	 Agriculture	 Organization	 of	 the	 United	 Nation,	 Indigeneous	 People,	
https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-
pillars/fpic/en/#:~:text=Free%2C%20Prior%20and%20Informed%20Consent%20(FPIC)%20is%20a%20s
pecific,affect%20them%20or%20their%20territories,	diakses	24	Februari	2022.		



administrasi	dan	pusat	pemerintahan.	Paling	tidak	seluruh	daerah	juga	harus	diajak	bicara	
dan	 ditanya	 pendapatnya	 terkait	 wacana	 pemindahan	 Ibu	 Kota.	 Sayangnya,	 hal	 tersebut	
tidak	dilakukan.		
	
Secara	substantif,	pembahasan	UU	IKN	juga	seharusnya	dilakukan	secara	cermat	dan	teliti	
sesuai	 dengan	 asas	 bertindak	 cermat	 (principle	 of	 carefulness).	 Asas	 ini	 menghendaki	
pemerintah	bertindak	cermat	dalam	melakukan	berbagai	aktivitas	penyelenggaraan	tugas-
tugas	 pemerintahan,	 sehingga	 tidak	 menimbulkan	 kerugian	 bagi	 warga	 negara.	 Apabila	
berkaitan	 dengan	 tindakan	 pemerintahan	 dalam	 mengeluarkan	 keputusan,	 maka	
pemerintah	harus	mempertimbangkan	secara	cermat	dan	teliti	semua	materi	yang	berkaitan	
dengan	materi	keputusan,	mendengar	dan	mempertimbangkan	alasan-alasan	yang	diajukan	
pihak-pihak	 yang	 berkepentingan,	 juga	 harus	 mempertimbangkan	 akibat-akibat	 hukum	
yang	muncul	dari	keputusan	tersebut.10	Jika	proses	penyusunan	mengikuti	ketentuan	Asas	
Umum	Pemerintahan	 yang	Baik	 (AUPB)	 tersebut,	maka	 seharusnya	pemerintah	 bersama	
DPR	benar-benar	membahas	pasal	per	pasal	untuk	diuji	secara	tuntas	dengan	melibatkan	
banyak	pihak.		
		
Secara	sosiologis	masyarakat	juga	nampak	belum	benar-benar	memperbincangkan	wacana	
pemindahan	Ibu	Kota	ini	secara	serius.	Terkesan	bahwa	isu	ini	begitu	elitis	sehingga	hanya	
menjadi	 bagian	 kepentingan	 dari	 sebagian	 kelompok,	 terutama	 elit	 politik.	 Hal	 ini	 tentu	
merupakan	 imbas	 dari	 pelanggaran	 hak	 atas	 partisipasi	 sehingga	 masyarakat	 tidak	
mengetahui		isi	dan	dampak	RUU	IKN	ini.		
	
DPR	 dan	 pemerintah	 seharusnya	 dapat	 belajar	 pada	 putusan	 Mahkamah	 Konstitusi	
sebelumnya	 yang	 pada	 intinya	 menyatakan	 Omnibus	 Law	 Cipta	 Kerja	 sebagai	 UU	 yang	
inkonstitusional	 bersyarat.	 Salah	 satu	 poin	 penting	 dalam	 amar	 putusan	 tersebut	 adalah	
dalam	 penyusunan	 peraturan	 perundang-undangan,	 dibutuhkan	 satu	 partisipasi	 yang	
bermakna	 (meaningful	 participation).	 Ada	 tiga	 persyaratan	 yang	 harus	 dipenuhi	 agar	
partisipasi	 masyarakat	 bermakna,	 yakni	 hak	 untuk	 didengarkan,	 hak	 untuk	
dipertimbangkan,	dan	hak	untuk	mendapatkan	penjelasan	atau	jawaban	atas	pendapat	yang	
diberikan.11	Pemenuhan	hak	tersebut	mutlak	dilakukan	untuk	memperkuat	sistem	check	and	
balances	agar	pembuat	kebijakan	tak	semena-mena	sebagaimana	tergambar	dalam	proses	
legislasi	 IKN	 ini.	Dengan	demikian,	 rangkaian	proses	pengesahan	RUU	 IKN	 ini	 telah	 jelas	
melanggar	hak	atas	partisipasi.		
	
	

2. Minimnya	Akses	Terhadap	Informasi		
	

Selain	ruang	partisipasi	yang	minim,	pembangunan	mega	proyek	IKN	juga	tidak	didukung	
oleh	 akses	 informasi	 yang	 utuh	 dan	 transparan.12	 Padahal	 informasi	 tersebut	 esensial	

 
10	Ridwan	HR,	Hukum	Administrasi	Negara,	cet.9,	(Jakarta:	PT	Grafindo	Persada,	2013),		hlm.	248-289.	
11	Bharoto,	Partisipasi	Bermakna,	https://www.kompas.id/baca/opini/2022/02/23/partisipasi-bermakna/		
12	Transparansi	setidaknya	memiliki	tiga	aspek	kritis:	(1)	berkaitan	dengan	ketersediaan	informasi	(availability	
of	 information);	 (2)	 kejelasan	 peran	 dan	 tanggung	 jawab	 di	 antara	 lembaga	 yang	 merupakan	 bagian	 dari	
proses-proses	 yang	 diperlukan	 transparansinya;	 dan	 (3)	 sistem	 dan	 kapasitas	 dibalik	 produksi	 itu	 serta	



sifatnya	guna	mendukung	masyarakat	untuk	mencari	tahu	secara	persis	perencanaan	dari	
pembangunan	IKN	ke	depan.	Hak	atas	informasi	bahkan	merupakan	hak	fundamental	yang	
dijamin	dalam	konstitusi.13	Oleh	karena	itu,	Negara	memiliki	tanggung	jawab	seluas-luasnya	
untuk	 menjamin	 terpenuhinya	 akses	 informasi,	 terlebih	 terhadap	 urusan	 publik	 yang	
menyangkut	kepentingan	orang	banyak.	
	
Sebelumnya	dalam	desas-desus	pembangunan	IKN	ini,	informasi	yang	diberikan	nampak	tak	
diberikan	 secara	utuh	dan	komprehensif.	 Informasi	 rinci	 terkait	 data	 luasan	 IKN	 tentang	
perencanaannya,	konsep	IKN	yang	akan	dibangun	tidak	pernah	dibuka	secara	transparan	
dan	akuntabel.	Pemerintah	cenderung	melempar	isu	atau	keputusan	perpindahan	ibu	kota	
ke	publik,	dan	kemudian	ramai	dengan	diskusi,	asumsi	dan	kegaduhan.	Kondisi	ini	pun	yang	
pada	akhirnya	menciptakan	kebingungan	di	tengah-tengah	masyarakat.14	Kendala	lainnya	
bagi	publik	ketika	ingin	mengkritik	pun	tidak	akan	disertai	data	yang	matang,	sebab	memang	
data	tersebut	tak	pernah	diberikan	secara	terbuka.	
	
Sebagai	contoh,	problematika	penggunaan	anggaran	untuk	pembangunan	IKN	sampai	hari	
ini	masih	 simpang	 siur	dan	belum	 tuntas.	Terakhir,	Kementerian	PUPR	 juga	menyatakan	
bahwa	 anggaran	 pembangunan	 IKN	 sampai	 saat	 ini	 belum	 ada.15	 Hal	 ini	 tidak	 hanya	
membuat	masyarakat	bingung,	akan	tetapi	semakin	menegaskan	bahwa	pembangunan	IKN	
baru	ini	tidak	melalui	strategi	dan	perencanaan	keuangan	yang	matang.	Mengenai	anggaran,	
seharusnya	pemerintah	 sudah	dapat	memberikan	 informasi	 sejak	 awal,	 alokasi	 anggaran	
pembangunan	 akan	 digunakan	 dari	 sumber	 pendanaan	 mana,	 baik	 itu	 APBN,	 BUMN,	
investasi	 asing	 atau	 yang	 lainnya.	 Informasi	 pendanaan	 tersebut	 tentu	 menjadi	 penting,	
sebab	 saat	 ini	 kita	masih	membutuhkan	 anggaran	 ekstra	di	 bidang	kesehatan	mengingat	
Indonesia	belum	tuntas	mengatasi	permasalahan	COVID-19.		
	
Carut	 marutnya	 komunikasi	 dan	 informasi	 publik	 tentang	 pembangunan	 IKN	 ini	 juga	
dipertontonkan	 Menteri	 Bappenas,	 Suharso	 Monoarfa	 yang	 tidak	 mengetahui	 adanya	
konsesi	 tambang	 di	 wilayah	 IKN.16	 Selain	 menunjukan	 ketidakmatangan	 persiapan	
pembangunan	IKN,	hal	ini	juga	tentu	menandakan	koordinasi	yang	buruk	antara	pemegang	
otoritas	baik	Bappenas	dengan	Kementerian	lain	seperti	ATR/BPN.	Informasi	semacam	itu	
yang	seharusnya	sudah	klir	sejak	awal,	justru	malah	menjadi	permasalahan	di	belakang.		
	
Begitupun	 informasi	 mengenai	 resiko-resiko	 yang	 kemungkinan	 akan	 timbul	 akibat	
pembangunan	 IKN	 ini	 juga	 tidak	dibuka	 secara	 transparan	dan	akuntabel	 kepada	publik,	

 
jaminan	 informasi	yang	 tersistemik.	Dikutip	dari	Karjuni	Dt.	Maaani,	Transparansi	dan	Akuntabilitas	dalam	
Pelayanan	Publik,	Jurnal	Demokrasi	Vol.	VIII	Tahun	2009,	hlm.	48.		
13	 Lihat	 Pasal	 28F	 UUD	 1945	 yang	 menyatakan	 bahwa	 setiap	 orang	 berhak	 untuk	 berkomunikasi	 dan	
memperoleh	informasi	untuk	mengembangkan	pribadi	dan	lingkungan	sosialnya,	serta	berhak	untuk	mencari,	
memperoleh,	memiliki,	menyimpan,	mengolah,	 dan	menyampaikan	 informasi	 dengan	menggunakan	 segala	
jenis	saluran	yang	tersedia.	
14	Koalisi	Bersihkan	Indonesia,	Ibu	Kota	Baru	Buat	Siapa?,	hlm.	18.		
15	Herdi	Alif	Al	Hikam,	Kementerian	PUPR:	Belum	Ada	Anggaran	untuk	IKN,	https://finance.detik.com/berita-
ekonomi-bisnis/d-5912317/kementerian-pupr-belum-ada-anggaran-untuk-ikn	diakses	24	Februari	2022.		
16	 Voi,	 Menteri	 Suharso	 Tak	 Tahu	 Konsesi	 Tambang	 di	 Lahan	 IKN,	 Pengamat:	 Bukti	 Studi	 Kelayakan	 Tak	
Berjalan,	Cuma	Asal	"Yes	Man",	https://voi.id/berita/128800/menteri-suharso-tak-tahu-konsesi-tambang-di-
lahan-ikn-pengamat-bukti-studi-kelayakan-tak-berjalan-cuma-asal-yes-man	diakses	24	Februari	2022.	



khususnya	 masyarakat	 setempat.	 Pemerintah	 seharusnya	 secara	 terbuka	 melakukan	
sosialisasi	terkait	potensi	deforestasi,	penggusuran	masyarakat	adat,	krisis	air,	dan	masalah	
pelik	lainnya	yang	akan	bermunculan	akibat	pembangunan	IKN	ini.	Tanpa	akses	informasi	
yang	 transparan,	 masyarakat	 tak	 dapat	 mengetahui	 secara	 rasional	 tujuan	 persis	
pembangunan	 IKN	 ini.	 Sehingga	 pembangunan	 yang	 dicanangkan	 pun	 jauh	 dari	 nilai	
akuntabilitas	 publik	 yang	 menghendaki	 adanya	 pertanggungjawaban	 atas	 segala	 sikap	
tindak	yang	diambil	oleh	Negara.		
	
	

3. Terenggutnya	Hak	atas	Lingkungan	Hidup	yang	Baik	dan	Sehat	
	
Hak	atas	lingkungan	hidup	yang	baik	dan	sehat	telah	dijamin	oleh	Pasal	9	Ayat	(3)	UU	No.	39	
Tahun	 1999	 tentang	 Hak	 Asasi	 Manusia	 maupun	 Pasal	 5	 Ayat	 (1)	 Undang-Undang	
Perlindungan	 dan	 Pengelolaan	 Lingkungan	Hidup.	 Rencana	 pemindahan	 IKN	 tidak	 dapat	
dilepaskan	dari	tantangan	yang	sangat	besar	dalam	aspek	lingkungan	terutama	bagaimana	
memastikan	 pembangunan	 IKN	 tidak	 merusak	 lingkungan	 hidup	 dan	 dapat	 tetap	
mempertahankan	fungsi	hutan,	serta	keanekaragaman	hayati.	
	
Pemerintah	lewat	Kepala	Bappenas	mengklaim	bahwa	IKN	baru	akan	dibiarkan	80	persen	
menjadi	 hutan.17	 Apabila	mengacu	 pada	 keadaan	 ekosistem	 di	 Kalimantan	 Timur,	masih	
banyak	persoalan	ekstraksi	sumber	daya	alam	yang	hingga	saat	ini	belum	diselesaikan	oleh	
Pemerintah.	 Salah	 satu	 masalah	 yang	 menjadi	 momok	 di	 tengah	 kerusakan	 alam	 akibat	
pertambangan	adalah	lubang	bekas	galian	tambang	yang	tidak	hanya	merenggut	lingkungan	
hidup	 yang	 bersih	 dan	 sehat,	 akan	 tetapi	 juga	 telah	 merenggut	 korban.	 Dalam	 catatan	
Jaringan	Advokasi	Tambang	(JATAM),	di	Kalimantan	Timur	masih	terdapat	sebanyak	1.735	
lubang	bekas	tambang	tanpa	direklamasi	dan	dipulihkan.18	
	

 
17	 Kontan.co.id,	 Bappenas	 Sebut	 80%	 Kawasan	 IKN	 Baru	 Tetap	 Difungsikan	 sebagai	 Hutan,	
https://nasional.kontan.co.id/news/bappenas-sebut-80-kawasan-ikn-baru-tetap-difungsikan-sebagai-hutan	
diakses	25	Februari	2022.	
18	 Mongabay,	 Sejak	 2011,	 Sudah	 40	 Nyawa	 Melayang	 di	 Lubang	 Tambang	 Batubara	 Kaltim,	
https://www.mongabay.co.id/2021/11/05/sejak-2011-sudah-40-nyawa-melayang-di-lubang-tambang-
batubara-kaltim/	diakses	25	Februari	2022.	



	
Gambaran	Lubang	Tambang	di	Wilayah	IKN	

Source:	CNN	Indonesia	
	
Pemindahan	IKN	juga	mengancam	keberadaan	flora	dan	fauna	di	Kalimantan	Timur	yang	
merupakan	 bagian	 dari	 penjaga	 ekosistem.	 Beberapa	 kawasan	 di	 IKN	 baru	 diketahui	
menjadi	habitat	satwa	liar	seperti	bekantan,	beruang	madu,	macan	dahan,	buaya,	dugong,	
dan	pesut.	Wilayah	IKN	baru	juga	menjadi	ruang	jelajah	dan	pelepasliaran	orangutan	hasil	
rehabilitasi.	Selain	itu,	kawasan	Teluk	Balikpapan	merupakan	kawasan	yang	memiliki	nilai	
konservasi	tinggi	dengan	keragaman	flora	dan	fauna	liar	yang	ada	di	dalamnya.19		
	
Laju	 urbanisasi	 dan	 pembangunan	 IKN	 nantinya	 tentu	 akan	 berpotensi	 memindahkan	
masalah	 lingkungan	 yang	 terjadi	 di	 Jakarta	 ke	Kalimantan,	 seperti	 terganggunya	 kualitas	
udara	 dan	 terbatasnya	 sumber	 daya	 air.	 Selanjutnya,	 alasan	 pemindahan	 IKN	 yang	
disampaikan	 karena	 lokasi	 IKN	 baru	 relatif	 aman	 dari	 bencana	 juga	 terbantahkan	 jika	
melihat	faktanya,	terdapat	potensi	bencana	di	Kalimantan	seperti	swabakar	batubara	dan	
asap	kebakaran	hutan	di	luar	wilayah	IKN.20		
	
Belum	 lagi	 permasalahan	 bahan	 baku	 infrastruktur	 yang	 sampai	 saat	 ini	 belum	 ramai	
dibicarakan.	 Pasokan	 material	 infrastruktur	 seperti	 halnya	 pasir,	 kerikil,	 semen	 tentu	
diperlukan	 dengan	 jumlah	 yang	 sangat	 besar.	 Hal	 ini	 akan	 berimbas	 pada	 dikeruknya	
sumber	daya	alam	di	daerah	lain	untuk	menunjang	permintaan	bahan	baku	pembangunan	
IKN	seperti	 jalan	dan	gedung.	Kami	mengkhawatirkan	eksploitasi	bahan	mentah	tersebut	
akan	menciptakan	kerusakan	baru	di	daerah	lain.	Selain	itu,	pengerukan	massal	juga	tidak	
akan	memikirkan	dampak	kerusakan	lingkungan	hidup.		
	

 
19	Kajian	Lingkungan	Hidup	Strategis	Masterplan	Ibu	Kota	Negara,	2020.	
20	Kajian	Lingkungan	Hidup	Strategis	Masterplan	Ibu	Kota	Negara,	2020.	



	
4. Potensi	Terganggunya	Hak	Atas	Rasa	Aman	

	
Satu	 hal	 yang	 tak	 mungkin	 luput	 dari	 adanya	 pembangunan	 dengan	 skala	 besar	 tentu	
masalah	 pengamanan.	 Selama	 ini	 pemerintah	 cenderung	 menggunakan	 pendekatan	
keamanan	ke	beberapa	proyek	seperti	Proyek	Strategis	Nasional	(PSN),	Kawasan	Ekonomi	
Khusus	(KEK)	dan	Objek	Vital	Nasional	(Obvitnas).	Cara	pengamanan	yang	sama	tentu	juga	
akan	dilakukan	untuk	mengawal	pembangunan	 IKN	yang	 statusnya	merupakan	Kawasan	
Strategis	Nasional	(KSN)	berdasarkan	Pasal	1	Angka	12	UU	IKN.	
	
Selama	 ini,	 pengarusutamaan	 penurunan	 aparat	 selalu	 dikedepankan	 dalam	 rangka	
menghadapi	 ancaman	 yang	 dianggap	 berbahaya	 bagi	 lokasi-lokasi	 strategis	 tersebut.	
Melihat	 pola-pola	 yang	 telah	 ada,	 tentu	 kami	 mengkhawatirkan	 bahwa	 pendekatan	
keamanan	 (security	 approach)	 seperti	 yang	 telah	 terjadi	 sebelumnya	 digunakan	 untuk	
mengamankan	 proyek	 pembangunan	 IKN.	 Pengamanan	 proyek	model	 ini	 terbukti	 cukup	
meresahkan	 dan	 menakuti	 masyarakat.	 Terbaru,	 pengamanan	 aparat	 kepolisian	 yang	
menerjunkan	 ribuan	 personelnya	 di	 Desa	 Wadas	 dilakukan	 begitu	 eksesif	 dan	 tak	
proporsional.	 Alih-alih	 membuat	 masyarakat	 nyaman,	 aparat	 justru	 menebar	 teror	 dan	
menggunakan	 kekerasan	 dalam	 pengamanan	 pembangunan	 Bendungan	 Bener	 dan	
Tambang	Andesit.21	
	
UU	IKN	sebenarnya	telah	mengatur	bahwa	penyelenggaraan	pertahanan	dan	keamanan	di	
Ibu	 Kota	 Nusantara	 dilaksanakan	 berdasarkan	 sistem	 dan	 strategi	 pertahanan	 dan	
keamanan	yang	terintegrasi	dengan	Rencana	Induk	Ibu	Kota	Nusantara	dan	Rencana	Tata	
Ruang	 KSN	 Ibu	 Kota	 Nusantara.	 Selain	 itu,	 pengamanan	 juga	 akan	 dilaksanakan	 dengan	
memperhatikan	 dan	memberikan	 perlindungan	 terhadap	 hak-hak	 individu	 atau	 hak-hak	
komunal	masyarakat	adat	dan	nilai-	nilai	budaya	yang	mencerminkan	kearifan	lokal.22		
	
Sayangnya,	komitmen	yang	tertuang	dalam	UU	tersebut	tak	tercermin	dalam	langkah	teknis	
di	lapangan.	Berdasarkan	pemantauan	kami,	TNI-Polri	merupakan	entitas	yang	paling	awal	
didahulukan	untuk	pindah	ke	IKN.	Belum	diketahui	secara	pasti	jumlah	besaran	aparat	yang	
akan	dikirimkan	ke	sana,	tetapi	dapat	dipastikan	di	tahun	2023	pengerahan	akan	dilakukan	
secara	besar-besaran.23	Kemungkinan	pendekatan	keamanan	juga	diperkuat	dengan	sinyal	
yang	dilontarkan	 oleh	Panglima	TNI,	 Jenderal	Andika	Perkasa	 yang	menyebutkan	bahwa	
markas	besar	TNI	di	IKN	akan	berdiri	di	tanah	seluas	4.500	ha.	Adapun	secara	spesifik	tanah	
itu	akan	terdiri	dari	komando	daerah	militer	(kodam)	TNI	AD	baru,	landasan	udara	TNI	AU	
(lanud)	baru	dan	pangkalan	TNI	AL	(lanal)	baru	serta	masing-masing	perangkatnya	di	IKN.24	

 
21	Voi,	Saat	Komnas	HAM	Simpulkan	Adanya	Kekerasan	yang	Timbulkan	Trauma	di	Tengah	Warga	Desa	Wadas,	
https://voi.id/berita/138952/saat-komnas-ham-simpulkan-adanya-kekerasan-yang-timbulkan-trauma-di-
tengah-warga-desa-wadas,	Diakses	25	Februari	2022.		
22	Indonesia,	UU	Ibu	Kota	Negara,	Ps.	20	dan	21.	
23	 Cantika	 Adinda	 Putri,	 Siap-Siap!	 Mulai	 2023	 TNI-Polri	 Pindah	 ke	 IKN	 Nusantara,	
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220211093846-4-314624/siap-siap-mulai-2023-tni-polri-
pindah-ke-ikn-nusantara,	diakses	25	Februari	2022.	
24	 Audrey	 Santoso,	 Markas	 TNI	 di	 IKN	 Seluas	 4.500	 Ha	 untuk	 3	 Matra,	 https://news.detik.com/berita/d-
5946970/markas-tni-di-ikn-seluas-4500-ha-untuk-3-matra,	diakses	25	Februari	2022.	



Tidak	hanya	alat	negara,	Organisasi	Kemasyarakatan	 (Ormas)	yang	dekat	dengan	agenda	
pengamanan	 seperti	 halnya	 Pemuda	 Pancasila	 (PP)	 juga	 telah	 siap	 untuk	 membangun	
markasnya	di	IKN.25		
	
Langkah-langkah	 yang	 ditunjukan	 tersebut	 tentu	 semakin	 menegaskan	 ada	 aroma	 yang	
kental	berkaitan	dengan	keamanan	dalam	proses	pembangunan	IKN	yang	akan	dilakukan.	
Ke	depan	kami	mengkhawatirkan	pengerahan	aparat	keamanan	dengan	jumlah	besar	akan	
menimbulkan	ketakutan	bagi	masyarakat	setempat.	Belum	lagi	pengalihan	kepemilikan	hak	
atas	yang	menggunakan	cara-cara	represif	dan	tidak	manusiawi	kemungkinan	besar	masih	
akan	digunakan.	Hal	tersebut	yang	akan	memaksa	rakyat	memberikan	hak	mereka	kepada	
negara.	 Perlu	 diingat	 bahwa	hak	 atas	 rasa	 aman	merupakan	 hak	 konstitusional	 dan	 luas	
cakupannya.	Konstitusi	dan	UU	HAM	telah	menjamin	bahwa	setiap	manusia	tanpa	terkecuali	
memiliki	hak	yang	sama	atas	rasa	aman	dan	tentram	dan	perlindungan	dirinya,	keluarganya,	
kehormatannya,	serta	segala	harta	benda	dan	jaminan	untuk	terhindar	dari	rasa	takut	akan	
ancaman	dan	bahaya.26	Itu	artinya,	pembangunan	IKN	tidak	dapat	menggunakan	cara-cara	
represif,	 merampas	 hak	 masyarakat	 lokal	 dengan	 semena-mena,	 bersifat	 intimidatif,	
melainkan	harus	mengedepankan	cara	yang	humanis.		
	
Kesimpulan		
	
Dalam	pembangunan	berskala	besar,	negara	sebagai	pemangku	kewajiban	memiliki	tugas	
untuk	 memformulasikan	 kesesuaian	 kebijakan	 pembangunan	 nasional	 yang	 bertujuan	
meningkatkan	 kesejahteraan	 bagi	 seluruh	 populasi	 dan	 individu	 atas	 dasar	 keaktifan,	
kebebasan	dan	partisipasi	yang	bermakna	dalam	pembangunan	serta	distribusi	yang	adil	
atas	manfaat	yang	dihasilkan.27	Itu	artinya	pembangunan	IKN	harus	diarahkan	semata-mata	
untuk	 kemanfaatan,	 khususnya	 masyarakat	 adat	 atau	 penduduk	 lokal	 yang	 mendiami	
Penajam	Paser.	Masyarakat	adat	nantinya	dalam	proses	atau	pasca	pembangunan	ini	tidak	
dapat	menjadi	 anak	 tiri	 di	 daerahnya	 sendiri.	 Kedudukan	mereka	 harus	 dimuliakan	 dan	
Negara	 harus	 memastikan	 untuk	 melakukan	 pelibatan	 sebelum	 akhirnya	 mengambil	
keputusan.		
	
Proyek-proyek	 infrastruktur	 seperti	 halnya	 pembangunan	 besar	 harus	 berhasil	
mengintegrasikan	aspek	sosial	dan	lingkungan	hidup	sehingga	bermanfaat	bagi	masyarakat	
dan	sesuai	dengan	semangat	pembangunan	berkelanjutan	(sustainable	development).	Untuk	
membantu	 mengarahkan	 pada	 hal	 tersebut,	 sebenarnya	 dunia	 internasional	 telah	
merumuskan	beberapa	rekomendasi	yang	sifatnya	esensial	seperti:28	
● Meningkatkan	 keterbukaan	 informasi,	 konsultasi,	 partisipasi,	 dan	 akuntabilitas	

dalam	 proyek	 infrastruktur,	 termasuk	 tersedianya	 mekanisme	 pemulihan	 yang	
 

25	 Kompas.	 Com,	 Pemuda	 Pancasila	 Siap	 Bangun	 Kantor	 Pusat	 di	 IKN,	 Punya	 Lahan	 2	 Hektar,	
https://regional.kompas.com/read/2022/02/23/184046678/pemuda-pancasila-siap-bangun-kantor-pusat-
di-ikn-punya-lahan-2-hektar	diakses	25	Februari	2022.		
26	Lihat	Pasal	28	G	ayat	(1)	UUD	1945	dan	Pasal	30	UU	No.	39	Tahun	1999	tentang	Hak	Asasi	Manusia.	
27	Ibid.	
28	United	Nations	Human	Rights	Office	of	The	High	Commissioner,	The	Other	Infrastructure	Gap:	Sustainability,	
Human	 Rights	 and	 Environmental	 Perspectives,	
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/InfrastructureGapSummary.pdf	hlm.	21-24.		



efektif	 bagi	 masyarakat	 untuk	menuntut	 hak-haknya	 apabila	 ada	 yang	 terlanggar	
dalam	pembangunan	tersebut;	

● Memastikan	bahwa	proyek	infrastruktur	yang	dikerjakan	konsisten	dengan	rencana	
pembangunan	nasional	dan	semangat	perlindungan		HAM	dan	lingkungan	hidup;	

● Mengintegrasikan	 kriteria	 hak	 asasi	 manusia	 ke	 dalam	 standar	 universal	 untuk		
infrastruktur	berkualitas	yang	berkelanjutan,	mudah	diakses,	terjangkau,	dan	layak;	

● Memastikan	 bahwa	 semua	 aktor	 publik	 dan	 swasta	 yang	 terlibat	 dalam		
pembangunan	infrastruktur	melakukan	uji	tuntas	hak	asasi	manusia	(human	rights	
due	diligence)	untuk	memastikan	kualitas	perencanaan	proyek	infrastruktur;	

● Meminimalisir	 	 risiko	 pelanggaran	 HAM	 dan	 kerusakan	 lingkungan	 hidup	 dalam	
perjanjian,	UU	dan	kontrak	antara	investor	dengan	negara;	

● Mengatasi	potensi	pelanggaran	HAM	dan	dan	kerusakan	 lingkungan	hidup	dengan	
meminimalisir	peran	investasi	swasta	dalam	pembangunan	infrastruktur;	

● Mengintegrasikan	 perspektif	 gender	 dan	 mengatasi	 diskriminasi	 dalam	
pembangunan.		

	
	
Namun,	 kami	 melihat	 kuatnya	 kepentingan	 bisnis	 dalam	 pembangunan	 IKN	 justru	 yang	
selama	 ini	 dipertontonkan	 ke	 publik.	 Di	 sisi	 lain,	 kami	 tidak	 melihat	 bahwa	 diskursus	
mengenai	 standar-standar	 tersebut	 diperbincangkan	 dengan	 serius	 dalam	 pembangunan	
IKN.	 Sejak	 awal	 diwacanakan,	 pemerintah	 tidak	berniat	membawa	urusan	pembangunan	
IKN	 ini	 menjadi	 domain	 publik.	 Sehingga	 tak	 bisa	 disalahkan	 jika	 publik	menilai	 bahwa	
pembangunan	 ini	 memang	 hanya	 diperuntukkan	 atau	 menguntungkan	 segelintir	 orang	
(oligarki).	Begitupun	dalam	naskah	akademik	dan	UU	IKN,	pembahasan	mengenai	konsep	
besar	 perlindungan,	 penghormatan	 dan	 pemenuhan	 HAM	 di	 IKN	 begitu	 minim.	 Sebagai	
contoh,	yakni	uji	tuntas	hak	asasi	manusia	dalam	pembangunan	IKN	tidak	pernah	dibahas	
sama	 sekali.	 Maka,	 berdasarkan	 hal	 tersebut	 di	 atas,	 kami	 menyimpulkan	 bahwa	
pembangunan	Ibu	kota	Negara	akan	mengakibatkan	pelanggaran	hak	asasi	manusia.	
	
Rekomendasi	
	
Gelagat	buruk	dibalik	pembangunan	Ibu	Kota	tidak	hanya	tercium	dari	pembahasan	yang	
tergesa-gesa,	 amburadul,	 dan	 ugal-ugalan.	 Muatan	 konflik	 kepentingan	 juga	 sangat	 kuat	
terendus	dari	daftar	pemilik	konsesi	di	 lahan	 IKN.	Hal	 ini	yang	kembali	mengindikasikan	
bahwa	 proses	 perencanaan	 pembangunan	 begitu	 jauh	 dari	 prinsip	 akuntabilitas	 yang	
merupakan	bagian	dari	good	and	clean	governance.		
	
Atas	dasar	uraian	di	atas	KontraS	mendesak	berbagai	pihak	untuk:	
	
Pertama,	Presiden	Republik	Indonesia	untuk	mengevaluasi	secara	serius	pembangunan	IKN	
yang	terburu-buru,	dan	tidak	terencana	secara	baik,	serta	nihil	memperhatikan	pemenuhan	
hak	asasi	manusia;	
		
Kedua,	 Presiden	 Republik	 Indonesia	 bersama	 dengan	 Bappenas	 untuk	 menunda	
pelaksanaan	 pembangunan	 IKN,melakukan	 kajian	 secara	 menyeluruh	 terkait	 dengan	



dampak	 dari	 pemindahan	 IKN,	 serta	 memperhatikan	 dampak	 serta	 potensi	 pelanggaran	
HAM	dan	kerusakan	ekologis	dalam	proses	pembangunan	IKN.	
		
Ketiga,	Lembaga	pengawas	seperti	Komnas	HAM,	KPK,	dan	Ombudsman	untuk	secara	aktif	
melakukan	 pengawasan	 atas	 berbagai	 kebijakan	 maupun	 keputusan	 dalam	 proses	
pembangunan	IKN	sesuai	prinsip	clean	and	good	governance.	
	
	


