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CATATAN KRITIS BEM MALANG RAYA 

“PERPANJANGAN PERIODE DENGAN SEGALA RENTETAN MASALAHNYA” 

 

▪ PENGANTAR 

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik dan berbagai macam 

problematika yang sedang melanda Indonesia mulai dari kenaikan harga minyak, kenaikan 

BBM, ditambah permasalahan konflik agraria, proyek pembangunan dan pemindahan Ibu 

Kota Negara sampai dengan wacana   kenaikan bahan pokok lainnya. Wacana perpanjangan 

masa jabatan Presiden kembali mencuat dalam situasi perekonomian Indonesia yang masih 

belum stabil. Beberapa partai politik koalisi Pemerintah, GOLKAR, PKB, dan PAN 

menyampaikan bahwa Pemilu 2024 akan ditunda selama 1 sampai 2 tahun. 

Wacana penundaan pemilu tersebut memicu problematik karena tidak memiliki landasan 

argumentasi konstitusional yang kuat. Argumen yang disampaikan lebih kepada kepentingan 

politik praktis dan ekonomi jangka pendek saja. Wacana tersebut juga memicu potensi imbas 

lain, yaitu bertambahnya masa jabatan Presiden serta lembaga lain yang dipilih melalui 

Pemilu seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, hingga sampai kepada Kepala Daerah. Alih-alih 

memfokuskan pada pemulihan ekonomi selama pandemic Covid-19 pemerintah malah 

mengusulkan jalan yang melenceng dari koridor peraturan perundang-undangan. 

Perubahan Konstitusi dengan tujuan hanya untuk menunda Pemilu dan menambah masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden, baik melalui jalur formal ataupun informal, adalah suatu 

bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang ada dalam konstitusi. Padahal nilai-

nilai konstitusionalisme justru bertujuan untuk membatasi kekuasaan, menjamin hak asasi 

manusia, dan mengatur struktur fundamental ketatanegaraan. Oleh karena itu, tidak tepat 

Konstitusi diubah hanya untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Perpanjangan pemilu seolah 
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menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah demi kekuasaan, bukan sebesar-besarnya 

kepentingan rakyat. 

Maka dari itu kami selaku mahasiswa yang masih mempunyai kesadaran atas kedzaliman 

yang telah dilakukan oleh pemerintah, Dengan ini kami  Aliansi BEM Malang Raya menolak 

keras adanya Perpanjangan Periode ditengah carut marut dan permasalahan-permasalahan 

yang terjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta aturan perundang undangan. 

Berikut kami akan sampaikan hasil-hasil kajian dan Konsolidasi yang sudah kami lakukan 

secara massif dan terstruktur. Dengan adanya kajian ini kami berharap semakin banyak pihak 

atau masyarakat yang sadar atas kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh para penguasa 

kita. Ada beberapa fokus kajian yang kami titik beratkan antara lain yaitu: 

A. WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN 

PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN 

B. PERMASALAHAN AGRARIA 

C. KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK DAN KENAIKAN BBM 

D. PERSEKONGKOLAN MEGA PROYEK IBU KOTA NEGARA. 
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WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)  DAN PERPANJANGAN 

MASA JABATAN PRESIDEN 

Kajian Isu Oleh 

Direktoral Jendral Kajian Strategis      Kementerian Advokasi Sosial Masyarakat 

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang 2022 

 

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik dan berbagai 

macam problematika yang sedang melanda Indonesia mulai dari kenaikan harga Minyak, 

BBM dan wacana kenaikan bahan pokok lainnya. Mayarakat masih harus disempatkan 

berhadapan oleh berbagai polemik kekuasaan. Salah satunya yakni wacana penundaan 

Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang 

sempat ramai di usulkan oleh sejumlah politisi koalisi jokowi serta beberapa pimpinan partai 

politik salah satunya yakni ketua umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin 

Iskandar Iskandar yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda hingga satu atau dua tahun 

kedepan dengan alasan negara masih dilanda pandemi Covid-19 dan fokus pada pemulihan 

perekonomian. Statment ini kemudian menjadi kian memanas ketika wacana penundaan 

pemilu 2024 tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa pimpinan partai politik yang 

lain seperti Airlangga Hartarto dari Golkar dan Zulkifli Hasan dari PAN dengan berbagai 

argumentasi pertimbangan mulai dari pandemi Covid-19, perekononian, serta beban 

anggaran pemilu yang tinggi di tengah perekonomian di masa pandemi yang lesu (suara/15 

Maret 2022). Namun yang pasti menurut kami penundaan pemilu serta perpanjangan masa 

jabatan presiden jelas bukan merupakan solusi terhadap sekian banyak persoalan yang 

sedang di hadapi masyarakat, melainkan justru menambah persoalan baru. Mengapa 

demikian: 

 

Pembahasan 

Pertama: Penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden adalah hal yang 

inkonstitusional dan merupakan sebuah bentuk pelecehan terhadap konstitusi (contempt of 

constitution). Sekilas ketika ditinjau dari ketentuan normatif mengenai penundaan pemilu 

dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak di temukan sama sekali dasar hukum yang 

kuat baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun secara eksplisit dalam Undang-

Undang No 7/2017 tentang Pemilu. Sebab, kewajiban melaksanakan pemilu untuk memilih 

presiden dan wakil presiden dengan jelas telah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 yang 
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berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, 

dan sesudahnya dapat dipilih Kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan 

selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 

untuk satu kali masa jabatan”. Begitu juga dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Artinya Undang-Undang dasar telah 

mengamanatkan untuk membatasi masa kekuasaan (limitation of power) jabatan presiden 

dan wakil presiden yakni selama lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa 

jabatan selanjutnya. 

 

Jikalaupun argumentasi yang di bangun mengenai penundaan pemilu dan 

perpanjangan masa jabatan presiden dikarenakan kondisi darurat yakni Pandemi Covid-19 

serta krisis ekonomi maka hal ini nampak benar-benar tidak masuk akal, karna kita tahu 

bersama pada situasi yang sama di tahun lalu 2020 pilkada serentak tetap dilaksanakan. 

Ataupun dengan alasan pemulihan ekonomi yang belum stabil akibat pandemi Covid-19 dan 

anggaran pemilu yang terlalu banyak menghabiskan biaya, nampak menjadi alasan yang 

dipaksakan ketika kita melihat gencarnya biaya yang harus di keluarkan untuk proyek-

proyek pembangunan dengan anggaran yang besar, seperti contoh proyek pemindahan Ibu 

Kota Negara yang menelan anggaran 466,9 Triliun (Kompas/22 Februari 2022) dan 

pembangunan lain yang sebenarnya dapat di tangguhkan ketimbang harus menunda pemilu 

sebagai agenda reguler setiap lima tahun sekali dan proses regenerasi kepemimpinan negara 

kita. Hemat kami penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan periode presiden dengan 

berbagai alasan di atas sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Wacana 

penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan oleh sejumlah 

politisi dan pimpinan partai politik telah menunjukkan kondisi pejabat publik kita hari ini 

yang tidak memahami prinsip konstitusionalisme tentang pembatasan kekuasaan 

(limitation of power) yang bertujuan agar rakyat terhindar dari kesewenag-wenangan 

kekuasaan serta menampilkan diri sebagai pelanggar konstitusi yang mementingkan ego 

kekuasaan saja tanpa kemudian memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum 

(rechtsstaat). 

 

Adapun jikalau dilakukan perubahan konstitusi melalui amandemen 1945 untuk 

melegalisasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa periode presiden, hal tersebut 

tidaklah etis untuk dilakukan dan sangat menciderai kedaulatan rakyat. Sebab konstitusi 
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sebagai hukum tertinggi di negara ini tidak boleh diubah hanya karena kepentingan jangka 

pendek oleh segelintir elit saja, melainkan perubahan konstitusi hanya dapat dilakukan 

karena kepentingan besar bangsa indonesia. 

Kedua: Menciderai semangat reformasi dan pembajakan demokrasi. Jika penundaan 

pemilu dan perpanjangan masa periode presiden benar-benar dilakukan selain telah 

melanggar konstitusi, maka hal ini telah menciderai semangat reformasi untuk membatasi 

kekuasaan yang absolut dan otoriter. Karena memberikan waktu kepada penguasa untuk 

dapat berkuasa dalam jangka waktu yang lama telah membuka pintu awal kesewenang-

wenangan kekuasaan (abuse of power) sebagaimana yang pernah dilakukan oleh rezim 

orde baru. Dan juga ketika wacana penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan 

presiden benar-benar terjadi maka hal ini adalah wujud nyata bagaimana segelintir elit 

(oligarki) telah membajakan demokrasi di negeri ini. 

 

Hal yang perlu dipahami bersama bahwa proses pembuatan kebijakan selalu 

melibatkan tarik ulur kepentingan politik ekonomi yang dominan sehingga mempengaruhi 

suatu kebijakan (Herlambang Wiratraman: 2007). Menurut kami, bukan mustahil 

amandemen akan dilakukan untuk mengotak-atik pasal demi memenuhi kepentingan 

segelintir elit kekuasaan, mengingat untuk melihat konfigurasi politik yang terjadi dalam 

suatu rezim tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

sebelumnya yakni seperti contoh Omnibuslaw, UU KPK, UU Minerba yang teridentifikasi 

merupakan kebijakan yang mengakomodir kepentingan elit kekuasaan (oligarki). Sebagai 

dugaan, bukan tidak mungkin ketika beberpa partai politik yang hari ini menolak tinggal 

menunggu bom waktu untuk melakukan konsolidasi menentukan untung rugi dan tiba-tiba 

menyepakati amandemen untuk melakukan penundaan pemilu atau memperpanjang masa 

jabatan presiden demi mengakomodir kepentingan segelintir elit sebagaimana kita ketahui 

dari berbabagai kebijakan-kebijkan yang telah dikeluarkan rezim kemarin. 

 

Kesimpulan & Rekomendasi 

Meskipun hanya sekedar wancana tetapi perlu hal nya kita mengambil sikap antisipasi 

untuk menolak wacana tersebut sekaligus menjadi tembok penghambat agar tidak 

terjadinya kekuasaan absolut di tangan satu orang atau kelompok, mengingat jejak rekam 

sejarah kelam (otoritarianisme) yang pernah terjadi republik Indonesia pada orde lama 

maupun orde baru. Peristiwa politik tersebut tentunya menjadi pelajaran bagi seluruh 

masayarakat Indonesia agar tidak terjerumus di lubang yang sama. Konstitusional atau 
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inkonstitusional mengenai penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan rezim 

jokowi-Ma’ruf secara tidak langsung sudah mencoreng dan melanggar prinsip demokrasi. 

Dan jika benar terealisasi maka setapak demi setapak kekuasan akan akan mendekati 

otoritarianisme. Hemat kami, perlunya pengawalan dari masyarakat sipil untuk menuntut 

presiden jokowi harus tegas dan jelas mengatakan menolak penundaan pemilu dan 

perpanjangan masa jabatan presiden ini agar mencegah terjadinya potensi- potensi konflik 

yang bisa terjadi di kemudian hari bukannya malah plin-plan tidak memberikan kejelasan 

terhadap wacana tersebut. 
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KONFLIK & POLEMIK AGRARIA DI KOTA MALANG & WADAS 

Konflik agraria secara berkepanjangan menjadi tugas berat bagi Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Kabupaten Malang pada 202. Dalam hal ini pemerintah daerah yang paling 

bertanggung jawab dalam menyoal penyelesaian Konflik dan Polemik yang terjadi beberapa 

waktu belakang. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan fokus bem malang raya dalam hal 

agraria. 

Diantaranya adalah Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang 

berpotensi pada kerusakan alam dan terganggunya keseimbangan lingkungan. esatnya 

perkembangan yang terjadi di Kota Malang harus ditopang dengan regulasi yang kuat. Setali 

tiga uang, terutama menyangkut klasterisasi wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih 

peruntukan. Termasuk keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang perlu ditambah. 

Selain itu beberapa hal yang menjadi sorotan adalah Isu terkait Rencana budidaya sawit 

skala luas di wilayah Malang Selatan, Kabupaten Malang yang  diumbar para pemangku 

kepentingan,-khususnya Bupati M. Sanusi patut dikritisi secara cermat dan konstektual dari 

sisi ketahanan ekonomi sosial masyarakat, lingkungan dan masa depan wilayah. 

Wacana yang disampaikan Sanusi sangatlah ambisius dan serius. Dia menyebut wilayah 

Malang Selatan berpotensi besar sebagai pusat budidaya dan pabrik pengolahan sawit 

hingga pabrik biopremium dan biosolar. Tak tanggung-tanggung rencana budidaya sawit ini 

akan mencakup 60 ribu hektar lahan, yang sekarang sebagian masuk kawasan pertanian 

warga dan kawasan hutan yang dikuasai oleh Perhutani. 

Perihal ambisi Sanusi, memang tidak bisa dipandang sebelah mata, upaya-upaya ke arah 

sana pun mulai terlihat. Indikasinya adalah studi banding Pemerintah Kabupaten Malang ke 

Labuhanbatu, Sumatera Utara, lalu wacana revisi Perda RTRW Kabupaten Malang, terakhir 

mulai ada sosialisasi ke masyarakat di wilayah yang ditarget jadi tapak budidaya sawit. 

Total dari 60 ribu hektar itu disebut akan menyasar enam wilayah yakni, Kecamatan 

Kalipare, Donomulyo, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Ampelgading, dan Tirtoyudo. 

Padahal enam kecamatan tersebut didominasi oleh hutan produksi hingga hutan lindung, 

khususnya di wilayah Sumbermanjing Wetan, Pagak, dan Donomulyo. 
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Bisa jadi kedepan rencana ini bakal terealisasi. Menimbang peta pembangunan Malang 

Selatan yang dibuka menjadi rencana investasi pasca dibangunnya Jalur Lintas Selatan 

(JLS). Akibatnya dapat dipastikan ada kerentanan-kerentanan wilayah yang muncul akibat 

transformasi tata ruang di kawasan Malang Selatan tersebut. 

Selain itu persoalan Banjir di Kota Malang juga menjadi perhatian kami dalam pengawalan 

dan pengadvokasian yang belakangan menjadi polemik laten di tengah musim penghujan. 

Pemkot Malang dalam hal ini perlu melakukan evaluasi secara serius dalam implementasi 

kebijakan di Kota Malang. Tak hanya itu, Pemkot dirasa perlu untuk melakukan upaya 

strategis dalam penyelesaian banjir di Kota Malang. 

Terakhir adalah soal wadas. Proyek bendungan besar yang sudah dilakukan sejak 2013 ini 

menuai banyak Pro & Kontra. Khususnya dalam pemenuhan hak warga atas perlindungan 

materil dan hak atas tanah. Gayung bersambut pada persoalan represifitas aparat yang terjadi 

belakangan menjadi satu dari sekian banyak kasus agraria atas minimnya perlindungan hak 

atas hidup. Upaya dialog dan persuasif secara keberlanjutan juga masih belum menemukan 

titik terang hingga detik ini. 
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REVISI RTRW KOTA BATU : PENYELARASAN KEBIJAKAN,  

TRANSPARANSI DAN REALITAS 

Kajian Isu Oleh 

Direktoral Jendral Lingkungan Hidup Kementrian Sosial Masyarakat 

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Malang 2022 

 

Latar Belakang 

 
Kota Batu diguyur hujan berkepanjangan selama hampir tiga jam lamanya 

yang mengakibatkan meluapnya sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas sisi 

Gunung Biru yang sudah rawan sejak beberapa tahun silam. Hal ini yang mendasari 

terjadinya banjir bandang di Kota Batu pada 4 November 2021. Korban berjatuhan 

di beberapa titik banjir, kerugian material rakyat sudah tak terhitung jumlahnya 

dengan keadaan ekologis yang sangat memprihatinkan. Banjir tidak akan terjadi 

tanpa adanya pemantik yang mendorongnya. Penyababnya hanya satu, pasti ada 

kesalahan pada pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut. 

Anomali curah hujan di Kota Batu memang sudah terjadi sejak 2018 silam. 

Berdasarkan cacatan BMKG, bulan November dan Desember adalah puncak anomali 

curah hujan. Data curah hujan yang ditunjukan pada tahun 2018 hingga 2019 yaitu 

sebesar 211,7 mm3 di November dan 149,9 mm3 di Desember 2018 serta 51, 7 mm3 

di November dan 232,5 mm3 di Desember 2019. Fenomena tersebut menunjukan 

adanya perubahan naik turunnya curah hujan yang tidak konsisten. Anomali curah 

hujan adalah bagian dari Anomali cuaca yang ditunjukan sebagai dampak dari 

perubahan iklim. Hasil analisis inilah yang menunjukan bahwa anomali curah  hujan 

adalah salah satu faktor penyebab banjir bandang di Kota Batu pada tahun 2021. 

Lantas, apakah upaya dalam pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Batu mampu 

menanggulangi krisis ekologi tersebut? Jawabannya adalah tidak. 

Realita yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa kawasan Kota Batu 

semakin menuju ke tingkat kerusakan ekologis yang lebih tinggi. Revisi Peraturan 

Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kota Batu dinilai lebih 

memihak pada kebijakan pro investasi dan terkesan mengabaikan kelestarian 

lingkungan di saat krisis ekologi telah menghampiri kota ini lebih dahulu karena efek 

perubahan iklim. 
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Secara spesifik, revisi RTRW Kota Batu mengubah beberapa kawasan yang 

seharusnya dilindungi menjadi kawasan industri pariwisata dan industri ekstraktif 

dari salah satu energi panas bumi. Enam poin yang menjadi catatan utama pada 

perubahan tersebut diantaranya adalah penghilangan tiga jenis pola kawasan lindung 

seperti hutan lindung, kawasan suaka dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana 

serta pergantian dua pola lain menjadi kawasan konservasi dan kawasan lindung 

geologis. Alih fungsi lahan yang akan dilakukan demi kepentingan- kepentingan 

tersebut memberikan dampak yang menyakitkan untuk kota ini. 

Kota Batu menjadi wilayah yang terancam akan kerusakan ekologis yang 

sangat besar. Efek yang dirasakan tidak hanya timbul untuk lingkungan hidup dan 

sosial di kota ini saja. Jika Kota Batu rusak, maka Kota Malang dan sepanjang 

wilayah DAS Brantas juga ikut rusak. Oleh karena itu, pengarusutamaan isu revisi 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi isu penting dalam rangka 

membangun kelestarian Kota Batu yang berkelanjutan. Kajian Isu Lingkar Studi 

Lingkungan dalam Penyelarasan Kebijakan dan Realitas Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Batu, diharapkan menjadi misi inisiasi dan integrasi BEM 

UM 2022  terhadap  isu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Batu. 

 
Karakteristik Kota Batu dalam Perspektif Ruang 

 

Secara geografis, Kota Batu merupakan sebuah wilayah administrasi yang 

berada pada ketinggian 680 hingga 1.200 mdpl dengan luas wilayah 202,30 km2. 

Ketinggian topografi tersebut mengklasifikasikan wilayah Kota Batu sebagai 

wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi kota ini berada pada stadia lereng atau 

perbukitan gunung. Hal ini didasari oleh pernyataan bahwa Kota Batu diapit oleh 

beberapa gunung , yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Arjuno (3.339 

meter), dan Gunung Welirang (3.156 meter). Karakteristik topografi di wilayah ini 

cenderung terjal dengan lapisan vegetasi pada lereng gunung yang seharusnya 

ditemukan pada kanan dan kiri wilayah Kota Batu. 

Terlintas tentang lokasi Kota Batu dengan ketinggian lebih atas dibandingkan 

dengan Kota Malang sebagai wilayah terdekatnya terkadang menjadi sebuah 

pertanyaan yang harus diulik faktanya. Ekspedisi Malang Purba yang digelar oleh 

FMIPA UB dan MALANGTIMES menemukan jawaban konkret dari pertanyaan 

tersebut. 

Dinyatakan bahwa Kota Malang dahulu adalah sebuah wilayah yang cenderung 
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sangat landai (dataran rendah). Begitupun dengan wilayah Kota Batu yang juga 

merupakan wilayah dataran rendah. Akan tetapi, erupsi pada gunungapi purba 

Arjuno dan Welirang mampu mengendapkan meterial sisa erupsi tersebut seperti 

batuan, abu, dan endapan lahar. Secara logis, wilayah Kota Batu sangat jelas untuk 

berada di wilayah dengan topografi yang lebih tinggi dari Kota Malang karena 

wilayahnya cenderung lebih dekat dengan gunungapi purba Arjuno dan Welirang. 

Endapan akibat erupsi memberikan dampak peningkatan topografi yang lebih besar 

untuk Kota Batu dibandingkan Kota Malang. 

Kajian kebencanaan Kota Batu menjadi topik utama berdasarkan 

karakteristik keruangan dan geografisnya. Wilayah dengan topografi yang lebih 

tinggi memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap bencana alam seperti tanah longsor 

dan banjir bandang. Tanah longsor dilatar  belakangi oleh struktur topografi yang 

lebih terjal dengan kecepatan gerak dari faktor erosi  lebih besar. Akibat dari letusan 

gunungapi purba Arjuno dan Welirang yang menghasilkan jenis tanah Andosol dan 

Petrosol juga menambah resiko erosi besar yang mengakibatkan bencana tanah 

longsor . Perlu diketahui bahwa kedua jenis tanah tersebut bersifat clay atau lempung 

yang lebih rentan untuk meluruskan air terutama saat di musim kemarau karena 

berkurangnya kadar air dalam tanah. 

Sementara itu, potensi bencana banjir bandang di Kota Batu didasari oleh 

penempatan struktur DAS Brantas yang mengidentifikasi bahwa wilayah ini 

merupakan wilayah hulu. Debit air yang mengalir di Kota Batu, khususnya saat 

musim penghujan lebih kencang dan banyak jumlahnya. Apabila pengelolaan 

wilayah hulu DAS Brantas ini kurang efisien, maka bencana banjir bandang dapat 

terjadi. Melalui kajian kebencanaan tanah longsor dan banjir bandang bagi wilayah 

Kota Batu tersebut dapat mengartikan bahwa penggunaan lahan yang tersedia harus 

direncanakan dengan sebaik-baiknya. 

Namun, beberapa tahun terakhir hulu DAS Brantas ini mengalami banjir walau 

belum pada fase banjir bandang. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pemanasan 

global yang mengakibatkan perubahan iklim dan suhu. Perubahan ini akan 

mengakibatkan peristiwa yang disebut Anomali Curah Hujan. Anomali Curah Hujan 

adalah keadaan yang menyebabkan fluktuasi dinamis ektstrem terhadap tingkat curah 

hujan saat musim penghujan. Fakta tersebut yang juga menyebabkan fluktuasi 

ekstrem pada debit Sungai Brantas di bagian hulu. Akan tetapi pada 04 November 
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2021 silam, Kota Batu benar-benar dihadapkan dengan bencana banjir bandang. 

Bencana banjir bandang yang menimpa Kota Batu sebenarnya cukup tabu. 

Secara ideal, wilayah terjadinya banjir bandang adalah wilayah yang landai seperti 

di hilir sungai (dataran rendah) dan pesisir pantai. Wilayah hulu seperti Kota Batu 

hanya memiliki resiko tinggi karena tingginya debit air dan bencana kemarin bukan 

disebabkan dengan faktor tersebut. Dalam kajian vegetasi dan kelingkungan Kota 

Batu sejak 2010 lalu, memaparkan bahwa Kota Batu  mengalami perubahan 

landcover atau penutup lahan pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat 

kerawanan banjir bandang tinggi. Perubahan penutup lahan ini adalah alih fungsi 

lahan hutan kayu menuju lahan pertanian atau agropolitan yang didominasi oleh 

sayur maupun buah. Padahal, struktur akar tanaman tersebut kurang kuat untuk 

mengikat air dibanding tanaman hutan kayu. 

 
Catatan Ranperda RTRW Kota Batu Tahun 2019-2039 

 

Catatan ini disusun berdasarkan sebuah kecurigaan bahwa revisi Rencana 

Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu yang berada di bawah bayang-bayang 

kepentingan sekelompok orang yang lahir dari kebutuhan mereka melakukan 

“pemutihan” terhadap beberapa kawasan secara ekonomis dan eksklusif. Alih-alih 

mengindahkan keberlangsungan ekologis yang lebih inklusif. 

Indikasi pengaturan ruang dan wilayah yang eksklusif-ekonomis tersebut 

dapat dilihat dari sepuluh gejala, sebagai berikut. Pertama, revisi RTRW Batu kali 

ini dilakukan secara tergesa-gesa. Revisi dilakukan 10 tahun sebelum RTRW yang 

berlaku saat ini habis. Ranperda RTRW Batu 2019-2039 disusun untuk 

menggantikan Perda RTRW Batu 2010-2030 (Nomor 7/2011), yang menggantikan 

Perda RTRW Batu 2003-2013 (Nomor 3/2004). Upaya untuk melakukan perubahan 

secara mendadak semacam ini patut dipertanyakan dasar alasan revisi RTRW 

tersebut. 

Indikasi tersebut terkait dengan gejala kedua, yaitu adanya usaha untuk menutup-

nutupi ke[tidak]lengkapan persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk 

menyusun RTRW, khususnya, dokumen KLHS (sesuai UU 32/2009) dan dokumen 

Peninjauan Kembali Tata Ruang (sesuai Permen ATR/BPN 6/2017). Informasi yang 

didapatkan dari Eksekutif Daerah WALHI Jatim Rere Christanto, permintaan 

terhadap dokumen-dokumen tersebut selalu dipersulit. Pemkot mengatakan bahwa 
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dokumen- dokumen tersebut ada, namun hingga tulisan ini disusun (25 Juni 2020) 

kedua dokumen tersebut belum pernah dijumpai wujud fisiknya (kalaupun ada). 

Ketiga, secara ekologis terjadi penurunan status secara bertahap pada 

beberapa wilayah. Salah satu yang paling kentara adalah Bumiaji yang berubah 

statusnya dari “kawasan lindung” (Perda 3/2004), menjadi “kawasan agropolitan, 

wisata alam dan lingkungan, serta kegiatan agrowisata” (Perda 7/2011), menjadi 

“pertanian, perdagangan jasa skala kota, wisata alam dan buatan, pendidikan skala 

kota, kesehatan skala BWP, peribadatan, akomodasi wisata, sentra industri kecil, 

perumahan dan konservasi” (Ranperda 2019). 

Adanya beberapa gejala tersebut, Ada beberapa langkah mendesak yang 

perlu dilakukan. Pertama, dan yang terutama, adalah menunda segala upaya 

pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu 2019-39. Dalam situasi pandemi COVID-

19, ada hal lain yang lebih mendesak untuk diutamakan. Pandemi ini telah 

mengubah secara subtansial terkait konsep “ruang” dan “infrastruktur” yang paling 

dibutuhkan oleh penduduk. Dalam situasi krisis ini, sebaiknya perubahan elementer 

atas tata ruang dan wilayah tidak dilakukan dengan terburu-buru. 

Kedua, penyusunan revisi atas RTRW Batu perlu dilakukan melalui 

pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan warga (public trust) pada pemerintah 

dengan melakukan kerja-kerja “kolaboratif” bersama warga dalam hal pengaturan 

ruang dan wilayah Kota Batu. Pemkot perlu melampaui sebatas transparansi 

membuka informasi dan menggelar forum-forum konsultasi warga. Berkaca pada 

naskah Ranperda dan proses penyusunannya, “informatif” saja belum, apalagi 

“konsultatif” dan sampai pada tingkat “kolaboratif”. 

Ketiga, perlu dilakukan perubahan paradigma pengaturan dari eksklusif 

menuju inklusif. Tata ruang perkotaan perlu menekankan prinsip inklusivitas “kota 

untuk semua”, khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas, termarjinalkan dan 

yang selama ini terabaikan partisipasinya, dan kelestarian ekologis, yang menopang 

seluruh kehidupan di dalamnya. Perubahan paradigma itu perlu dilakukan dalam 

rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tata ruang. 

Keempat, mengusulkan peninjauan hukum (judicial review) atas UU Tata 

Ruang  (Nomor 26/2007) dengan mempertimbangkan pengaturan ruang kawasan 

perkotaan secara lebih eksplisit, khususnya tentang definisi dan pengaturan “ruang 

terbuka”. 

Saat ini produk hukum terkait penataan ruang yang ada belum secara spesifik 
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mengatur tentang pengelolaan ekologi perkotaan yang inklusif dan lestari. 

Situasi-situasi semacam itu membuka lebar kesempatan bagi percepatan 

kapitalisasi ruang perkotaan. Oleh karena itu, segala upaya revisi RTRW di wilayah 

manapun, termasuk Batu, sangat rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu 

yang muncul dari kebutuhan melakukan pengaturan ruang secara ekonomis dan 

eksklusif. Padahal, yang lebih kita butuhkan adalah ketersediaan ekologi yang 

lestari dan untuk mencapai itu kita membutuhkan sebuah kebijakan yang inklusi 

 
Realitas dan Modus Pelaksanaan Perda RTRW Kota Batu 

 

Kota Batu dalam dua dekade sudah terjadi perubahan ruang secara besar-besaran. 

Sekitar 

400 Ha penyusutan ruang hijau dan 1000 Ha pengalihan fungsi lahan ruang hijau 

seperti pertanian ke pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh 

sektor jasa akomodasi dan kontruksi memberi konsekuensi terhadap alih fungsi lahan 

pertanian serta berkurangnya jumlah petani di Kota Batu. Data sensus pertanian pada 

2013 sebagaimana dikutip dari Koran tempo (13/04/2015), bahwa “Pada tahun 2003, 

jumlah petani di Batu masih sebanyak 

19.326 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi 17.358. tidak 

hanya petani, luas lahan pertanian juga turut menciut 11.5 persen. Pada tahun 2003 

luas lahan mencapai 2.681 hektar, sepuluh tahun kemudian menyusut dan tersisa 

2.373 hektar. Lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, hotel, 

restoran dan sektor bisnis lainnya”. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika sepuluh 

tahun kedepan lahan pertanian akan semakin terkikis dan jumlah petani Kota Batu 

akan makin berkurang. 

Batu mengalami penyusustan sumber mata air. Hasil kajian walhi Jatim 

menyebutkan pada tahun 2005 ditemukan sebanyak 215 sumber mata air, sedangkan 

2010 turun menjadi 111 sumber mata air. Sumber lain menyebutkan jika sebelum 

2005 sumber mata air di hulu sungai Brantas berjumlah 421, dan turun menjadi 221 

sumber mata air di tahun 2005, hingga pada tahun 2009 hanya tersisa 57 sumber mata 

air, Artinya, terdapat pengurangan jumlah sumber mata air sebesar hampir lebih dari 

50%.Penelitian yang sama juga menyebutkan jika hal tersebut terjadi akibat turut 

berkurangnya hutan konservasi sebesar 1.316,43 ha pada tahun 2013 dari  luas 

sebelumnya pada tahun 2006 seluas 4.120,37 ha. 

Persoalan berkurangnya mata air di Kota Batu sangat berkaitan dengan 
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transformasi wilayah menjadi kawasan wisata berbasis massal dan sangat 

ekonomistis, selain itu juga didorong oleh perluasan kawasan pemukiman baru, 

wisata buatan baru, hingga rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan situasi 

dan kondisi wilayah. Hal ini tidak lepas karena adanya pembangunan yang 

memandang sumber daya alam hanya sebagai komoditas dan objek eksploitasi untuk 

meraup keuntungan tanpa mempertimbangkan daya tahan lingkungan dan hak 

ekologis.Pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah Kota Batu diataur 

dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 

tentang retribusi perizinan tertentu. 

Dalam perda Nomor 4 Tahun 2011, menyebutkan bahwa izin mendirikan 

bangunan (selanjutnya disebut IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Namun, pemerintah 

Kota Batu di beberapa tahun kebelakang tampak menafikkan rumusan pasal di atas. 

Jika pun dilaksanakan, itu tidaklah maksimal. 

Hasil pengujian terhadap penerbitan IMB, sebagaimana disajikan dalam LHP 

BPK Kota Batu tahun 2020, menunjukan 76 bangunan yang belum didukung IMB 

dan membayar retrubusi IMB sebesar Rp99.606.000,00. IMB atas 17 bangunan tidak 

dapat diproses dan belum ada pengenaan sanksi terhadap pemilik bangunan. Dalam 

dokumen yang sama, dilaporkan bahwa dari 76 bangunan tesebut, sebanyak 18 

bangunan sudah dalam proses perolehan IMB dan sebanyak 58 lainnya belum proses 

pendaftaran di DPMTSP dan Disnaker. Alih alih melalukan proteksi terhadap 

pembangunan yang berdiri tanpa izin, DPMPTSP dan Disnaker justru memberi 

tanggapan bahwa mereka kesulitan menegur karena adanya kekurangan SDM dan 

Pemkot Batu belum memiliki peraturan tentang tata cara pemberian sanksi. Sebuah 

pernyataan mengelak dan cenderung naïf terhadap pengaturan sanksi, baik 

administratif maupun denda sebagaimana diatur dalam pasal 190 Perda Nomor 4 

Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

Pengabaian prinsip keadilan dalam Kota Batu juga memberikan dampak 

fatal. Hal ini tercermin saat adanya operasi penegakan IMB terhadap beberapa 

tempat yang tidak mengantongi izin. 

Pada saat itu Pemkot Batu melakukan diskriminasi, dimana usaha yang memberikan 

keuntungan akan selamat dari operasi penyegelan dan pembongkaran, sedangkan bangunan 
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yang berdiri tanpa kontribusi terhadap keuntungan baik daerah maupun oknum tertentu 

sudah pasti menjadi target operasi. Pada tahun 2020, terdapat empat objek bangunan dengan 

fungsi rumah tinggal yang tidak memiliki IMB dengan alasan tidak sesuai peruntukan Tata 

ruang dan wilayah. Di pihak yang berbebeda, para pengusaha, baik di sektor pariwisata 

seperti wisata hiburan, maupun akomodasi dan jasa seperti restoran dan hotel, dapat lepas 

dari alasan tata ruang dan peruntukan wilayah sebagaimana diguanakan untuk menjegal 

beberapa objek bangunan di atas. Beberapa warga yang mendirikan bangunan rumah tinggal 

untuk keberlangsungan hidupnya, ditolak proses pengusan izinnya. Padahal, peruntukan 

bangungan tersebut berbeda, antara objek bangunan rumah tinggal dengan objek 

peruntukan usaha. Kasus ini hanyalah sebagian kecil dari modus perizinan yang 

kontradiktif di Kota Batu. Dari hal ini kita dapat melihat gambaran roda 

pemerintahan yang berlangsung dengan pincang dan diskriminatif. 

 
PENUTUP 

Demikian kajian isu terkait penyelarasan kebijakan, transparansi, dan 

realitas pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota, dapat 

diambil kesimpulan dengan poin-poin sebagai berikut. 

1. Kota Batu merupakan wilayah yang rawan bencana tanah longsor dan banjir 

bandang. Banjir bandang yang terjadi beberapa waktu silam salah satunya 

juga disebabkan karena perubahan landcover atau penutup lahan di Kota Batu 

dari hutan kayu menjadi lahan pertanian agropolitan. 

2. Situasi-situasi semacam itu membuka lebar kesempatan bagi percepatan 

kapitalisasi ruang perkotaan. Oleh karena itu, segala upaya revisi RTRW di 

wilayah manapun, termasuk Batu, sangat rentan ditunggangi kepentingan kelompok 

tertentu yang muncul dari kebutuhan melakukan pengaturan ruang secara ekonomis 

dan eksklusif. Padahal, yang lebih kita butuhkan adalah ketersediaan ekologi yang 

lestari dan untuk mencapai itu kita membutuhkan sebuah kebijakan yang inklusif. 

3. Pelaksanaan Perda RTRW Kota Batu beserta revisinya nyatanya juga 

terintegrasi dengan pelaksanaan keadilan di Kota Batu. Banyak 

bangunanyang berdiri di Kota  Batu  memiliki pelanggaran izin pendirian 

karena tidak sesuai dengan Perda RTRW tersebut. Akan tetapi, pemilik 

bangunan tersebut cenderung tidak mendapat sanksi dari  pemerintah Kota 

Batu sendiri. 
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PROBLEMATIKA PEMBEBASAN LAHAN KELAPA SAWIT  

DI DAERAH MALANG SELATAN   

Kajian Isu Oleh 

Direktoral Jendral Kajian Strategis Kementrian Lingkungan Hidup  

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Malang 2022 

Pendahuluan 

Beberapa tahun ini kabupaten Malang menuai kontroversi perihal isu Proyek 

Kelapa Sawit dengan adanya wacana pembukaan lahan untuk kelapa sawit di daerah 

malang selatan yang akan dibangun dari ujung pesisir Kecamatan Ampelgading sampai 

Kecamatan Kalipare dengan jumlah luasan sekitar 60.000 hektare yang terdiri dari 

Kawasan pertanian warga dan perhutani yang mencakup hutan lindung dan hutan 

produksi.1 Rencana ini pertama kali disampaikan oleh Bupati Malang, Muhammad 

Sanusi pada 18 Desember 2019 lalu. Hal yang perlu disorot ialah jika rencana Proyek 

Kelapa sawit ini benar-benar terealisasi maka akan menimbulkan berbagai macam 

dampak buruk serta kerugian yang diterima masyarkat baik dari sisi ekologis maupun 

perekonomian. 

Rencana perluasan lahan sawit di malang selatan yang mencapai 60.000 hektare 

ini mendapati berbagai penolakan dari berbagai pihak, baik oleh masyarakat maupun 

aktivis-aktivis lingkungan. Namun pada kenyataannya pihak pemerintah kabupaten 

malang seolah tidak menggubris aspirasi dari berbagai elemen tersebut dan justru 

memberikan lampu hijau, hal ini dibuktikan dengan release oleh berita jatim.com pada 

tanggal 2 maret 2021 dimana Bupati kabupaten malang tersebut mengeluarkan statment 

bahwa sudah banyak para investor yang ingin berinvestasi di malang selatan perihal 

proyek kelapa sawit. Asumsi yang di bangun oleh Sanusi yakni proyek kelapa sawit 

tersebut merupakan anjuran dari pemerintah pusat. Padahal kebijakan yang baik ialah 

yang representatif serta mengakomodir kebutuhan masyarakat bukan malah kepentingan 

pemerintah. 

Problematika yang kompleks akan terjadi jika wacana perluasan lahan sawit di 

malang selatan ini terealisasi. Mulai dari kerusakan lingkungan yang serius seperti 

ancaman terhadap sumber mata air, kesuburan tanah, penyusutan hutan lindung serta 

degradasi lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi kerentanan kehidupan sosial 

masyarakat setempat 
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 PEMBAHASAN  

 KERUSAKAN EKOLOGIS 

 

ekologis yang masif, pasalnya tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman 

monokultur yang dapat menghilangkan biodiversitas baik flora maupun fauna yang ada 

di kabupaten malang khususnya di malang selatan sebagai tempat perluasan lahan kelapa 

sawit. Keberadaan kebun kelapa sawit di malang selatan juga dapat berpotensi 

mengancam kawasan hutan lindung termasuk wilayah hutan konservasi. 

Merujuk data BPS, kawasan Malang Selatan memiliki 85.470 hektar kawasan 

hutan yang terdiri dari 42.365 untuk hutan lindung dan 43.015 untuk kawasan produksi. 

Meskipun demikian perlu diakui, kondisi hutan ini pun tak luput dari degradasi. Maka 

dapat kita bayangkan bersama, apa yang terjadi jika pembangunan budidaya sawit luas 

dan alih fungsi lahan dilakukan secara masif. Potensi hilangnya jasa lingkungan 

(ecosystem services), akan terjadi kala hampir di separuh kawasan hutan di Malang 

Selatan. Apalagi dari hutan lindung seluas 42 ribu hektare yang ada di malang kini kiat 

menyusut dan hanya sekitar seluas 1.980 hektare yang bagus di daerah kondang merak.2 

Tidak hanya, itu perluasan perkebunan tanaman jenis monokultur skala masif ini, akan 

turut mendegradasi ekosistem baik dari segi kualitas maupun kuantitas sumber mata air 

yang ada di malang selatan. Karena kelapa sawit merupakan jenis tumbuhan monokultur 

yang memerlukan tingkatan air dalam jumlah tinggi dan rakus, jika tidak terimbangkan 

dengan populasi hutan dan ekosistem yang ada dapat dipastikan akan terjadi krisis air 

parah dan rusaknya mata air di masa depan. 

Dalam “Ecological impacts of palm oil expansion in Indonesia” (Petrenko et al, 

2016) mengungkapkan ekspansi sawit di Indonesia telah menyebabkan ongkos 

lingkungan yang dibayarkan menjadi tinggi karena rusaknya jasa lingkungan. Degradasi 

dan hilangnya jasa lingkungan lebih lanjut akan meningkatkan kerentanan wilayah, 

khususnya kemampuan resiliensi wilayah terhadap bahaya- bahaya alami (natural 

hazard) dalam menghadapi bencana alam (natural disaster). Sebagai contoh, temuan 

Alim dan Anggraini (2021) dalam “Assessing land degradation as the impact of 

deforestation due to the expansion of oil palm plantation in Rokan Hulu, Riau,” 

mengungkap lahan kebun sawit di Rokan Hulu Riau mengalami resiko erosi lahan dari 

ringan (239.389 hektar atau 47,92 persen) sampai sedang di seluruh wilayah perkebunan 

Keberadaan kebun kelapa sawit di kabupaten malang menjadi potensi ancaman 
kerusakan 
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(129.391 hektar atau 26,23 %). Sekitar 25% wilayah studi diperkirakan mengalami risiko 

erosi lebih dari 60 ton/ha/tahun. 

Alam dan hutan merupakan pabrik alami bagi seluruh kehidupan yang ada di 

dunia agar ekosistem bisa seimbang. Pembangunan dan ivestasi yang tidak 

memperhatikan aspek lingkungan akan membahayakan keberlanjutan tatanan kehidupan 

sosial masyarakat yang terjadi di masa depan 

 

 KERENTANAN KEMISKINAN 

Budidaya kelapa sawit yang ada di kabupaten malang sebenarnya bukan hal yang baru, 

melainkan budidaya sawit oleh pihak swasta di kabupaten malang sudah ada semenjak 

tahun 2012-2015. Namun dalam kurun waktu periode tersebut rencana ini gagal total 

karena minimnya produktivitas sawit dan juga banyaknya petani yang menyerah dan 

pasrah akan hasil dari budidaya tanaman monokultur tersebut. Hal ini dikarenakan tidak 

setaranya biaya perawatan yang cukup tinggi ketimbang penghasilan dari budidaya sawit 

yang cukup rendah. Bayangkan saja, petani sawit di kabupaten malang hanya 

mendapatkan rata-rata Rp 700 sampai 800 per kilo, di setiap masa panen. Sementara 

pembiayaan budadaya sawit mulai pembersihan hingga penyuburannya cukup mahal. 

Selain itu tanah yang yang sudah di peruntukkan untuk budidaya lahan sawit tidak bisa 

di tanami jenis tanaman produktif lagi.3 

Selain itu Menurut Juru Bicara (Jubir) Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang 

Selatan, Atha Nursasi menuturkan wilayah Malang selatan ini sebenarnya memiliki 

banyak potensi yang dapat dijadikan pengelolaan tanaman lain, seperti coklat, kopi dan 

buah - buahan tropis lainnya, seperti mangga, alpukat, nangka, durian, dan lain - lain. 

Yang sifatnya baik untuk lingkungan dan menguntungkan dari segi ekonomi. 
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Kesimpulan 

 

Berangkat dari sejumlah problematika diatas mengenai wacana perluasaan lahan 

sawit seluas 60 hektare di kabupaten malang, tepatnya di malang selatan. Pemerintah 

kabupaten Malang seharusnya tidak melakukan budidaya sawit tetapi melakukan 

rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan pada kawasan hutan Malang Selatan untuk 

mengembalikan jasa lingkungan agar stabil dan menjadi solusi dalam menangani 

bencana kekeringan. Oleh karenanya dalam hal ini kami menuntut pemerintah untuk 

segera : 

1. Membatalkan rencana budidaya Sawit di Malang Selatan karena 

bertentangan dengan daya dukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang 

Selatan yang rentan. 

2. Memilih alternatif ekonomi yang berkelanjutan yakni budidaya tanaman 

pohon buah-buahan tropis dan ekowisata yang lebih nyata menguntungkan 

untuk rakyat. 
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BENCANA BANJIR DI KOTA MALANG : DATARAN TINGGI  

YANG TENGGELAM 

Kajian Isu Oleh 

Kementrian Kajian Strategis 

Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Malang 2022 

 

A. PENDAHULUAN 

Perubahan iklim yang terjadi terlebih pemanasan global diyakini dapat 

berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan. Mulai dari peningkatan suhu 

bumi yang dapat memicu munculnya berbagai macam bencana di bumi. 

Meningkatnya konsumsi bahan bakar fossil hingga alih fungsi kawasan hutan 

menjadi lahan perkebunan serta pemukiman menjadi faktor hal tersebut terjadi. 

Tentunya, peningkatan suhu bumi juga akan berdampak pada kehidupan manusia di 

bumi.  

Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis tentu saja juga merasakan 

dampak akan perubahan iklim yang terjadi. BNPB mencatat sepanjang tahun 2021 

setidaknya terjadi 3.508 bencana alam yang terjadi dengan banjir menjadi bencana 

yang paling banyak terjadi yaitu sebanyak 1.288 kali. Ketidakpastian cuaca yang 

terjadi, meningkatnya intensitas curah hujan, minimnya daerah terbuka hijau, serta 

buruknya sistem drainase yang ada dapat menjadi alasan dibalik munculnya bencana 

banjir diberbagai kota di Indonesia. 

Sebut saja di Kota Malang yang notabene adalah kota yang berada pada 

daerah dataran tinggi. Kota tersebut juga merasakan akan dampak dari perubahan 

iklim yang terjadi mulai dari peningkatan suhu hingga munculnya berbagai titik 

banjir. Warga Kota Malang seolah olah dikejutkan dengan banyaknya genangan air 

pada berabagai titik di Kota Malang. Bahkan genangan air tersebut tidak lagi hanya 

sekedar genangan air semata namun berubah menjadi genangan air yang tingginya 

hingga kurang lebih 2 meter. Hal ini tentu mengundang perhatian dari pemerintah 

kota setempat untuk segera menanggulangi bencana tersebut. Berbagai langkah telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang namun tetap saja banjir kerap kali terjadi 

bahkan terjadi peningkatan titik banjir di Kota Malang. 

B. PEMBAHASAN 

1. Sistem Drainase 
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Banjir yang terjadi pada suatu perkotaan pasti tidak akan terlepas dari 

buruknya sistem drainase yang ada. Sistem drainase itu sendiri adalah sebuah 

jaringan yang menghubungkan saluran saluran drainase sehingga dapat bekerja 

sebagai satu sistem dengan optimal. Drainase biasa dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu drainase alami dan buatan. Drainase alami adalah drainase yang terbentuk 

secara alami dan tidak ada struktur beton didalamnya sedangkan drainase buatan 

adalah drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga 

membutuhkan bangunan bangunan khusus didalamnya. 

Ditinjau dari letak geografis Kota Malang berada pada dataran tinggi serta 

merupakan bagian dari DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas. Hal tersebut 

menjadikan sungai sebagai sistem utama dalam hal drainase di Kota Malang. 

Dalam hal sistem drainase pada suatu perkotaan terdapat dua tipe yang 

digunakan yaitu sistem makro dan mikro. Sistem drainase makro pada Kota 

Malang umumnya memanfaatkan sungai sebagai saluran pembuangan akhir. 

Kota Malang sendiri dilalui oleh lima sungai besar yaitu Sungai Amprong, 

Sungai Brantas, Sungai Bango, Sungai Metro, dan Sungai Sukun (Saluran Irigasi 

Primer). Pada sistem mikro terdapat dua pola yang digunakan yaitu saluran 

terbuka dan tertup. Biasanya saluran tertutup digunakan pada kawasan 

perumahan mewah dan pusat kota sedangkan untuk saluran terbuka sering 

dijumpai pada sisi kanan kiri jalan. 

Banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya lahan 

untuk membuat saluran drainase kian terbatas. Banyak sekali dijumpai saluran 

drainase di Kota Malang menggunakan sistem drainase gabungan (mix drain) 

dimana pembungan air kotor/limbah dan air hujan disalurkan menjadi satu 

saluran. Sistem drainase gabungan ini dinilai dapat memicu munculnya berbagai 

titik banjir di Kota Malang. Dikarenakan dalam perencanaan pembuatannya 

dikonsep dengan menggunakan debit maksimum dari air kotor/limbah dan air 

hujan maka ketika musim kemarau tiba saluran tersebut hanya akan dilintasi oleh 

air kotor/limbah. Sehinga dengan debit yang relatif rendah serta keadaan 

permukaan drainase yang datar maka hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan 

sedimentasi pada dasar saluran yang berpengaruh pada kapasitas maksimum 

saluran pembuangan. Jika hal tersebut tetap diabaikan maka kemungkinan 

bertambahnya titik titik banjir serta ketinggian dari banjir di Kota Malang akan 

bertambah seiring dengan berjalannya waktu.  
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2. Ruang Terbuka Hijau 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya di Jawa 

Timur. Letaknya yang berada di dataran tinggi membuat kota ini memiliki udara 

yang cukup sejuk. Kota Malang dikenal sebagai Kota Pelajar, Kota Wisata dan 

Kota Bunga karena banyaknya ragam bunga yang berada di taman-taman 

kotanya.  

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu hal terpenting yang harus 

ada pada suatu wilayah. Menurut peraturan mendagri nomor 1 tahun 2007, ruang 

terbuka hijau merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasa perkotaan yang 

diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, 

budaya, ekonomi dan estetika. Tujuannya sendiri adalah menjaga ketersediaan 

lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan 

melalui keseimbangan antara  lingkungan alam dan binaan yang berguna untuk 

kepentingna manusia, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan 

sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, 

indah, dan bersih. Ruang terbuka hijau telah diatur oleh undang-undang nomor 

26 tahun 2007 tentang tata ruang, dimana ruang terbuka hijau memiliki 

persentase sebesar 30% dari luas wilayah kota tersebut. Jumlah 30% ini dibagi 

menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan ruang terbuka 

hijau privat sebesar 10%. Namun ironisnya terdapat beberapa kota yang 

memiliki ruang terbuka hijau kurang dari ketentuan undang-undang. Bahkan 

persentasenya jauh dari 30%. Sebagian besar kota hanya melakukan 

pembangunan dari segi infrastruktur dan gedung gedungnya. Mengalihkan ruang 

terbuka hijau kotanya dengan bangunan-bangunan komersial dan perumahan elit. 

Salah satu contohnya adalah Kota Malang. Malang semakin giat melakukan 

pembangunan dan perbaikan kota. Pembangunan pusat perbelanjaan, pertokoan, 

hotel, apartemen, hingga perumahan elit dilakukan demi membantu 

meningkatkan perekonomian Kota Malang. Namun, sayangnya pembangunan 

infrastruktur kota tidak dilakukan bersamaan dengan penambahan persentase 

ruang terbuka hijau di Kota Malang. Padahal persentase luas total ruang terbuka 

hijau di Malang yang semakin menurun. Dari tahun ke tahun, banyak ruang 

terbuka hijau di Malang yang di alih fungsikan demi pembangunan untuk 

kebutuhan komersil. Fakta berdasarkan sumber dari BAPPEKO Kota Malang 
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(2007), Kota Malang memiliki ruang terbuka hijau dengan persentase sebesar 

11,8% dari total wilayah Kota Malang pada tahun 2007. Hal ini masih jauh dari 

persentase yang telah ditentukan dalam undang-undang, dimana ruang terbuka 

hijau publik sebesar 20% dari luas wilayah kota. Ironisnya pada tahun 2014, 

persentase ruang terbuka hijau Kota Malang semakin menurun menjadi 2,8% 

saja. Upaya revitalisasi mulai dilakukan pemerintah, seperti pada Alun-Alun 

Kota Malang, Taman Kunang-Kunang, dan Hutan Kota Malabar. Hal ini 

menjadikan wajah Kota Malang lebih indah. Eksistensi ruang terbuka hijau Kota 

Malang kembali meningkat, sehingga tidak pernah sepi seperti sebelumnya. 

Namun, beberapa masalah muncul, akibat fungsi ruang hijau menjadi tidak 

maksimal. Contohnya masalah Hutan Malabar, desain yang direncanakan dirasa 

membuat fungsi hutan kota menjadi kurang maksimal. Sehingga seharusnya 

yang diperhatikan bukan hanya untuk mempercantik dan menambah ruang hijau, 

tetapi juga fungsi dari ruang terbuka hijau sendiri. Antara kebutuhan komersil 

dan ruang terbuka hijau, seharusnya tidak ada yang dikorbankan. Yang perlu 

dilakukan adalah dengan melakukan eksplorasi untuk menggabungkan antara 

keduanya. Eksistensi ruang terbuka hijau yang telah diupayakan oleh 

pemerintah, dipertahankan dengan memperhatikan seluruh fungsi dari ruang 

terbuka hijau serta bangunan komersil.  

 

 

3. Dampak Banjir 

Seharusnya banjir tidak terjadi di Kota Malang karena secara geografis Malang 

merupakan daerah dataran tinggi. Namun ternyata daerah dataran tinggi tersebut 

tak luput dari bencana banjir. Banjir yang sering terjadi di Kota Malang 

diakibatkan karena intensitas hujan yang tinggi sementara saluran drainase tidak 

dapat menampung besarnya kapasitas air hujan. Selain itu, kurang sadarnya 

warga kota Malang yang membuang sampah sembarangan sehingga memicu 

terjadinya banjir akibatnya aliran sungai menjadi terhambat dan akhirnya meluap 

ke daratan. Kurnia Rahmawati, peneliti Envigreen Society mengatakan bahwa 

Pemerintah Kota Malang belum bisa menyediakan pengelolaan sampah layak. 

Hal tersebut menimbulkan dampak 1.850 rumah di Kotalama, Malang, setiap 

harinya membuang sampah sekitar 2,2ton ke Kali Brantas. Tidak banyak nya 
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resapan air juga menjadi pemicu terjadinya banjir karena air hujan yang jatuh 

tidak langsung meresap kedalam tanah.  

Berdasarkan penyebab terjadinya banjir yang telah dipaparkan diatas maka ada 

dampak sosial yang ditimbulkan atas bencana tersebut diantaranya adalah: 

a. Munculnya rasa trauma pada masyarakat yang terdampak banjir 

Dalam hal ini Polres Malang memiliki program Trauma Healing yang 

dijalankkan oleh Srikandi Polres Malang dalam upaya memberikan Trauma 

Healing pada korban terdampak. 

b. Kurangnya ketersediaan air bersih  

Hal ini disebabkan oleh sumber air yang berdekatan dengan sungai tidak 

mampu menampung air hujan sehingga air hujan dari sungai melembak ke 

instalasi penyaluran air bersih.  

c. Kerusakan sarana dan prasarana 

Seperti banjir yang terjadi di permukiman bantaran sungai wilayah DAS 

Brantas yang melintasi Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang 

pada tahun 2021 silam. Dari kejadian tersebut, satu jembatan rusak akibat 

diterjang aliran banjir yang berasal dari hulu anak Sungai Brantas. 

Tumbangnya pohon asam di sekitar Jl. Ahmad Yani berdiameter sekitar 80 

cm dan tinggi sekitar 15 cm menimpa truk box dan menimpa kabel listrik 

hingga terputus sepanjang 20m.  

d. Terganggunya ekonomi warga terdampak banjir 

Dicontohkan pada kejadian banjir hari Jumat 18 Maret 2022 sekitar pukul 

14.00 WIB. Mengakibatkan warga Kampung Tempe, Kelurahan Purwantoro, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang mengalami kerugian tiga kuintal kedelai 

rusak karena terendam air.   
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C. PENUTUP 

Perubahan iklim bukanlah suatu permasalahan yang dapat diabaikan begitu 

saja. Permasalahan ini harusnya mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah 

karena pastinya akan berdampak pada berbagai aspek yang ada. Sebut saja bencana 

banjir yang tejadi di Kota Malang. Oleh karena itu, kami menuntut Pemerintah Kota 

Malang untuk: 

1. Melakukan peninjauan serta penormalisasian sungai sungai besar serta 

sistem drainase yang ada. 

2. Menambah ruang terbuka hijau sebagai salah satu daerah resapan air 

hujan. 
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KONFLIK & POLEMIK WADAS ; UPAYA STRATEGIS PENYELESAIAN 

Kajian Isu Oleh 

Kementrian Luar Negeri 

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajayana Malang 2022 

 

PENDAHULUAN 

 
Proyek Bendungan Bener yang berlokasi di Purworejo, Jawa Tengah dimulai sejak 

2013 dan akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Balai 

Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, pembangunan bendungan ini akan mengaliri 15.519 

hektare lahan dan menjadi sumber pemenuhan air baku bagi masyarakat di Purworejo dan 

Kulonprogo. Selain itu, Bendungan Bener akan menjadi pembangkit listrik di Kabupaten 

Purworejo dengan daya sekitar 6 Mega Watt. Bendungan ini juga diklaim akan mengurangi 

potensi banjir di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai reduksi 

banjir 8,73 meter kubik. Pemerintah juga mengklaim bendungan ini dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar melalui pengembangan pariwisatanya. 

Material batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan itu 

rencananya akan diambil dari perut bukit di Desa Wadas. Pertambangan batu andesit ini 

lah yang kemudian ditolak oleh sebagian warga. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

mengatakan setidaknya ada 617 bidang lahan yang hendak dibebaskan atau dibeli negara 

dalam proyek strategis nasional itu. Pemilik dari 346 bidang lahan di antaranya sudah 

setuju untuk menjual tanahnya ke pemerintah, sedangkan 113 menolak, dan sisanya belum 

memutuskan. 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan 

umum adalah kesepakatan antara pihak pemegang hak atas tanah kepada pihak instansi 

yang membutuhkan tanah dengan mekanisme konsultasi publik atau yang dikenal 

musyawarah. Sedangkan pada proses konsultasi publik atau musyawarah dalam pengadaan 

tanah untuk Bendungan Bener di Desa Wadas tidak berjalan dengan lancar. Hal ini 

disebabkan warga desa Wadas Kabupaten Purworejo menolak lahan tanah mereka dijadikan 

obyek pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener. 

Pemerintah perlu membuka lebar ruang dialog dan melibatkan Komnas HAM 

sebagai pihak netral dalam kasus ini. Konflik Agraria yang terjadi di Desa Wadas, 

Purworejo menjadi perhatian publik sehingga perlu adanya kajian problematika. Tulisan ini 
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mengkaji secara jelas mekanisme pengadaan tanah Bendungan Bener dan hambatannya di 

Desa Wadas Kabupaten Purworejo. Diharapkan agar mencetuskan solusi-solusi konflik 

agraria yang terjadi di Desa Wadas dapat diminimalisir. 

 

IMPLEMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN 
 

Bendungan Bener merupakan salah satu di antara 65 target pembangunan 

bendungan baru dalam program pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. 

Target itu, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. “Bendungan 

Bener juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai amanat Perpres Nomor 3 

Tahun 2016 diperbarui Perpres 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, 

sehingga penting bagi Kementerian Koordinator untuk mengawal dan melakukan 

monitoring secara berkala agar dapat selesai tepat waktu pada 2024. 

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KPUPR, PT 

Brantas Abipraya menjadi pengembang pembangunan Bendungan Bener Paket I dan 

Paket IV. Paket II dilaksanakan oleh PT Waskita Karya dan paket III oleh Pembangunan 

Perumahan. Nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket I Rp 606,77 miliar, paket II Rp 632 

miliar, paket II Rp1,17 miliar, dan paket IV Rp1,4 triliun. Pemerintah telah menyiapkan 

dana untuk pengadaan tanah Bendungan Bener sejak tahun 2017 dengan nilai antara Rp 1 

triliun hingga Rp 1,2 triliun. Namun untuk realisasinya, pemerintah akan melibatkan pihak 

perbankan10 . Sementara untuk bangun-an fisik Bendungan, pemerintah menyiapkan 

anggaran kurang lebih Rp 3,8 triliun. Konstruksi tapak Bendungan direncanakan setinggi 

159 meter dan mampu menampung air kurang lebih 100 juta meterkubik. Sebanyak 1.421 

bidang tanah dibebaskan dalam pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener. 

Sejumlah bidang tanah itu berada di 4 desa wilayah Kecamatan Bener, yakni Desa Guntur, 

Karangsari, Bener, dan Kedung Loteng. Tanah yang dibebaskan akan digunakan sebagai 

akses jalan, genangan dan Bendungan, dispoal, kantor, dan jalan inspeksi serta jalan 

quarry. Pengadaan tanah ini tanah yang akan dibebaskan sebagian besar adalah tegalan, 

ladang dan sawah. Sedangkan rumah warga yang berhak atas tanah hanya sekitar belasan. 

Pembebasan tanah makam juga hanya beberapa dan nanti akan kami pindahkan sesuai 

kesepakatan.Pengadaan tanah tidak hanya membebaskan tanah warga saja, juga ada tanah 

milik pemerintah desa, tanah kas desa, atau wakaf. 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan: 

a. perencanaan (tahap1)  

b. persiapan (tahap 2)  

c. pelaksanaan (tahap3) 

d. penyerahan hasil (tahap4). 

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Bener dilaksanakan 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 tentang Izin 

Penetapan Lokasi Bendungan Bener dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 

660.1/20 Tahun 2018 tentang Izin Lingkungan Rencana Pembangunan Bener. 

Pengadaan tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo ini dilaksanakan oleh 

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang meliputi Lembaga Pertanahan (ATR/BPN), yang 

dalam pelaksanaannya mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi 

atau pemerintah kabupaten Purworejo. 

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melaksanakan mekanisme pengadaan tanah 

Bendungan Bener (Tahap I) di Desa Wadas Kabupaten Purworejo secara benar yaitu sesuai 

UU no 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. Berdasarkan Pasal 23 UU No. 2 Tahun 2012, bahwa penetapan lokasi 

pembangunan oleh Gubernur masih terdapat keberatan terhadap penetapan lokasi, pihak 

yang berhak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi. Pengadilan Tata 

Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 

dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah 

Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya Pengadaan Tanah bagi pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. Warga Desa Wadas tidak mengajukan gugatan ke PTUN 

dikarenakan tidak mengetahui prosedur ataupun aturan dalam UU No. 2 Tahun 2012. Hal 

inilah akibat hukum yang harus diterima warga Desa Wadas karena tidak melakukan 

gugatan ke PTUN, maka tanahnya diteapkan secara hukum menjadi obyek pengadaan 

tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo. Surat rekomendasi 
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Tim Kajian Perencanaan Lokasi menjadi dasar Gubernur bersama Instansi yang 

memerlukan tanah (TPT) mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk 

Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan tetap melaksanakan pengadaan tanah di 

Desa Wadas Kabupaten Purworejo. 

SOLUSI 
 

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mengatasi konflik 

agraria di desa wadas diantaranya: 

1. Sosialisasi yang optimal terkait lokasi dengan memberikan pemahaman tentang 

peraturan perundang-undangan 

2. Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Dalam Melakukan Musyawarah Mufakat 

3. Mediasi Dengan Pendekatan Secara Persuasif 

4. Keterlibatan komnas HAM mendesak pemerintah mengedepankan upaya dialog 

dalam menghadapi penolakan warga 

5. Kepekaan para akademisi untuk lebih solutif menanggapi problematika yang ada 

6. Upaya pemerintah dalam memberikan izin harus dengan proses penyelesaian 

tanpa adanya kekerasan 

 

Adapun poin-poin tuntutan catatan kritis disini sebagai berikut : 

1. Menuntut Pemerintah untuk mencabut dan membatalkan pembangunan bendungan 

yang tidak sesuai dengan implementasi aturan perundang-undangan 

2. Menuntut Pemerintah untuk melakukan mediasi secara persuasif dan keberlanjutan 

dengan warga wadas 

3. Menuntut pemerintah untuk memberikan ganti rugi materil dan jaminan 

perlindungan kepada warga wadas 

4. Menuntut pemerintah dalam penuntasan kasus kekerasan yang dilakukan aparat yang 

tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan mendesak kapolda untuk 

menarik mundur personil aparat dari desa wadas.
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PENUTUP 

 
Mekanisme pelaksanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Desa Wadas 

Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan secara benar yaitu sesuai UU no 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. . 

lokasi pengadaan tanah tetap dilaksanakan di Desa Wadas namun warga melakukan 

penolakan, akibat hal tersebut terjadi konflik yang menjadi perhatian publik dan 

menjadi tugas pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaiannya. 
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KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK DAN BBM 

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang hari ini masih berlangsung, membuat tren harga 

minyak dunia terus meningkat. Demikian halnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian 

Crude Price (ICP). Perkembangan sementara ICP bulan Februari 2022 per tanggal 24 tercatat 

sebesar US$95,45 per barel. 

 

"Data sementara ICP bulan Februari 2022 per tanggal 24 sebesar US$95,45 per barel. Kalau harga 

minyak Brent, sudah lebih dari US$100/barel. Sejak ICP naik di atas US$63 per barel (asumsi 

APBN 2022), kita terus monitor dan antisipasi dampaknya. Tidak hanya harga minyak, tapi harga 

LPG seperti CP Aramco," ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja 

Sama Agung Pribadi di Jakarta (26/2). 

 

Kenaikan harga minyak dunia turut mempengaruhi APBN. "Beban subsidi, khususnya BBM dan 

LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022. Belum lagi biaya kompensasi BBM. 

Namun yang pasti, Pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG," ungkap Agung 

menambahkan. 

 

Kenaikan ICP menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat sehingga menambah beban 

subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN. Setiap kenaikan US$1 per barel 

berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp49 

miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun. Sebagaimana diketahui, subsidi BBM 

dan LPG 3 kg dalam APBN 2022 sebesar Rp77,5 triliun. Subsidi tersebut pada saat ICP sebesar 

US$63 per barel. 

 

Selain itu, kenaikan ICP juga memberikan dampak terhadap subsidi dan kompensasi listrik, 

mengingat masih terdapat penggunaan BBM dalam pembangkit listrik. Setiap kenaikan ICP sebesar 

US$1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar. 

Selain dampak terhadap APBN tersebut, kenaikan harga minyak juga berdampak pada sektor 

lainnya khususnya transportasi dan industri yang mengkonsumsi BBM non-subsidi. "Tren kenaikan 

harga minyak dunia, mengerek harga keekonomian BBM," tambahnya. 
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Sebagai gambaran, kisaran harga BBM non-subsidi di beberapa negara ASEAN, antara lain 

Singapura Rp28.500 per liter, Thailand Rp19.300 per liter, Laos Rp19.200 per liter, Filipina 

Rp18.500 per liter, Vietnam Rp16.800 per liter, Kamboja Rp16.500 per liter, Myanmar Rp15.300 

per liter. (AS) 

Selain persoalan Migas, Kenaikan bahan pokok dan minyak goreng juga menjadi focus kajian BEM 

Malang Raya ngga saat ini, minyak goreng masih menjadi barang langka di pasaran. Sehingga, 

kenapa harga minyak goreng mahal dan langka menjadi pertanyaan bagi sebagian besar masyarakat 

Indonesia.  

Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum 

terselesaikan. Dimulai sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat naik 

hingga Rp 24.000 per liter. 

Hal ini berdampak langsung pada jaminan hidup masyarakat di Indonesia, tak sedikit yang menjerit 

dan rela antri untuk mendapat stok minyak murah. HET minyak goreng menyebabkan harga turun 

dan berlaku mulai 1 Februari 2022. Berikut rincian harga eceran tertinggi / HET minyak goreng 

mulai 1 Februari 2022: Harga minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter, Harga minyak goreng 

kemasan sederhana sebesar Rp 13.500/liter, Harga minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 

14.000/liter.  

Dikutip dari Kompas.com (26/11/2021) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian 

Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, kenaikan harga minyak goreng lebih dikarenakan harga 

internasional yang naik cukup tajam. 

Selain itu, faktor yang menyebabkan harga minyak di Indonesia mahal adalah turunnya panen sawit 

pada semester kedua. Sehingga, kata dia, suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan 

pada rantai distribusi (supply chain) industri minyak goreng.  

Penyebab lain yang menyebabkan naiknya harga minyak goreng yakni adanya kenaikan permintaan 

CPO untuk pemenuhan industri biodiesel seiring dengan penerapan kebijakan B30. Faktor lainnya, 

yaitu gangguan logistik selama pandemi Covid-19, seperti berkurangnya jumlah kontainer dan 

kapal 
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FENOMENA NAIKNYA HARGA & KELANGKAAN MINYAK GORENG 

Kajian Isu Oleh 

Kementrian Kebijakan Wilayah Nasional  

Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2022 

 
Harga minyak goreng dipastikan kembali naik. Pemerintah telah mencabut harga eceran 

tertinggi (HET) minyak goreng karena terjadinya kelangkaan minyak goreng. 

Meningkatnya harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 hingga saat ini dan 

masih terus mengalami kenaikan. Sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan 

bermerek (bukan curah) mencapai Rp 24.000 per liter. Melihat kondisi ini, pemerintah 

mematok kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp 14.000 per liter. 

Kementerian Perdagangan juga menerapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) 

dan domestic price obligation (DPO) mulai 27 Januari 2022 yang berpengaruh pada 

pemberlakuan HET baru untuk minyak goreng. Saat ini Indonesia membutuhkan 

tambahan minyak goreng sebesar 280 juta liter karena persediaan dalam negeri hanya 

mencapai 68 juta liter sehingga hanya 1/3 kebutuhan minyak goreng yang masih 

terpenuhi. Apabila ditelisik lebih jauh, kenaikan harga minyak goreng tidak hanya terjadi 

di Indonesia. Seluruh dunia saat ini mengalami kenaikan harga minyak goreng karena 

disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

 

1. Naiknya Harga Minyak Nabati (CPO) 

 
CPO (Crude Palm Oil) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak 

diminati oleh masyarakat dunia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak 

goreng. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan 

itu dari USD 1.100 menjadi USD 1.340. Harga CPO yang melonjak tinggi disebabkan 

oleh produksinya yang menurun akibat gangguan cuaca. Sementara itu, di masa 

pemulihan dari pandemi covid-19 ini permintaan terhadap CPO semakin tinggi. Kenaikan 

harga CPO membuat produsen CPO dalam negeri lebih memilih menjual CPO ke luar 

negeri daripada ke dalam negeri. Dengan cara ekspor maka "Produsen  akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar 
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negeri," jelas Rossanto. Pada kisaran tahun 2021, total nilai ekspor CPO Indonesia 

mencapai 26, 03 miliar dolar AS. 

● Pemerintah Mencanangkan Program B30 

 
Program B30 merupakan program yang mewajibkan pencampuran 30% Biodiesel dengan 

70 % bahan bakar minyak jenis solar. Adapun tujuannya adalah untuk mengurangi laju 

impor BBM sehingga meningkatkan devisa negara. Berdasarkan kebijakan ini, pengusaha 

CPO berkewajiban untuk memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Artinya 

konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi 

biodiesel. Namun, di tengah kondisi dimana produksi CPO menurun seharusnya 

kebijakan ini dapat dikaji ulang atau diberhentikan terlebih dahulu agar upaya  

pemenuhan terhadap kebutuhan CPO dalam negeri paling tidak dapat meningkat dan 

lebih baik dari kondisi saat ini. 

 

● Terganggunya Arus Logistik 

 
Pembatasan-pembatasan mobilitas dan kegiatan sebagai upaya untuk menekan 

penyebaran Covid-19 menyebabkan arus logistik terganggu. Adapun gangguan distribusi 

logistik seperti berkurangnya jumlah kontainer dan kapal. Oleh karena kegiatan distribusi 

yang terganggu harga minyak semakin meningkat. Produsen minyak goreng yang hanya 

ada di beberapa daerah di Indonesia menjadi faktor yang cukup signifikan karena proses 

distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia dengan minimnya 

daya produksi. Kedua hal tersebut menyebabkan kenaikan harga distribusi yang 

kemudian berimplikasi pada harga minyak. 

 

● Transisi dari Pandemi Covid-19 

 
Pada awal pandemi Covid-19 permintaan minyak mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. Maret tahun 2020, permintaan minyak jatuh lebih dari 20%, sehingga stok 

surplus yang mengakibatkan harga minyak terjun bebas. Namun, setelah kebijakan 

lockdown dan work from home yang membatasi mobilitas dan kegiatan publik dicabut 

permintaan minyak kemudian perlahan-lahan naik. Tetapi demi menjaga defisit pasokan, 

para kartel yang tergabung pada OPEC sepakat untuk memangkas hampir 10% dari total 
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output global. Bahkan Arab Saudi pemangkasan 1 juta barel per hari (bph) produksinya 

untuk mempertahankan defisit di pasar. 

 

Naiknya harga minyak goreng yang begitu signifikan membuat pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 

2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Sesuai yang 

tercantum pada peraturan tersebut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng per 1 

Februari 2022 berkisar Rp11.500/liter untuk minyak curah, Rp13.500/liter kemasan 

sederhana, dan Rp14.000/liter kemasan premium. Namun, bukannya memudahkan 

masyarakat, kebijakan ini justru membuat ketersediaan minyak menjadi langka. 

 

Terdapat Indikasi bahwa kelangkaan minyak goreng dapat terjadi akibat adanya 

penimbunan. Ombudsman Republik Indonesia (RI), mengungkapkan bahwa terdapat 

indikasi penimbunan di balik kelangkaan minyak goreng murah. Anggota Ombudsman 

Yeka Hendra Fatika menjelaskan, indikasi itu muncul karena masyarakat kesulitan 

mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET). Justru yang tersedia 

di pasar adalah minyak goreng dengan harga yang mahal. Tindakan oknum-oknum yang 

melakukan penimbunan dan juga mengalihkan penjualan minyak dari retail ke pasar 

tradisional menimbulkan lonjakan harga di atas HET yang sudah ditetapkan. Dari 

permasalahan itu ia meminta Satgas Pangan segera bertindak dan masyarakat bijak 

untuk membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan. 

 
Sebelumnya, harga minyak goreng di pasar mengalami lonjakan sampai di 

angka Rp20.000/liter. Dari permasalahan itu, ditemukan bahwa produsen minyak sawit 

lebih banyak mengekspor komoditi ke luar negeri karena harga minyak sawit tengah 

tinggi. Hal itu menyebabkan komoditas minyak goreng akhirnya langka. Sekalipun ada, 

minyak goreng yang dijual harganya hampir sama dengan harga komoditas yang 

diekspor. Indikasi penimbunan ini diduga dilakukan oleh distributor. Pasalnya sejak 

beberapa hari terakhir stok barang yang melimpah di gudang diduga sengaja tidak 
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diedarkan padahal permintaan di pasaran sangat tinggi. 

 
 

Dampak/implikasi dari kelangkaan minyak ini sudah sangat terlihat dengan jelas 

dan sangat menyengsarakan rakyat. Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok 

yang masuk pada sembilan bahan pokok (Sembako). Oleh karena itu, pasti seluruh 

rakyat membutuhkan minyak goreng, baik pedagang maupun ibu rumah tangga. 

Adapun dampak yang pertama, kelangkaan minyak goreng menyebabkan stok yang ada 

sangat terbatas padahal demand dari rakyat terus meningkat sehingga situasi ini 

menimbulkan panic buying dimana rakyat berbondong-bondong membeli minyak 

dengan stok yang banyak. Kemudian dampak yang kedua, pedagang makanan merugi 

karena disatu sisi mau tidak mau harus menaikkan harga dagangannya agar untung, 

tetapi di sisi lain harga minyak kian tidak terkontrol. Pedagang berada pada posisi yang 

dilematis dan serba salah karena apabila harga dagangannya dinaikkan maka 

permintaan masyarakat akan menurun, tetapi apabila mereka tidak menaikkan harga 

maka mereka tidak akan balik modal.. 

 
Aktor dibalik polemik minyak goreng ini masih belum diketahui pasti siapa, 

semua masih abu-abu sebatas asumsi dan dugaan. Banyak yang berasumsi bahwa kasus 

kelangkaan minyak goreng ini didalangi oleh mafia-mafia distributor yang menimbun 

stok minyak goreng dan para kartel minyak goreng. Seperti yang diungkapkan oleh 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa mereka semakin mencium adanya 

praktik kartel minyak goreng. Ada dugaan praktik kartel yang ditandai masifnya aparat 

penegak hukum mengungkap kasus penimbunan minyak goreng. Kartel adalah 

kesepakatan satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan 

persaingan di antara keduanya. Menyusul dari kasus dugaan penimbunan minyak 

goreng di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Apalagi jumlah minyak goreng 

yang berhasil ditemukan sangat banyak, mencapai 1,1 juta kilogram (kg). Asumsi 
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tersebut muncul karena dari KPPU menduga bahwa kasus tersebut semakin 

memperkuat sinyal kartel. 

 
Dalam upaya memecahkan permasalahan ini, Satgas Minyak Bentukan Polri dan 

KPPU juga masih melakukan pemanggilan terhadap produsen minyak goreng, 

distributor, asosiasi, dan pelaku ritel untuk menentukan kelayakan alat bukti guna 

menentukan tindakan selanjutnya. Pemerintah tak boleh kalah dengan mafia minyak 

goreng. Oleh karena itu, pemerintah harus sesegera mungkin mengungkap pihak yang 

menyebabkan stok minyak goreng tertahan dan tak sampai ke pasar. Pemerintah dalam 

hal ini Menteri Perdagangan harus berani dan tanggap untuk membongkar sindikat 

mafia minyak goreng ini karena Menteri Perdagangan memiliki kekuasaan penuh 

terhadap persoalan ini. Banyak yang mengecam termasuk buruh menilai bahwa Menteri 

Perdagangan terkesan lembek dan takut dalam mengusut tuntas persoalan minyak 

goreng ini.  

Sebagai pemerintah, sudah sepatutnya Kemendag tidak menyerah mengusut 

mafia dan spekulan minyak goreng ataupun pangan lainnya. Direktur Center of 

Economic and Law Studies Bhima Yudhistira dikutip dari Kompas.com mengatakan, 

masih ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan Mendag dalam mengusut mafia 

minyak goreng ini. Misalnya, berkoordinasi dengan Satgas Pangan guna melakukan 

penangkapan dan penjatuhan sanksi karena tugas Mendag mengawasi kegiatan 

perdagangan. Adapun regulasi yang mengatur praktik-praktik seperti penyelundupan 

hingga penimbunan barang diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 48 UU 5/1999, Pasal 133 UU 

No. 18/2012, Pasal 107 UU 7/2014, serta Pasal 11 ayat (2) Perpres 71/2015 jo Perpres 

59/2020. 

 
Namun, pada akhirnya, akibat kelangkaan ini, aturan HET tersebut dicabut oleh 

Kemendag dan penetapan harga diserahkan kembali ke mekanisme pasar. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pemerintah menyerah dan kalah pada para penimbun yang 
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menyebabkan kelangkaan. Lambat laun, keberadaan minyak goreng kembali muncul di 

pasaran, tetapi harganya melambung sangat tinggi. 

 

Tabel perubahan harga minyak sebelum dan setelah pencabutan 

HET. 
 
 

NO Jenis Minyak Harga sebelum HET 

dihapus 

Harga sesudah HET 

dihapus 

1. Minyak curah 11.500/liter 15.000/liter 

2. Minyak kemasan sederhana 13.500/liter 20.000/liter 

3. Minyak kemasan premium 14.000/liter 47.500/2liter 

 

 
Dari beberapa kegiatan wawancara di lapangan, terdapat beberapa data  berupa 

pernyataan masyarakat yang keberatan dengan harga minyak goreng yang kian tinggi 

karena pengaruh dari pencabutan HET yang awal dengan tujuan mengurangi kelangkaan 

stok di pasar. Namun, hal ini justru menyebabkan masyarakat keberatan karena 

memberikan peluang bagi para penjual untuk menimbun minyak goreng dan menggaet 

keuntungan yang sebesar-besarnya.  

“Kemarin harganya murah tapi barangnya langka, sekarang barangnya banyak 

tapi harganya mahal," tutur Yeni dilansir detikcom, Kamis (17/3). Warga Padalarang 

Elin juga buka suara "Kemarin-kemarin sempat langka karena harganya Rp 28 liter ribu 

untuk kemasan 2 liter, sekarang banyak tapi harganya mahal," katanya dilansir 

TribunJabar.id 

 

Dengan adanya kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan naiknya harga di 

pasaran, tentunya akan berdampak signifikan bagi pedagang dan masyarakat umum. 

 

● Pada masyarakat umum: 
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Saat ini masyarakat lebih memilih menggunakan minyak goreng curah karena 

dianggap lebih murah dibandingkan dengan …. . Bahkan karena harga “....” yang 

cukup tinggi masyarakat cenderung mengesampingkan kesehatan dengan 

menggunakan minyak goreng berkali-kali atau yang biasa disebut dengan minyak 

jelantah, hal ini dilakukan untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk sekedar 

menggoreng makanan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa minyak jelantah apabila 

dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama cenderung akan membahayakan tubuh 

karena mengandung asam lemak jenuh yang sangat tinggi, sehingga dapat memicu 

berbagai penyakit seperti penyakit jantung koroner, stroke, meningkatnya kadar lipid 

utamanya kolesterol darah, hipertensi, bahkan dapat memicu terjadinya kanker 

(Ardhani, 2018). 

 

● Pada sektor perdagangan 

 
Pada sektor perdagangan, para pedagang lah yang paling merasakan dampak yang 

cukup signifikan terutama para pedagang gorengan yang harus menjual dagangan nya 

semula Rp.500 - Rp.2000 rupiah dan akan terancam menaikkan harga dagangannya 

dua kali lipat akibat naiknya harga minyak. Kenaikan harga barang dagangan yang 

mereka jual akan berpengaruh pada kemungkinan turunya konsumen dagangan mereka 

atau tidak lakunya dagangan mereka. 

 

 

Kebijakan di industri kelapa sawit berikut salah satu produk turunannya, yakni 

minyak goreng, amat dinamis. Para pelaku pasar, mulai pabrik minyak goreng, 

pedagang, distributor, peritel modern, pelaku pasar tradisional, pedagang eceran hingga 

konsumen, terutama pedagang kecil penjual makanan, masih terus dihantui harga tinggi. 

Jawaban terakit akankah harga bisa ditekan seperti kebijakan pemerintah? Atau akan 

terbentuk keseimbangan harga baru minyak goreng? Hari-hari ini dan beberapa bulan ke 

depan sepertinya belum akan ada jawaban pasti. Bukan tidak mungkin bongkar-pasang 
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kebijakan tetap terus terjadi. Pemerintah, yang direpresentasikan otoritas Kementerian 

Perdagangan sepertinya belum memiliki jurus jitu yang bakal menjadi panasea 

turbulensi harga minyak goreng. Salah satu indikasinya adalah bongkar-pasang 

kebijakan dalam tempo amat pendek. Tak sampai dua bulan, sudah berganti tiga kali. 

Bahkan ada kebijakan yang berusia tidak lebih seminggu. Bongkar-pasang kebijakan 

sepertinya masih akan terjadi, meninjau harga-harga minyak goreng yang bergeming 

meski kebijakan diubah-ubah. Betapa publik merasa pemerintah bak trial and error, 

tidak berbasis bukti di lapangan dan perhitungan yang matang.. 

 

Berbicara mengenai solusi pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak 

yang sampai saat ini belum juga teratasi terdapat aturan-aturan yang kemudian dinilai 

sekadar tambal sulam yang pada akhirnya dibongkar pasang adalah salah satu contoh 

kecerobohan itu. Prinsipnya sederhana, jangan mengobati luka di satu sisi kalau itu 

malah berpotensi memunculkan luka baru di sisi yang lain. Akan tetapi, itulah yang 

terjadi. Ketika pada Januari 2022 lalu, persoalan harga coba diselesaikan dengan 

kebijakan satu harga, lalu disusul dengan regulasi harga eceran tertinggi (HET) minyak 

goreng Rp14 ribu per liter, seketika ketersediaan minyak goreng di pasaran menjadi 

langka. Berdasarkan arahan Presiden, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 16 

Maret 2022 menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 11 Tahun 

2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06 Tahun 2022 tentang Penetapan 

Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Pemerintah sah mencabut ketentuan harga 

eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri 

Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI 

dengan Menteri Perdagangan RI terkait Pembahasan Mengenai Harga Komoditas dan 

Kesiapan Kementerian Perdagangan dalam Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang 

Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran. Permendag No 11 Tahun 2022 telah 

disahkan dan diundangkan sejak pemerintah mencabut ketentuan HET minyak goreng. 

 

Sebelumnya pemerintah dalam Permendag No 06 Tahun 2022 menetapkan HET 
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migor Rp14.000 per liter untuk kemasan premium, Rp13.500 per liter kemasan 

sederhana, dan Rp11.500 per liter migor curah. Dalam peraturan baru, Menteri 

Perdagangan menetapkan HET 

Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter 

atau Rp15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram. Semua pengecer yang 

menjual migor curah eceran ke konsumen wajib mengikuti HET. Konsumen dimaksud 

adalah masyarakat dan UMKM dan semua disubsidi BPDPKS. 

 

Namun, bukannya mengobati penyakit tetapi menimbulkan penyakit baru. 

Dicabutnya HET ( Harga Eceran Tertinggi) malah menimbulkan permasalahan baru 

bagi masyarakat. Pencabutan HET tersebut menuai beberapa tanggapan dari pembeli 

dan pedagang. Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) 

mengungkapkan harga minyak goreng kemasan atau premium akan mengikuti harga 

keekonomian atau mekanisme pasar. Setelah HET dicabut ketersediaan minyak di 

pasaran semakin melimpah akan tetapi harganya melonjak naik. Meskipun 

ketersediaannya melimpah jika harganya melonjak tinggi. Kalau sebelumnya harga 

minyak goreng kemasan 2 liter hanya Rp28 ribu, kini tembus hampir Rp50 ribu. 

Masyarakat ekonomi menengah dan menengah kebawah tentunya sangat merasa 

dirugikan dengan adanya harga kenaikan minyak goreng ini. Tentunya pedagang-

pedagang kecil harus merasakan dampaknya. Dengan adanya kenaikan minyak goreng, 

mereka mengalami kerugian jika tidak diikuti dengan kenaikan harga barang dagangan 

mereka, tentunya juga akan berdampak pada pembelian konsumen yang menurun. 

 

Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. 

Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per 

liter. Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak 

goreng curah dan mengembalikan harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme 

pasar dinilai akan memberikan implikasi tersendiri. Jika dirinci, pemerintah menetapkan 

tiga kebijakan untuk mengatasi kelangkaan pasokan dan tingginya harga minyak goreng 
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di pasar. Pertama, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak 

goreng curah Rp14.000. Kedua, pemerintah mengembalikan harga minyak goreng 

kemasan ke nilai keekonomian. Ketiga, pemerintah akan memberikan subsidi untuk 

minyak goreng curah yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa 

Sawit (BPDPKS). 

  

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira 

mengaku tidak setuju dengan langkah yang diambil pemerintah dalam upaya 

penyediaan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng tersebut. Beberapa dampak 

yang bisa timbul dari kebijakan tersebut antara lain : 

 

● Terjadinya Migrasi permintaan 

 
Pemberian subsidi pada minyak goreng subsidi akan menggeser permintaan dari 

minyak goreng kemasan ke minyak goreng curah. Jika ditelisik, perubahan kebijakan 

ini hanya membolak-balikkan dari sebelumnya penyaluran minyak goreng kemasan ke 

ritel modern dengan harga murah dan saat ini beralih ke minyak goreng curah. 

 

● Pengawasan yang sulit 

 
Dari segi pengawasan, akan sangat susah lantaran minyak goreng curah tidak memiliki 

barcode dan kode produksi sehingga ada kemungkinan bisa dioplos dengan minyak 

jelantah. Kemungkinan lain tidak sampai sasaran dan harga di ritel tetap mahal. 

 

● Pemerintah Gonta-ganti kebijakan 

 
Gonta ganti kebijakan ini menandakan pemerintah tidak konsisten. Jika domestic 

market obligation (DMO) 20 persen dianggap telah memenuhi, berarti ada masalah 

pada distributor sehingga perlu ditindak tegas. Cara ini akan lebih mudah 

penelusurannya untuk minyak goreng kemasan daripada curah. Sehingga, jika DMO 

dan Harga Eceran Tertinggi (HET) diberlakukan dengan baik, seharusnya ini sudah 
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bisa menyelesaikan masalah yang ada. 

 

● Subsidi dari BPDPKS 

 
Mengenai kebijakan pemerintah yang akan menggunakan dana subsidi Badan 

Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana tersebut tidak akan cukup 

untuk menanggung minyak goreng curah dikarenakan minyak goreng curah cukup 

besar pemanfaatannya baik di rumah tangga maupun UMKM. Dengan begitu, akan 

kembali mengulang minyak goreng subsidi kemasan yang akhirnya habis juga di 

pasaran. 

 

Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya kebijakan pemerintah ini sama sekali tidak mengatasi isu 

kelangkaan minyak 

goreng ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil hanya berputar disitu-situ saja tanpa 

adanya jalan keluar. Seharusnya sebagai pemangku dan pembuat peraturan tertinggi 

mengetahui apa yang harus dilakukan untuk kesejahteraan warga negara, bukan hanya 

membuat kebijakan yang hanya memberatkan salah satu pihak dan merugikan pihak 

banyak. Adapun hal-hal yang kemudian dinilai menjadi polemik adalah sebagai berikut: 

 

● Di Indonesia, setelah pemerintah mencabut peraturan harga eceran tertinggi (HET), 

banyak toko modern menjual minyak goreng kemasan seharga Rp. 24.000 per liter. 

Rata-rata harga paket dua liter berkisar antara Rp 45.000 hingga Rp 46.000. Jika 

dibandingkan dengan harga minyak goreng di Indonesia, jauh lebih tinggi di Malaysia. 

Pemerintah negeri jiran itu telah menyalurkan subsidi minyak senilai RM2,5 (sekitar 

Rp 

8.500 per kg) melalui Skema Stabilisasi Minyak Goreng (COSS). Ini sepertiga lebih 

murah dari harga di Indonesia. Minyak goreng bersubsidi, di sisi lain, hanya tersedia 

untuk kelompok tertentu, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka yang 

tidak memenuhi syarat untuk subsidi, seperti restoran, harus membayar RM27.9, atau 
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sekitar Rp. 95.000 per kg, untuk minyak goreng non subsidi. Kebijakan minyak goreng 

bersubsidi ini berbanding terbalik dengan pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Indonesia, yakni Rp. 14.000 per liter. Bagaimana bisa disaat rakyat sedang melarat 

pemerintah menerapkan kebijakan pencabutan HET yang membuat harga minyak 

goreng melambung tinggi yang membuat rakyat sekarat? 

● Center for Economic Reform (CORE) menilai langkah Kementerian Perdagangan 

(Kemendag) untuk membenahi kebijakan minyak goreng sudah tepat. Piter Abdullah, 

Direktur Riset CORE, menilai penerbitan kebijakan HET beberapa waktu lalu adalah 

sebuah kesalahan. Dia juga mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk 

mengakhiri kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keputusan pemerintah yang 

menetapkan harga eceran minyak jauh di bawah harga dunia, yang mendorong 

masyarakat untuk menimbun dan menyelundupkan, sehingga terjadi kelangkaan di 

pasar. Pencabutan HET minyak goreng akan mengakibatkan harga minyak goreng 

ditentukan oleh pasar. Pemerintah, di sisi lain, memberikan subsidi untuk minyak 

goreng non-premium atau curah.  

● Sebelumnya, pada saat harga minyak goreng masih dalam HET kelangkaan terjadi 

dimana-mana membuat rakyat saling berebut dan saling mendorong untuk 

mendapatkan minyak goreng tetapi, saat HET dicabut yang menyebabkan harga 

minyak goreng melambung tinggi, stok jadi mendadak banyak dan dibebaskan 

memborong minyak goreng. Hal tersebut sangat tidak masuk akal diduga ada 

permainan “mafia” yang mengacu pada sekelompok produsen pasar dominan yang 

bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan dengan menaikkan harga dan 

menimbun stok minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meminta maaf 

kepada publik karena gagal mengalahkan mafia minyak goreng. Akibatnya, para buruh 

menuntut agar Presiden Joko Widodo segera mengangkat Menteri Perdagangan yang 

baru. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” Tertuang jelas bahwa kekayaan alam dikuasai negara maka, 
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negara tidak boleh kalah dengan “mafia” tersebut. 

● Penyebab lain kelangkaan minyak yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Gabungan 

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Toga Sitanggang, bahwa kelangkaan dan 

minimnya ketersediaan minyak goreng diakibatkan adanya perubahan kebijakan yang 

cepat. Perubahan kebijakan dari pemerintah membuat pelaku industri dari hulu ke hilir 

butuh waktu untuk merespons. "Kami bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada 

kelangkaan bahan baku. Sebab dari total produksi konsumsi dalam CPO negeri baru 

mencapai 36 persen," kata Toga dilansir dari Antara, Jumat (11/2/2022). 

 

Ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan harga dan memastikan 

kebebasan rakyatnya untuk menggoreng hidangan di meja makan menyebabkan rakyat 

menderita. Menyusul kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang 

mengakibatkan maraknya antrean minyak goreng yang merenggut nyawa banyak orang, 

pemerintah justru tampil di depan publik untuk sekadar meminta maaf. Janji pemerintah 

untuk mengungkap nama-nama anggota mafia yang berada di balik kelangkaan minyak 

goreng hanyalah omong kosong dan harapan kosong belaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

Daftar Pustaka 

 
Antara (2022). Mendag Sebut Sepertiga Kebutuhan Minyak Goreng Nasional Sudah 

Dipenuhi Temp.co. Diakses dari

 : https://bisnis.tempo.co/read/1561904/mendag-sebut-

sepertiga-kebutuhan-minyak-goren g-nasional-sudah-dipenuhi [Diakses 3 Apr. 2022] 

Ardhany S.D. Lamsiyah. 2018. Tingkat Pengetahuan Pedagang Warung Tenda di Jalan 

Yos Sudarso Palangkaraya Tentang Bahaya Penggunaan Minyak Jelantah Bagi 

Kesehatan. Jurnal Surya Medika 3(2):62-70. 

Bisnis.com. (2022, 16 Maret). Kebijakan Harga Minyak Goreng Disebut Fatal, Mengapa?. 

Diakses pada 03 April 2022, dari 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/12/1511437/kebijakan-harga-minyak-

goreng-disebut-fatal-mengapa 

Bisnis.com. 2022. OPINI: Negara vs (Mafia) Minyak Goreng. 

(https://ekonomi.bisnis.com/read/20220324/9/1514479/opini-negara-vs-mafia-

minyak-g oreng), diakses pada 03 April 2022. 

Cnbcindonesia.com (2022, 17 Maret). Sah! Pemerintah Cabut Ketentuan HET Migor. 

Diakses pada 03 April 2022, dari 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220317142421-4-323607/sah-pemerintah-

cabu t-ketentuan-het-migor 

Edwin Zhan. Pemerintah Pusat Siapkan 1,2 Miliar Liter Minyak Murah! Mulai Kapan? 

kompas.com. Diakses dari : https://www.kompas.tv/article/248815/pemerintah-

pusat-siapkan-1-2-miliar-liter-minya k-murah-mulai-kapan [Diakses 2 Apr. 2022]. 

Hasyim, T. detikSulses. 2022. KPPU Dalami Dugaan Kartel Penimbunan Minyak Goreng 

61,18 Ton di Makassar. (https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5953254/kppu-dalami-

dugaan-kartel-penimbuna n-minyak-goreng-6118-ton-di-makassar), diakses pada 03 

April 2022. 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com
https://bisnis.tempo.co/read/1561904/mendag-sebut-sepertiga-kebutuhan-minyak-goreng-nasional-sudah-dipenuhi
https://bisnis.tempo.co/read/1561904/mendag-sebut-sepertiga-kebutuhan-minyak-goreng-nasional-sudah-dipenuhi
https://bisnis.tempo.co/read/1561904/mendag-sebut-sepertiga-kebutuhan-minyak-goreng-nasional-sudah-dipenuhi
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/12/1511437/kebijakan-harga-minyak-goreng-disebut-fatal-mengapa
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/12/1511437/kebijakan-harga-minyak-goreng-disebut-fatal-mengapa
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220316/12/1511437/kebijakan-harga-minyak-goreng-disebut-fatal-mengapa
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220324/9/1514479/opini-negara-vs-mafia-minyak-goreng
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220324/9/1514479/opini-negara-vs-mafia-minyak-goreng
https://ekonomi.bisnis.com/read/20220324/9/1514479/opini-negara-vs-mafia-minyak-goreng
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220317142421-4-323607/sah-pemerintah-cabu
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220317142421-4-323607/sah-pemerintah-cabu
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220317142421-4-323607/sah-pemerintah-cabut-ketentuan-het-migor
https://www.kompas.tv/article/248815/pemerintah-pusat-siapkan-1-2-miliar-liter-minyak-murah-mulai-kapan
https://www.kompas.tv/article/248815/pemerintah-pusat-siapkan-1-2-miliar-liter-minyak-murah-mulai-kapan
https://www.kompas.tv/article/248815/pemerintah-pusat-siapkan-1-2-miliar-liter-minyak-murah-mulai-kapan
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5953254/kppu-dalami-dugaan-kartel-penimbunan-minyak-goreng-6118-ton-di-makassar
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5953254/kppu-dalami-dugaan-kartel-penimbunan-minyak-goreng-6118-ton-di-makassar
https://www.detik.com/sulsel/berita/d-5953254/kppu-dalami-dugaan-kartel-penimbunan-minyak-goreng-6118-ton-di-makassar


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

Idris M (2022). Produsen Beberkan Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Negeri 

Kaya Sawit Kompas.com. Diakses dari: 

https://money.kompas.com/read/2022/02/11/084332826/produsen-beberkan-

penyebab-k elangkaan-minyak-goreng-di-negeri-kaya-sawit?page=all [DiaKses 3 

Apr. 2022]  

Idris, M. (2022). Jutaan Hektare Hutan RI Jadi Sawit, Kenapa Minyak Goreng Justru 

Mahal? Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com. Diakses

 dari: https://money.kompas.com/read/2022/01/30/053318926/jutaan-

hektare-hutan-ri-jadi-sa wit-kenapa-minyak-goreng-justru-mahal?page=all [Diakses 2 

Apr. 2022]. 

Ika, A. (2022). Pemerintah Cabut HET dan DMO, Ekonom: Minyak Goreng Tidak akan 

Langka Lagi Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.com. Diakses dari: 

https://money.kompas.com/read/2022/03/18/140000526/pemerintah-cabut-het-dan-

dmo- ekonom--minyak-goreng-tidak-akan-langka-lagi?page=all [Diakses 2 Apr. 

2022]. 

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 

3. Khudori. Mau ke Mana Kebijakan Minyak Goreng? cnnindonesia.com. Diakses dari : 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220215105126-93-759307/mau-ke-mana-

ke bijakan-minyak-goreng [Diakses 2 Apr. 2022]. 

Kompas.com 2022. Negara Tidak Boleh Kalah dengan Mafia Minyak Goreng.... 

(https://money.kompas.com/read/2022/03/18/081612626/negara-tidak-boleh-kalah-

deng an-mafia-minyak-goreng?page=all), diakses pada 03 Maret 2022. 

Kompas.com. 2022. Kontroversi Mendag Lutfi soal Minyak Goreng Mahal: Akui Tak 

Kuasa Kontrol Mafia hingga Salahkan "Panic

 Buying". 

(https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/17295791/kontroversi-mendag-lutfi-

soal- minyak-goreng-mahal-akui-tak-kuasa-kontrol?page=all), diakses 03 April 2022. 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com
https://money.kompas.com/read/2022/02/11/084332826/produsen-beberkan-penyebab-k
https://money.kompas.com/read/2022/02/11/084332826/produsen-beberkan-penyebab-k
https://money.kompas.com/read/2022/02/11/084332826/produsen-beberkan-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-negeri-kaya-sawit?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/01/30/053318926/jutaan-hektare-hutan-ri-jadi-sawit-kenapa-minyak-goreng-justru-mahal?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/01/30/053318926/jutaan-hektare-hutan-ri-jadi-sawit-kenapa-minyak-goreng-justru-mahal?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/01/30/053318926/jutaan-hektare-hutan-ri-jadi-sawit-kenapa-minyak-goreng-justru-mahal?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/18/140000526/pemerintah-cabut-het-dan-dmo-ekonom--minyak-goreng-tidak-akan-langka-lagi?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/18/140000526/pemerintah-cabut-het-dan-dmo-ekonom--minyak-goreng-tidak-akan-langka-lagi?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/18/140000526/pemerintah-cabut-het-dan-dmo-ekonom--minyak-goreng-tidak-akan-langka-lagi?page=all
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220215105126-93-759307/mau-ke-mana-kebijakan-minyak-goreng
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220215105126-93-759307/mau-ke-mana-kebijakan-minyak-goreng
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220215105126-93-759307/mau-ke-mana-kebijakan-minyak-goreng
https://money.kompas.com/read/2022/03/18/081612626/negara-tidak-boleh-kalah-dengan-mafia-minyak-goreng?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/18/081612626/negara-tidak-boleh-kalah-dengan-mafia-minyak-goreng?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/18/081612626/negara-tidak-boleh-kalah-dengan-mafia-minyak-goreng?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/17295791/kontroversi-mendag-lutfi-soal-minyak-goreng-mahal-akui-tak-kuasa-kontrol?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/17295791/kontroversi-mendag-lutfi-soal-minyak-goreng-mahal-akui-tak-kuasa-kontrol?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/17295791/kontroversi-mendag-lutfi-soal-minyak-goreng-mahal-akui-tak-kuasa-kontrol?page=all


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

Kompas.com. 2022. Polisi Temukan Indikasi Penimbunan Minyak Goreng. 

(https://www.kompas.tv/article/272388/polisi-temukan-indikasi-penimbunan-minyak-

go reng), diakses pada 03 April 2022. 

Liputan6.com. 2022. KPPU Dalami Dugaan Kartel di Kasus Penimbunan Minyak Goreng 

Deli Serdang. 

(https://www.liputan6.com/bisnis/read/4892402/kppu-dalami-dugaan-kartel-di-kasus-

pe nimbunan-minyak-goreng-deli-serdang), diakses pada 03 April 2022. 

Liputan6.com. 2022. Pemerintah Kalah dengan Mafia Minyak Goreng, Buruh Minta 

MendagDiganti. 

(https://www.liputan6.com/bisnis/read/4919268/pemerintah-kalah-dengan-mafia-

minya k-goreng-buruh-minta-mendag-diganti), diakses pada 03 April 2022. 

M Nurhadi (2022). Perbandingan Harga Minyak Goreng di Malaysia dan Indonesia, Beda 

Jauh! suara.com. Diakses dari: 

https://www.suara.com/bisnis/2022/03/18/154958/perbandingan-harga-minyak-

goreng-d i-malaysia-dan-indonesia-beda-jauh?page=all [Diakses 2 Apr. 2022]. 

Muhammad Idris. Anggaran untuk Subsidi Minyak Goreng Curah Tembus Rp 7,6 Triliun 

kompas.com. Dikases dari : 

https://money.kompas.com/read/2022/03/19/114902826/anggaran-untuk-subsidi-

minyak -goreng-curah-tembus-rp-76-triliun?page=all. [Diakses 2 Apr. 2022]. 

Nurhadi. 2022. Sederet Pernyataan Kontroversial Mendag soal Kelangkaan Minyak 

Goreng. (https://bisnis.tempo.co/read/1574076/sederet-pernyataan-kontroversial-

mendag-soal-ke langkaan-minyak-goreng), diakses pada 02 April 2022. 

Nursam M (2022). Kelangkaan Minyak Goreng Justru Membawa Nikmat Fajar.co.id. 

Diakses dari : https://fajar.co.id/2022/03/27/kelangkaan-minyak-goreng-justru-

membawa-nikmat/2/ [Diakses 3 Apr. 2022] 

Okezone.com. (2022, 22 Maret). Ternyata Ini Alasan Mengapa Pemerintah Mencabut 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com
https://www.kompas.tv/article/272388/polisi-temukan-indikasi-penimbunan-minyak-goreng
https://www.kompas.tv/article/272388/polisi-temukan-indikasi-penimbunan-minyak-goreng
https://www.kompas.tv/article/272388/polisi-temukan-indikasi-penimbunan-minyak-goreng
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4892402/kppu-dalami-dugaan-kartel-di-kasus-penimbunan-minyak-goreng-deli-serdang
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4892402/kppu-dalami-dugaan-kartel-di-kasus-penimbunan-minyak-goreng-deli-serdang
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4892402/kppu-dalami-dugaan-kartel-di-kasus-penimbunan-minyak-goreng-deli-serdang
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4919268/pemerintah-kalah-dengan-mafia-minyak-goreng-buruh-minta-mendag-diganti
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4919268/pemerintah-kalah-dengan-mafia-minyak-goreng-buruh-minta-mendag-diganti
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4919268/pemerintah-kalah-dengan-mafia-minyak-goreng-buruh-minta-mendag-diganti
https://www.suara.com/bisnis/2022/03/18/154958/perbandingan-harga-minyak-goreng-di-malaysia-dan-indonesia-beda-jauh?page=all
https://www.suara.com/bisnis/2022/03/18/154958/perbandingan-harga-minyak-goreng-di-malaysia-dan-indonesia-beda-jauh?page=all
https://www.suara.com/bisnis/2022/03/18/154958/perbandingan-harga-minyak-goreng-di-malaysia-dan-indonesia-beda-jauh?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/19/114902826/anggaran-untuk-subsidi-minyak-goreng-curah-tembus-rp-76-triliun?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/19/114902826/anggaran-untuk-subsidi-minyak-goreng-curah-tembus-rp-76-triliun?page=all
https://money.kompas.com/read/2022/03/19/114902826/anggaran-untuk-subsidi-minyak-goreng-curah-tembus-rp-76-triliun?page=all
https://bisnis.tempo.co/read/1574076/sederet-pernyataan-kontroversial-mendag-soal-kelangkaan-minyak-goreng
https://bisnis.tempo.co/read/1574076/sederet-pernyataan-kontroversial-mendag-soal-kelangkaan-minyak-goreng
https://bisnis.tempo.co/read/1574076/sederet-pernyataan-kontroversial-mendag-soal-kelangkaan-minyak-goreng
https://fajar.co.id/2022/03/27/kelangkaan-minyak-goreng-justru-membawa-nikmat/2/
https://fajar.co.id/2022/03/27/kelangkaan-minyak-goreng-justru-membawa-nikmat/2/


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

HET Minyak Goreng. Diakses pada 03 April 2022, dari 

https://economy.okezone.com/read/2022/03/22/320/2566073/jangan-kaget-ternyata-

ini-a lasan-mengapa-pemerintah-mencabut-het-minyak-goreng 

Pakar Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng. (2022, March 1). Republika. 

https://www.republika.co.id/berita/r81nhj384/pakar-ungkap-penyebab-kelangkaan-

miny ak-goreng 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang 

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah 

Ratriani V (2022). Apakah Harga Minyak Goreng Naik Lagi? Ini Harga Minyak Goreng 

Terbaru Industri. Kontan.co.id. Diakses dari : 

https://industri.kontan.co.id/news/apakah-harga-minyak-goreng-naik-lagi-ini-harga-

min yak-goreng-terbaru [Diakses 2 Apr. 2022]. 

Republika.Id. 2022. Mengatasi Kartel Minyak Goreng. 

(https://www.republika.id/posts/26543/mengatasi-kartel-minyak-goreng), diakses 

pada 03 April 2022. 

Sandy, F. CNBC Indonesia. 2022. Blak-Blakan KPPU Soal Dugaan Kartel Minyak 

Goreng.  

https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222081106-4-317176/blak-blakan-kppu-

so al-dugaan-kartel-minyak-goreng), diakses pada 03 April 2022. 

Setiyadi, B. (2022, March 2). Ini Faktor Penyebab Harga Minyak Naik. Ekbis 

Sindonews.com. 

https://ekbis.sindonews.com/read/701355/34/ini-faktor-penyebab-harga-minyak-naik-

16 46218992?showpage=all 

Ternyata  Ini  Faktor  Pemicu  Harga  Minyak  Meroket  Dekati  US$  60. (2021, February 

8).  

 

CNBCIndonesia. 

https://www.cnbcindonesia.com/market/20210208100428-17-221764/ternyata-ini-

faktor -pemicu-harga-minyak-meroket-dekati-us--60 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com
https://economy.okezone.com/read/2022/03/22/320/2566073/jangan-kaget-ternyata-ini-alasan-mengapa-pemerintah-mencabut-het-minyak-goreng
https://economy.okezone.com/read/2022/03/22/320/2566073/jangan-kaget-ternyata-ini-alasan-mengapa-pemerintah-mencabut-het-minyak-goreng
https://economy.okezone.com/read/2022/03/22/320/2566073/jangan-kaget-ternyata-ini-alasan-mengapa-pemerintah-mencabut-het-minyak-goreng
https://www.republika.co.id/berita/r81nhj384/pakar-ungkap-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng
https://www.republika.co.id/berita/r81nhj384/pakar-ungkap-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng
https://www.republika.co.id/berita/r81nhj384/pakar-ungkap-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng
https://industri.kontan.co.id/news/apakah-harga-minyak-goreng-naik-lagi-ini-harga-minyak-goreng-terbaru
https://industri.kontan.co.id/news/apakah-harga-minyak-goreng-naik-lagi-ini-harga-minyak-goreng-terbaru
https://industri.kontan.co.id/news/apakah-harga-minyak-goreng-naik-lagi-ini-harga-minyak-goreng-terbaru
https://www.republika.id/posts/26543/mengatasi-kartel-minyak-goreng
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222081106-4-317176/blak-blakan-kppu-soal-dugaan-kartel-minyak-goreng
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222081106-4-317176/blak-blakan-kppu-soal-dugaan-kartel-minyak-goreng
https://www.cnbcindonesia.com/news/20220222081106-4-317176/blak-blakan-kppu-soal-dugaan-kartel-minyak-goreng
https://ekbis.sindonews.com/read/701355/34/ini-faktor-penyebab-harga-minyak-naik-1646218992?showpage=all
https://ekbis.sindonews.com/read/701355/34/ini-faktor-penyebab-harga-minyak-naik-1646218992?showpage=all
https://ekbis.sindonews.com/read/701355/34/ini-faktor-penyebab-harga-minyak-naik-1646218992?showpage=all
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210208100428-17-221764/ternyata-ini-faktor-pemicu-harga-minyak-meroket-dekati-us--60
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210208100428-17-221764/ternyata-ini-faktor-pemicu-harga-minyak-meroket-dekati-us--60
https://www.cnbcindonesia.com/market/20210208100428-17-221764/ternyata-ini-faktor-pemicu-harga-minyak-meroket-dekati-us--60


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

Tim SMcom4 (2022). Dampak dari Harga Minyak Goreng Naik, Pedagang Gorengan 

Khawatir Keuntungan Menurun SuaraMerdeka.com. Diakses dari : 

https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-042994080/dampak-dari-harga-minyak-

gor eng-naik-pedagang-gorengan-khawatir-keuntungan-menurun?page=2 [Diakses 2 

Apr. 2022] 

Tin WowKeren (2022). Keluhan Warga Soal Minyak Goreng Yang Mendadak Melimpah 

Tapi Mahal : Sangat Memberatkan Wowkeren.com. Diakses dari : 

https://www.google.com/amp/s/www.wowkeren.com/amp/berita/tampil/00417096.ht

ml [Diakses 3 Apr. 2022] 

Tirto.id. 2022. Ombudsman: Ada Indikasi Penimbunan di Balik Minyak Goreng Langka. 

(https://tirto.id/ombudsman-ada-indikasi-penimbunan-di-balik-minyak-goreng-

langka-g oHH), diakses pada 03 April 2022. 

Zulfikar F(2022). Apa Penyebab Kalangan Minyak Goreng di Indonesia? Ini Kata Pakar 

Unair detikEdu. Diakses dari :https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-

penyebab-kelangkaan-minyak-g oreng-di-indonesia-ini-kata-pakar-unair [Diakses 2 

Apr. 2022] 

Aulia Damayanti(2022). Pemerintah Resmi Cabut HET Minyak Goreng Kemasan, Ini 3 

Faktanya detik.com. Diakses dari : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-

5988838/pemerintah-resmi-cabut-het- minyak-goreng-kemasan-ini-3-faktanya. 

 

 

 

 

 

 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com
https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-042994080/dampak-dari-harga-minyak-goreng-naik-pedagang-gorengan-khawatir-keuntungan-menurun?page=2
https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-042994080/dampak-dari-harga-minyak-goreng-naik-pedagang-gorengan-khawatir-keuntungan-menurun?page=2
https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-042994080/dampak-dari-harga-minyak-goreng-naik-pedagang-gorengan-khawatir-keuntungan-menurun?page=2
https://www.google.com/amp/s/www.wowkeren.com/amp/berita/tampil/00417096.html
https://www.google.com/amp/s/www.wowkeren.com/amp/berita/tampil/00417096.html
https://tirto.id/ombudsman-ada-indikasi-penimbunan-di-balik-minyak-goreng-langka-goHH
https://tirto.id/ombudsman-ada-indikasi-penimbunan-di-balik-minyak-goreng-langka-goHH
https://tirto.id/ombudsman-ada-indikasi-penimbunan-di-balik-minyak-goreng-langka-goHH
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia-ini-kata-pakar-unair
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia-ini-kata-pakar-unair
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5960367/apa-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia-ini-kata-pakar-unair


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

MEGA PROYEK IKN & PERMASALAHANNYA 

Rencana pemindahan (IKN) menuai polemik. Terbaru, warga lokal kaget tiba-tiba 

tanahnya dipatok untuk proyek IKN. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 

Kekerasan (KontraS) juga sudah menyoroti langkah pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota 

Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Salah satunya potensi munculnya pelanggaran hak asasi 

manusia (HAM) dalam proses atau saat sudah dilakukan pemindahannya. 

Pemindahan Ibu Kota Negara sudah lama menuai penolakan. Pada 4 Februari 2022, muncul 

petisi di change.org berjudul Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu 

Kota Negara. Petisi dalam platform digital itu diinisiasi para tokoh nasional 

Dilihat dari sisi politik ekonomi dan lingkungan, pemindahan ibu kota negara (IKN) masih menjadi 

perdebatan. Hal ini disampaikan oleh Dr. M. Rizal Taufikurrahman, peneliti Index Jakarta dan 

Masitoh Nur Rohmah, S.Hub. Int., MA, dosen politik lingkungan HI UII dalam diskusi daring 

Institute for Global and Strategic Studies (IGSS) HI UII dengan tema Polemik Pemindahan Ibu Kota 

Negara: Perspektif Ekonomi Politik dan Lingkungan, pada Jumat (18/2). 

Dalam pemaparannya, Taufikurrahman menilai pembangunan IKN memiliki risiko yang cukup besar 

karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah berada pada fase pemulihan pasca Covid-19. 

Pemerintah menurutnya akan lebih baik jika fokus terhadap pertumbuhan ekonomi yang terganggu 

oleh pembangunan IKN yang menyedot jumlah anggaran yang cukup banyak dari APBN. 

Tahun 2022 merupakan momentum untuk memulihkan ekonomi dan tidak bisa ditunda ke tahun 

2023. Menurut Taufik, hal ini terjadi karena tahun depan fokus nasional sudah mulai beralih kepada 

isu politik sebagai tahun pembuka persaingan politik nasional menyambut pemilihan presiden tahun 

2024. 

Ia menambahkan wacana pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pemindahan IKN ini tidak bisa 

langsung tercapai karena beberapa halangan yang terjadi. Salah satunya adalah keterhubungan 

provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai daerah di Indonesia yang belum maksimal baik dari segi 

suplai maupun tuntutan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com
https://www.tempo.co/tag/ikn
https://www.tempo.co/tag/ibu-kota-negara


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

Sementara itu, dari perspektif lingkungan Masitoh berpendapat pemindahan IKN tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan generasi saat ini dengan cepat. Proses pemindahan ibukota sangat 

rentan terhadap pembangunan yang bersifat jangka pendek. Selain itu, hal ini juga dapat merusak 

poin-poin yang bisa diproyeksikan untuk jangka panjang seperti lingkungan dan terpecahnya sektor 

ekonomi-sosial yang seharusnya menjadi satu kesatuan. 

Masitoh menambahkan bahwa apa yang terjadi di Jakarta dan calon IKN baru diikuti dengan 

pertanyaan apakah permasalahan di kedua tempat tersebut bisa terselesaikan atau tidak. Pemindahan 

ibu kota juga harus mengingat konflik terkait agraria dan pertanahan yang menjadi permasalahan 

yang tidak terhindarkan saat ini. 

Kebakaran hutan dan deforestasi menjadi dilema lain yang masih menjadi permasalahan yang belum 

terselesaikan di calon IKN. “Pemerintah seharusnya sampai pada hal-hal mikro dan tidak hanya 

terfokus pada hal-hal makro saja.” Ujar Masitoh. 

Ia juga menekankan bahwa pemindahan IKN belum tentu menyelesaikan masalah di Jakarta, malah 

hal ini lebih rentan menciptakan masalah yang baru di tempat yang lain. “Ada masyarakat-

masyarakat marjinal yang belum terakomodir kebutuhan mereka dalam proses pemindahan IKN.” 

Tutup Masitoh. (AP/ESP) 
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ANALISIS MULTIDISIPLINER 

PROGRAM IBU KOTA NEGARA DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP 

PEREKONOMIAN RAKYAT DAN KEBIJAKAN POLITIK-EKONOMI 

PEMERINTAHAN JOKOWI MA’RUF 

Penulis: 

Birgitta Ratu Yoana Handoko (BEM Universitas Merdeka Malang) 
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Moh. Rayhan Danil Abror (BEM Universitas Merdeka Malang) 
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A. Pendahuluan 

a) Ibu Kota Negara 

Ibu kota Negara memiliki peranan yang sentral sebagai pusat pemerintahan dari 

suatu negara. Mulai dari penempatan lembaga negara dan menjalankan fungsinya, 

pusat perdagangan dan bisnis,sehingga aktivitas ekonomi dalam lingkup nasional 

maupun internasional banyak dijalankan di ibu kota negara. Di Indonesia pada 

awalnya menetapkan kota Jakarta sebagai  ibu kota Negara. Penetapan Jakarta sebagai 

ibukota memiliki sejarah yang panjang, Jakarta yang pada saat pemerintahan Hindia-

Belanda disebut dengan Batavia sudah dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang 

sekaligus pusat perdagangan, sehingga pada saat itu berbagai sarana kota yang 

menunjang aktivitas pemerintahan sudah terbangun dengan baik.1 

Secara de facto,  perjalanan sejarah menunjukkan bahwa penetapan Jakarta sebagai 

ibu kota adalah kebiasaan dan praktik pemerintahan. Sedangkan secara de jure, 

penetapan Jakarta sebagai Ibu kota negara baru sejak 1961 berdasarkan penetapan 

 
1 Dian Herdiana. “Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata 
Pemerintahan yang Baik”.  Jurnal transformative Vol. 8 No. 1 Tahun 2022 
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presiden No. 2 tahun 1961. Kemudian setelah itu, realitas Jakarta sebagai ibu kota 

negara dituangkan secara yuridis dalam Undang-Undang  No. 10 Tahun 1964 Tentang 

“Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara 

Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta”. 

Ibu kota negara sebagai salah satu identitas dari suatu bangsa wajib dikelola dengan 

baik, meskipun hal tersebut bukan perkara mudah dalam praktiknya. Secara historis, 

wacana pemindahan ibu kota negara sudah cukup lama, bahkan sejak era pemerintahan 

Presiden Soekarno wilayah Kalimantan sudah dipandang sebagai kawasan ideal bagi 

penempatan wilayah ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta, hal ini disebabkan 

wilayahnya yang luas, aman dari potensi gempa bumi, juga dianggap sebagai kawasan 

pertengahan Indonesia.2 Secara rasional pemindahan ibu kota merupakan suatu hal 

yang wajar apabila dirasa ibu kota yang ditempati sudah tidak memadai lagi dalam 

menunjang pemenuhan kebutuhan suatu negara. Peristiwa pemindahan ibu kota negara 

telah banyak dilakukan oleh beberapa negara dan tentunya dengan alasan yang 

beragam pula. Sebagai salah satu contohnya, Rusia sempat dua kali melakukan 

pemindahan ibu kota, mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia tapi pada tahun 1712 

dipindahkan ke Saint Peterburg dan kemudian, pada tahun 1918 Rusia memindahkan 

ibu kotanya kembali ke moskow hingga saat ini, karena Moskow lebih dekat ke Eropa.3 

Secara yuridis telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 

Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dijadikan sebagai 

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya wacana pemindahan ibu 

kota negara yang sudah lama diagendakan mulai terwujud pada masa pemerintahan 

Joko Widodo, meskipun dalam perjalanannya menuai pro dan kontra dalam 

 
2 Nicodemus R Toum. “Analisis Kesiapan Pemerintah Provensi Kalimantan Tengah Dalam Wacana Pemindahan Ibu 
Kota Negara Republic Indonesia Ke Kota Palangkaraya” Jurnal academia praja Vol. 1 No.1 Februari 2018 hlm. 129.  
3 Isna Rifka. “Daftar Negara Yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya” 
https://amp.kompas.com/money/read/2022/01/20/071500126/daftar-negara-yang-pernah-memindahkan-ibu-
kotanya (Diakses pada Senin, 4  April 2022 Pukul 13.38 WIB) 
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masyarakat. Dengan proses yang cukup singkat dimulai dengan rapat terbatas 

pemerintahan pada tanggal 29 April 2019 terkait penyusunan Rancangan Undang-

Undang Ibu Kota Negara, dan kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 resmi disahkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai 

dasar pembentukan Ibu Kota Negara yang baru. Di dalam Undang-Undang tersebut 

menyebutkan bahwa Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia akan disebut 

sebagai Ibu Kota Nusantara. 

Dipindahkannya ibu kota negara dari Jakarta bukan tanpa alasan, berikut ini faktor 

yang menyebabkan lokasi ibu kota negara berpindah:4 Pertama, Pulau Jawa Padat 

Penduduk Berdasarkan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015, 

sebanyak 56,56% penduduk di Indonesia berada di pulau Jawa. Pulau Jawa menjadi 

pulau paling padat di Indonesia. Sedangkan pulau lain persentase kepadatan penduduk 

kurang dari Jawa. Data dari SUPAS tahun 2020, pulau Jawa berada di peringkat 

pertama dengan persentase penduduk sebanyak 56,10%. Sementara itu di posisi kedua 

penduduk di Kalimantan bertambah menjadi 6,15% di tahun 2020. Kedua, Kontribusi 

Ekonomi Mengutip dari bps.go.id, di tahun 2020 pulau Jawa berada di peringkat 

pertama kontribusi ekonomi produk domestik bruto (PDB) sebesar 59,14%. Posisi 

kedua ada pulau Sumatera PDB sebanyak 21,40%, pulau Kalimantan PDB sebesar 

8,12%, pulau Sulawesi PDB sebanyak 6,19%, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara 

PDB sebanyak 2,95%. Kontribusi PDB paling rendah berada di pulau Maluku dan 

Papua. Kedua pulau ini berkontribusi sebanyak 2,24% untuk Indonesia.  

Ketiga, krisis air bersih menjadi masalah di pulau jawa. Berdasarkan data 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tahun 2016 pulau 

Jawa mengalami krisis air yang parah. Salah satu indikator krisis air bersih adalah 

 
4 Dwi Latifatul Fajri. “5 Alasan Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timurr” 
https://katadata.co.id/safrezi/berita/6216091475460/5-alasan-ibu-kota-pindah-ke-kalimantan-Timurr (Diakses 
pada Senin, 4  April 2022 Pukul 20.22 WIB) 
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ketersediaan air yang berkurang, seperti daerah Jawa Tengah. Keempat, Ancaman 

Bencana Alam Daerah Jakarta mengalami penurunan tanah. Selain itu sekitar 50% 

daerah Jakarta mengalami penurunan keamanan banjir dibawah 10 tahun. Padahal 

ideal kota besar memiliki tingkat keamanan banjir minimal 50 tahun. Tanah di Jakarta 

mengalami penurunan sekitar 35-50 cm dalam kurun waktu 10 tahun (2007-2017). 

Faktor bencana alam lain adalah aktivitas gunung berapi seperti gunung Krakatau dan 

gunung Gede. Daerah Jakarta memiliki ancaman besar seperti potensi gempa bumi, 

tsunami, banjir, dan penurunan tanah. Kelima, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, 

artinya setiap tahun provinsi jakarta mengalami peningkatan urbanisasi terbanyak 

dibanding daerah lain. Contohnya tahun 2017 Indonesia berada di peringkat ke-9, 

sebagai kota terpadat di dunia. 

Pemindahan Ibu kota negara tentu saja membutuhkan anggaran dalam 

pelaksanaannya, pemerintah menetapkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota 

Nusantara sebesar 46 Triluin dalam periode 2022-2024. Ketua Badan Anggaran 

(Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan, sejak Undang Undang IKN ditetapkan 

pada tahun 2022 dan hingga masa berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, 

DPR dan pemerintah telah mengalokasikan plafon anggaran untuk IKN sebesar Rp 46 

triliun untuk rentang waktu 2022 – 2024. Yang mana dana sebesar 46 Triliun itu 

difokuskan untuk pembangunan kawasan inti. Kawasan inti tersebut akan ada 5 

tahapan yang akan dikerjakan mulai dari 2022 sampai dengan 2025. Adapun tahap 

pertama akan dimulai pada 2022-2024 dengan difokuskan untuk pembangunan 

kawasan ini pemerintah seperti pembangunan kantor presiden, wakil presiden dan 

Gedung DPR/MPR. Kedua, untuk pembangunan jalan, instalasi air baku dan minum. 

b) Sumber Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara 

  Penetapan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi 

landasan hukum bagi kementrian Keuangan dalam mengawal pemindahan IKN dari 

sisi pembiayaan dan keuangan negara sesuai dengan Rencana Induk IKN yang 
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dilakukan secara bertahap. Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati 

mengatakan bahwa tahap yang paling kritis sesudah Undang-Undang IKN dibuat 

adalah tahap pertama yaitu pada tahun 2022-2024.  

  Diketahui, porsi awal APBN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru naik 

menjadi 53,5 persen. Hal tersebut diketahui dari situs resmi IKN, ikn.go.id. Dari situs 

tersebut juga diketahui selain APBN, proyek ibu kota baru juga akan menggunakan 

pendanaan dari skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), swasta, 

dan BUMN. Porsi pendanaan dari tiga sumber itu mencapai 46,5 persen. 

  Meskipun demikian, saat diakses kembali pada Senin (17/1/2022) malam, situs 

resmi IKN tersebut mengalami perubahan penjelasan mengenai pembiayaan IKN. 

Yaitu, skema pembiayaan diutamakan adanya peran swasta melalui kerja sama 

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun (54,2 persen) serta 

investasi swasta dan BUMN/D (secara langsung) sebesar Rp123,2 triliun (26,4 persen) 

dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan fisik IKN. Selebihnya adalah 

pembiayaan dari APBN.5 

  Ditentukannya total anggaran keseluruhan dari program IKN itu sendiri 486 Triliun 

hingga 2045 mendatang. Pemerintah menetapkan anggaran pembangunan ibu kota baru 

(IKN) sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Dari total tersebut, 

APBN akan menanggung 19 persen atau sekitar Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun. Selain 

itu, pemerintah juga akan memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga 

skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam membangun IKN.6 

c) Perkembangan Ibu Kota Negara 

  Disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 

IKN), Presiden Jokowi sudah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota 

 
5 Panitia Khusus. (17-01-2022). Pembangunan IKN Baru Tidak Akan Bebani APBN. Disadur dari 
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37009/t/Pembangunan+IKN+Baru+Tidak+Akan+Bebani+APBN. 
6 CNN Indonesia. (21-02-2022). Rincian ANggaran Ibu Kota baru Rp. 486 T hingga 2045. Disadur dari 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220221134642-532-761918/rincian-anggaran-ibu-kota-baru-rp486-t-
hingga-2045 
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Nusantara yaitu Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhonny Rahajoe 

sebaga Waka Otorita IKN ditanggal 10 Maret 2022 lalu. Proyek pembangunan akbar 

IKN Nusantara ini bermodalkan para ahli, yakni Bambang Susantono sebagai Kepala 

Otorita IKN, berpengalaman di bidang transportasi, perkotaan dan juga insfrastruktur, 

yang juga didukung oleh Dhonny Rahajoe yang berpengalaman properti raksasa, BSD 

di Tangerang Selatan sebagai Waka Otorita IKN Nusantara. Pembangunan IKN 

digadang-gadang mengusung konsep green district, green building, dan green office. 

Pilihan para pimpinan Otorita ini disebut-sebut sebagai pendekatan ‘multi perspektif’, 

yaitu gabungan dari “swasta” dan “lembaga publik”. Posisi pimpinan Otorita ini 

setingkat dengan menteri yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang 

akan menjabat selama lima tahun dengan persetujuan DPR. 

Kabar begitu banyaknya investor berdatangan untuk berinvestasi di kawasan IKN 

ini meningktakan kemungkinan munculnya konflik kepentingan di balik penunjukkan 

seorang pimpinan pengembang properti terbesar di Indonesia, Sinas Mas, sebagai 

wakil kepala IKN Nusantara yang nantinya akan memberikan prioritas dan 

perlindungan khusus. Alasannya, pihak Sinas Mas memiliki lahan properti seluas 

kurang lebih 500 hektare, lahan penambangan batu bara, hingga kelapa sawit di 

Kalimantan Timur yang tidak jauh dari lokasi calon ibu kota baru. Walaupun 

kemudian, Dhonny Rahajoe, pimpinan Sinar Mas menyatakan akan mundur dari 

semua jabatan di perusahaan raksasa tersebut.  

Hal ini cukup realistis, melihat kandungan Rancangan Peraturan Pemerintah 

tentang Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara pada Bab II Pasal 2 Ayat (1) a yang 

berbunyi: “pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian 

fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan 

persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu 

Kota Nusantara dan daerah mitra;”, yang kemudian diperjelas pada Ayat (2) 

“Pemberian fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 
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pemberian insentif fiskal dan/atau non-fiskal.” Berdasarkan poin-poin RPP tersebut, 

sangat dimungkinkan akan muncul akomodasi terhadap usaha dan pengusaha, menjadi 

prioritas atas nama investasi dibanding perlindungan terhadap lingkungan, sumber 

daya alam maupun masyarakat.  

Sementara itu, hingga kini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus soal 

penyerapan aspirasi rakyat karena tidak adanya fungsi DPRD sebagai konsep 

perwakilan rakyat, sedangkan DPR RI hanya akan bertindak sebagai pengawas di IKN 

Nusantara. IKN Nusantara ini juga dinilai ambigu dan tidak sesuai dengan konstitusi, 

hal ini ditengarai oleh status IKN yang merupakan daerah khusus setingkat provinsi 

namun tanpa peran legislatif dan kedudukan pimpinan yang setara menteri dinilai 

inkonstitusional atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dimana hal ini 

ditentang oleh PKS sebagai satu-satunya fraksi di DPR yang menolak pengesahan 

RUU IKN menjadi sebuah tanda tanya besar mengapakah proyek sebesar ini mendapat 

dukungan penuh dari para wakil rakyat. 

Pembangunan IKN tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

melainkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga harus 

dalam pengawasan DPR RI. Kehadiran DPRD di IKN Nusantara merupakan 

keharusan dikarenakan penting untuk mengatur hal-hal teknis dan kehidupan 

masyarakat di daerah seluas 256.142 hektare itu. Perbincangan tentang kemungkinan 

melibatkan dana urunan masyarakat untuk pembangunan IKN Nusantara yang kini 

menghangat ditepis oleh Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jenderal Pol (Purn) 

Budi Gunawan menyatakan bahwa pembangunan ini berdasarkan visi ekonomi 

berkelanjutan, tidak hanya dari aspek lingkungan hidup tetapi juga dari aspek ekonomi.  

Potensi yang sedang dikelola pemerintah ini pada saatnya nanti akan menjadi mesin 

pertumbuhan secara berkelanjutan dengan sendirinya. Ungkapnya, pendanaan urunan 

masyarakat dalam pengertian filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja, sebagai 

simbol gotong royong bangsa mewujudkan ibu kota negaranya, selebihnya energi 

mailto:aliansibemmalangraya@gmail.com


 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 

MALANG RAYA 
Jl. Kelapa Sawit No. 71 Kel. Pisang Candi Sukun Kota Malang 

Telp: 085887405004 Email: aliansibemmalangraya@gmail.com Ig: @bem.malangraya 

 

 

pertumbuhan IKN tetap berasal dari potensi ekonomi yang berkelanjutan dengan 

skema blended finance. Skema blended finance ini diisyaratkan dalam Undang-

Undang Nomor 13/2022 tentang IKN. Bahwa selain didanai oleh APBN, pembiayaan 

IKN Nusantara juga menggabungkan dana yang diperoleh dari BUMN, potensi daerah, 

perbankan nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepreneur masyarakat. 

Tantangan lainnya adalah bagaimana pemerintah membuat instrumen dengan fitur 

keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama dengan menghilangkan atau 

menurunkan resiko-resiko dan meningkatkan kelayakan investasi untuk jangka 

menengah dan panjang. Belajar dari kegagalan negara lain dalam pemindahan Ibu 

Kota Negara maka mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan harus digenjot 

sejak awal, antara lain menarik investasi untuk menumbuhkan kawasan dengan 6 

klaster yaitu teknologi bersih, farmasi, pertanian, ekowisata, kimia energi rendah 

karbon kemudian ditambah 2 klaster pendukung berupa pendidikan abad 21 dan smart 

city-pusat industri 4.0. IKN juga sangat potensial menjadikan superhub logistik untuk 

kawasan Tengah, Timur, dan Utara Indonesia.  

Disisi lain mengenai skema pembiayaan maupun Grand Desain pembangunan IKN 

yang masih dirasa rancu, beberapa elemen masyarakat mulai dari pensiunan Jenderal 

hingga aktivis menggugat UU IKN. Gugatan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 

Kota Negara (IKN) terus berdatangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 7 

 

B. ISI 

 
7 Andi Saputra. (04-04-2022). Usai % Purnawirawan Jenderal, Kini Sopir Angkot Ikut Gugat UU IKN ke MK. Disadur 
dari https://news.detik.com/berita/d-6014985/usai-5-purnawirawan-jenderal-kini-sopir-angkot-ikut-gugat-uu-ikn-
ke-mk. 
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Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa aspek analisis para peneliti atas 

argumentasi mengapa program pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara merupakan 

penyebab utama dari permasalahan penundaan pemilu dan permasalahan kenaikan harga. 

a) Konsiderasi Legal 

Undang undang tentang IKN sendiri ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 

Bulan 15 Februari yang lalu. Jokowi dengan resmi sudah menetapkan Undang Undang 

Nomor 3  Tahun 2022 sebagai bentuk dimulainya proyek IKN itu tersendiri. Kabarnya 

sendiri proyek IKN ini dikaji pemerintah hanya dengan waktu dua minggu saja sebelum 

hari penetapan undang undang. Tentunya itu adalah waktu yang singkat untuk 

pengkajian proyek yang sangat besar ini yang mana pastinya juga membutuhkan waktu 

yang lama juga. 

 

Undang Undang ini disahkan yang terkesan terburu buru ini juga di mungkinakan 

untuk menguatkan pemerintahan sekarang bahwa ikn ini juga proyek yang mana 

awalnya digagas dan direalisasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dimana jika 

nantinya proyek ini diwariskan ke pemerintahan selanjutnya atau hingga sampai 

diklaim juga, maka dengan adanya penetapan UU IKN di tahun 2022 ini, masyarakat 

umum atau yang lainnya dapat juga paham bahwa keberhasilan IKN ini juga produk 

awal dari Jokowi bukan semata mata dari pemerintahan setelahnya. 

b) Konsiderasi Ekonomi 

Konsiderasi ekonomi yang ada pada tulisan ini didasari oleh kebijakan pengetatan 

anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan tahun ini merupakan tahun 

terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sedangkan kenaikan belanja negara pada 

tahun 2022 dari 2021 diproyeksikan sebesar 0.6% (jumlahnya adalah dari 2.697 trilyun 
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menjadi 2714 trilyun)8.  Serta kondisi APBN 2022 saat ini adalah defisit sebesar 868 

Trilyun yakni 4.85% dari PDB. Tentunya ini akan ditranslasikan menjadi utang baik 

utang luar negeri maupun utang dalam negeri sekalipun utang luar negeri dan dalam 

negeri Indonesia sudah cukup signifikan yakni sebesar 6.570,2 Trilyun rupiah dan 

39,4% dari PDB. Pada akhirnya hutang ini mengakibatkan Indonesia harus membayar 

sebesar 405,9 Trilyun sebagai bunga utang yang terdiri dari 393,7 Trilyun untuk utang 

dalam negeri dan 12,2 Trilyun untuk utang luar negeri. Sehingga Pemerintah memiliki 

kepentingan untuk melakukan pengetatan anggaran secara signifikan dan harus 

melakukan konsolidasi fiskal dan moneter pasca dampak dari pandemi Covid-19 

berkurang. 

Adanya target untuk kenaikan belanja negara yang kecil mengharuskan pemerintah 

untuk melakukan pengawasan yang ketat pada setiap kegiatan belanja negara. Sehingga 

diharapkan tidak ada pembengkakan apapun atas belanja negara yang telah diatur 

sedemikian rupa. Hal ini juga berkaitan dengan belanja kebutuhan IKN yang dananya 

seharusnya tidak berasal dari APBN namun dikarenakan adanya investor asing yang 

membatalkan investasinya terhadap proyek IKN salah satunya yakni Softbank 

sehingga dibutuhkan dana yang ditengarai sebesar sekitar 90-100 trilyun untuk 

membiayai 20% dari program IKN. Hal ini dinyatakan oleh pemerintah jauh setelah 

disahkannya UU APBN 2022 yang disahkan pada bulan September 2021 yakni pada 

bulan Maret 2022.  

Hal ini ditengarai juga oleh ekonom INDEF Dzulfian Syahrian dimana hal ini akan 

mengakibatkan adanya kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara salah 

satunya adalah kenaikan PPN sebesar 1%9. Ini merupakan sebuah konsekuensi logis 

 
8 Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2022. Disadur dari https://www.kemenkeu.go.id/media/18907/buku-ii-nota-keuangan-beserta-
apbn-ta-2022.pdf 
9 Nugraha, Yudianto. (23 Maret 2022). Pengamat Ungkap Alasan PPN Naik Jadi 11 Persen, Salah Satunya karena 
Proyek IKN Nusantara. Pikiran Rakyat. Disadur dari https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-
014053764/pengamat-ungkap-alasan-ppn-naik-jadi-11-persen-salah-satunya-karena-proyek-ikn-nusantara 
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dikarenakan adanya kenaikan pengeluaran yang cukup signifikan pada saat Indonesia 

mengalami defisit secara signifikan dan membutuhkan pendapatan secara cepat untuk 

menutupi pengeluaran tersebut tanpa harus merugikan negara secara jangka panjang, 

yakni melalui kenaikan pajak serta penurunan anggaran yang dirasa tidak produktif.  

Salah satunya yang dapat ditengarai dari postur APBN 2022 adalah penurunan 

subsidi yang cukup signifikan sebesar 16,7% dibandingkan APBN 2021 yakni 207 

Trilyun pada tahun 2022 dan 248,6 Trilyun pada tahun 2021. Ditambah dengan adanya 

situasi yang tidak menentu pada tahun 2022 pasca adanya perang Ukraina-Rusia dan 

peristiwa lainnya yang mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan salah satunya 

harga minyak yang naik secara signifikan sebesar $126 terhitung 14 Maret 2022 (dari 

sebelumnya $99 terhitung 22 Februari 2022)10, dan ditengarai akan turun secara 

perlahan namun sampai sekarang masih lebih tinggi dari $100 per barel (terhitung 

$102.15 per barel pada 4 April 2022)11. Dengan adanya postur pengetatan anggaran 

melalui pengurangan subsidi secara signifikan, maka ketika adanya kenaikan harga 

minyak yang signifikan pemerintah tidak akan mampu melakukan kontrol harga 

kecuali melalui refocusing subsidi lainnya menuju subsidi minyak atau membatalkan 

postur pengetatan anggaran yang pada akhirnya hanya akan menambah defisit 

pemerintah yang sudah signifikan. 

Selain itu juga pemerintah berfokus untuk menaikkan pendapatan secara signifikan 

yakni sebesar 110 Trilyun dibandingkan dengan 2021 dimana pada 2022 ditengarai 

pendapatan negara akan sebesar 1.846 Trilyun dibandingkan dengan 1.735 pada tahun 

2021. Kenaikan signifikan adalah melalui kenaikan pendapatan negara melalui pajak 

sebesar 134,2 Trilyun rupiah dikarenakan adanya proyeksi penurunan sebesar 21,6 

Trilyun rupiah pada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam sektor pajak, 

 
10 Sonnichsen, N. (29 Maret 2022). Weekly Brent, OPEC basket, and WTI crude oil prices from December 30, 2019 to 
March 28, 2022. Statista. Disadur dari https://www.statista.com/statistics/326017/weekly-crude-oil-prices/ 
11 Tradingeconomics.com. Crude-oil. Disadur dari https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil 
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negara menargetkan pertumbuhan yang sangat signifikan yakni sebesar 11.3% dalam 

pertumbuhan PPh nonmigas dan 3,4% dari PPh migas. Negara juga menargetkan 

pertumbuhan signifikan dalam PPN dan PPnBM sebesar 10,5% yakni dari 501,8 

Trilyun pada tahun 2021 menjadi 554,4 Trilyun pada tahun 2022. Tentu untuk 

mencapai target ini ketika dirasa outlook ekonomi ke depannya tidak berjalan secara 

natural untuk tumbuh sebesar demikian maka perlu ada kenaikan pajak. Sekalipun 

tidak, jika ada kondisi yang mengakibatkan pengeluaran semakin besar dan pengetatan 

anggaran tidak dapat dilakukan tanpa adanya pertumbuhan pendapatan, maka kenaikan 

pajak dan penurunan subsidi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah. 

c) Konsekuensi Logis Sebagai Narasi Argumentatif 

Adanya pembengkakan biaya pembangunan IKN sebesar sekitar 90-100 Trilyun 

rupiah mengakibatkan adanya keharusan bagi pemerintah untuk mengambil langkah 

cepat pada situasi yang dilematis. Pemerintah dapat melakukan refocusing anggaran 

untuk dialihkan pada pembangunan IKN, maupun dapat memperlambat proyek 

pembangunan IKN tersebut namun yang menjadi problematis adalah konsiderasi 

politis dari pemerintahan yang ada. Ketika pemerintahan Jokowi-Ma’ruf gagal untuk 

menjalankan pembangunan IKN sebagaimana telah dicanangkan maka pemerintahan 

ini dianggap tidak mampu untuk menjalankan amanat peraturan perundang-undangan 

dan amanat sebagian masyarakat yang berharap adanya berita baik kesuksesan 

pemerintahan dalam menjalankan megaproyek yang signifikan. 

Maka pemerintah dengan demikian memiliki rasionalisasi untuk melakukan 

langkah cepat berupa refocusing anggaran maupun menaikkan pendapatan negara 

dengan cara apapun untuk menutupi kekurangan anggaran pada proyek IKN serta biaya 

insidental ketika ada force majeur berupa investor swasta yang semakin berkurang 

minatnya untuk melakukan investasi pada proyek IKN. Ketika pemerintah menambah 

utang luar maupun dalam negeri untuk membiayai proyek IKN maka pemerintah akan 
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semakin memperburuk kondisi APBN di masa depannya yakni berupa semakin 

besarnya belanja untuk membiayai bunga dan pelunasan utang tersebut. Hal ini akan 

semakin memperburuk kondisi perekonomian negara dan mempersulit adanya 

konsolidasi fiskal dan moneter pada tahun 2023 yang dicanangkan oleh pemerintah. 

Dengan demikian, pemerintah memiliki dana untuk melanjutkan pembangunan 

IKN sesuai dengan kebutuhan melalui refocusing anggaran dan tidak meningkatkan 

subsidi secara signifikan ketika ada force majeur yang mengakibatkan adanya kenaikan 

harga secara signifikan, sehingga harga di ranah masyarakat tidak terkontrol dan 

mengalami kenaikan secara berkala sampai harga tersebut terstabilisasi oleh 

mekanisme pasar.  

Selain itu rencana kedua adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah demi 

mengurangi defisit dan mempersiapkan rencana konsolidasi fiskal dan moneter yang 

berupa penurunan belanja negara yang dirasa tidak produktif dan pengendalian inflasi 

menggunakan kebijakan moneter yang peneliti prediksi adalah dengan cara kenaikan 

suku buka secara perlahan pada tahun 2023. Untuk memastikan mekanisme tersebut 

tercapai adalah dengan cara menaikkan pajak secara tidak signifikan dan menggunakan 

skema tax amnesty pada pelaku usaha besar yang memiliki signifikansi tinggi pada 

perekonomian nasional untuk memastikan bahwa mereka masih mampu berinvestasi 

secara signifikan sekalipun sebagian dana mereka telah didepositokan kepada Bank 

untuk memanfaatkan keuntungan dari suku bunga sebagai kepentingan sektor privat 

dan mengurangi jumlah dana yang beredar dan mengontrol inflasi sebagai kepentingan 

pemerintah. 

Melalui analisis politik elektoral, pemerintah membutuhkan adanya rencana sekoci 

untuk memastikan adanya elektabilitas yang kuat pada aktor-aktor penting 

pemerintahan dan faksinya. Rencana sekoci ini berbentuk pemerintah membutuhkan 

sebuah ekstensi masa jabatan untuk memastikan IKN berjalan ketika memang 

perekonomian tidak berjalan sesuai dengan proyeksi sekalipun telah diambil berbagai 
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langkah dilematis atas situasi yang ada. Ekstensi masa jabatan ini adalah untuk 

memberi waktu pemerintahan untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai 

tugasnya dan dengan adanya anggaran yang cukup untuk pembangunan yang efisien 

dan efektif. Sehingga lahirnya isu perpanjangan masa jabatan adalah dikarenakan 

adanya kepentingan untuk memiliki rencana sekoci agar pemerintah mampu untuk 

menyelesaikan sesuai rencana sekalipun ada kekurangan dalam ranah pembiayaan. 

Secara politis, rencana sekoci ini juga merupakan kepentingan pemerintah untuk 

memastikan bahwa opini rakyat adalah pemerintah periode ini yang berhasil 

menyelesaikan program pembangunan IKN dan proyek strategis lainnya sesuai dengan 

perencanaan dan pada masa periodenya. 

C. KESIMPULAN 

Berdasarkan paparan penulis diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pemindahan ibu kota negara yang sudah lama diagendakan mulai terwujud pada masa 

pemerintahan Joko Widodo, meskipun dalam perjalanannya menuai pro dan kontra dalam 

masyarakat. Dengan proses yang cukup singkat dimulai dengan rapat terbatas 

pemerintahan pada tanggal 29 April 2019 terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang 

Ibu Kota Negara, dan kemudian pada tanggal 15 Februari 2022 resmi disahkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar 

pembentukan Ibu Kota Negara yang baru. Dengan  total anggaran keseluruhan dari 

program IKN itu senilai 486 Triliun. 

2. Dalam pemindahan Ibu kota negara tentu saja harus diperhatikan konsideran yang 

mempengaruhinya. Konsiderasi ekonomi didasari oleh kebijakan pengetatan anggaran 

yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan tahun ini merupakan tahun terakhir dari masa 

relaksasi pelebaran defisit. Selain itu, adanya target untuk kenaikan belanja negara yang 

kecil mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat pada setiap 

kegiatan belanja negara. Sehingga diharapkan tidak ada pembengkakan apapun atas belanja 

negara yang telah diatur sedemikian rupa. Hal ini juga berkaitan dengan belanja kebutuhan 
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IKN yang dananya seharusnya tidak berasal dari APBN namun dikarenakan adanya 

investor asing yang membatalkan investasinya terhadap proyek IKN salah satunya yakni 

Softbank sehingga dibutuhkan dana yang ditengarai sebesar sekitar 90-100 trilyun untuk 

membiayai 20% dari program IKN. Tentu untuk mencapai target ini ketika dirasa outlook 

ekonomi ke depannya tidak berjalan secara natural untuk tumbuh sebesar demikian maka 

perlu ada kenaikan pajak dan penurunan subsidi merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah. 

3. Konsekuensi Logis adanya pembengkakan biaya pembangunan IKN sebesar sekitar 90-

100 Trilyun rupiah mengakibatkan adanya keharusan bagi pemerintah untuk mengambil 

langkah cepat pada situasi yang dilematis. Pemerintah dapat melakukan refocusing 

anggaran untuk dialihkan pada pembangunan IKN, maupun dapat memperlambat proyek 

pembangunan IKN tersebut namun yang menjadi problematis adalah konsiderasi politis 

dari pemerintahan yang ada. Selain itu rencana kedua adalah untuk meningkatkan 

pendapatan pemerintah demi mengurangi defisit dan mempersiapkan rencana konsolidasi 

fiskal dan moneter yang berupa penurunan belanja negara yang dirasa tidak produktif dan 

pengendalian inflasi menggunakan kebijakan moneter yang peneliti prediksi adalah dengan 

cara kenaikan suku buka secara perlahan pada tahun 2023. 
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