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Ringkasan 

Pemidahan ibu kota negara Republik Indonesia ke provinsi Kalimantan timur oleh 
pemerintah pusat diharapkan dapat mengurangi disparitas pembangunan antara 
pulau jawa dan luar pulau jawa, namun aspek lain yang harus diperhatikan ialah 
bagaimana perlindungan masyarakat lokal yang sudah terlebih dahulu berada di 
Kalimantan timur dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku serta kareteristik 
masyarakat yang sudah terbentuk. Penelitian ini sendiri adalah ingin mengkaji lebih 
lanjut mengenai bagaimana perlindungan terhadap masyarakat lokal terkait dengan 
pemindahan Ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan 
dengan pendekatan hukum yuridis normatif namun tidak menutup kemungkinan 
diperlukan pula penelitian secara empirik. Upaya pemerintah untuk melakukan 
pemerataan pembangunan dengan melakukan pemindahan Ibukota ke Provinsi 
Kalimantan Timur ternyata baru hanya mempertikan tata desain dan rancang bangun 
tentang konsep Ibukota baru dan belum ada sama sekali kajian potensi dampak sosial 
dan potensi kriminalitas yang harus dipetakan sejak awal. 
 
Kata Kunci: perlindungan hukum, perlindungan masyarakat lokal, pembangunan 

pemerintah 
 

I. Pendahuluan 

Ibu kota (a capital; capital city; political capital) merupakan sebuah kota yang dirancang 
sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan 
sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Berasal dari 
bahasa Latin caput yang berarti kepala (head) kemudian dikaitkan dengan kata capitol yang berarti 
letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Sejarahnya, ibu kota terbentuk melalui 
suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota sebagai pusat perekonomian utama dari suatu 
wilayah juga senantiasa dijadikan titik pusat dari kekuatan politik, sehingga mempunyai daya tarik 
tersendiri yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis 
dan peneliti kebijakan publik. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual.1 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota 
negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan 
IKN. Bappenas mempertimbangkan sejumlah faktor antara lain dampak ekonomi, kesiapan 

 
1  H. M Yahya, Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera, Malang, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 14, No. 

1, Juni 2018, hlm. 25 
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wilayah, dan kemungkinan pengembangan kawasan industri. Pemerintah mengemukakan alasan 
utama dari pemindahan IKN keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas 
pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat 
pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Kepala Bappenas, Bambang 
Brodjonegoro, menambahkan bahwa kesenjangan daerah secara agregat telah menghambat angka 
pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan rencana pemindahan IKN, pemerintah berharap 
dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa 
dan luar Pulau Jawa. 2 

Pemidahan ibu kota negara ke provinsi Kalimantan timur oleh pemerintah pusat bertujuan 
untuk dapat mengurangi disparitas pembangunan dan penggunaan ruang antara pulau jawa dan 
luar pulau jawa, namun aspek lain yang harus diperhatikan ialah bagaimana perlindungan 
masyarakat lokal yang sudah terlebih dahulu berada di Kalimantan timur dengan tradisi dan adat 
istiadat yang berlaku, perlu digali lebih dalam lagi agar pemindahan ibu kota negara tidak 
memunculkan persoalan baru yakni potensi konflik antara masyarakat lokal dan masyarakat 
pendatang yang dapat mengganggu stabilitas negara, selain itu juga perlu dikaji mengenai potensi 
dampak krimininalitas yang berpotensi muncul di ibu kota negara yang baru.  

Tingginya angka kejahatan di sebuah wilayah, banyaknya jenis kejahatan spesifik yang 
terjadi di suatu kelompok masyarakat tertentu, merupakan sejumlah fenomena yang berkembang 
di sebuah masyarakat. Penjelasan mengenai kejahatan memberikan kontribusi pemahaman 
mengenai kejahatan baik individual maupun kelompok, mulai dari sebab kejahatan, proses 
perkembangan kejahatan bahkan terbentuknya kelompok kejahatan di sebuah masyarakat. Seperti 
gang dan organized crime.3 atas dasar potensi permasalahan yang muncul dikemudian hari 
terhadap pemindahan ibu kota negara maka akan dilakukan penelitian berkaitan dengan 
bagaimana perlindungan masyarakat lokal dalam pemindahan ibukota negara terutama dalam 
aspek potensi kejahatan yang akan terjadi di ibukota negara baru. 
 

II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah bagaimanakah Perlindungan Masyarakat Lokal Terkait Pemindahan Ibukota Negara Ke 
Provinsi Kalimantan Timur? 

 

III. Kajian Pustaka 

a. Perlindungan hukum 

Hukum juga merupakan kepentingan yang berguna untuk mengurusi hak dan kepentingan 
manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia 
yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan 
hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. 
Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 
hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan 
pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Pengertian perlindungan hukum 
menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak 
asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.4 

 
2  Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, “Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara”, Jurnal Info Singkat - 

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XI, No.16/II/Puslit/ Agustus/2019, Agustus 2019, hlm 19-20 
3  Rio Tutrianto, Munculnya Wilayah Kejahatan di Perkotaan, Jakarta, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 14 Nomor 1, 

2018, hlm 15-16 
4  Satjipto Raharjo dalam Satrio Ageng Rihardi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban 

Eksploitasi Seksual, Magelang, Jurnal Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018) hlm. 66 
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Dalam aspek perlindugan hukum bekaitan dengan kejahatan pendekatan Viktimologi cukup 
memberikan peranan penting berkaitan dengan pencegagan potensi kejahatan itu sendiri. 
Pengertian Viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya 
mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special viktimology. 
Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja. Pada fase ini 
disebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu 
mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase 
ini dikatakan sebagai new victimology.5 

b. Politik Hukum 

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badanbadan negara yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan 
untuk nengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang 
dicita-citakan. 6 William Zevenbergen, mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab 
pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-
undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (legal policy).7 Pengertian legal policy, 
mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah 
mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan 
hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat 
dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 8 Dari pengertian 
politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah ‘kebijakan’ yang diambil 
atau ‘ditempuh’ oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk 
menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana 
perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan 
kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, 
sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.9 

c. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur 

Jumlah Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 diperkirakan mencapai angka 3,64 juta 
jiwa yang menempati pada 7 Kabupaten 3 Kota, 103 kecamatan, 834 desa, dan 198 kelurahan. 
Perkembangan jumlah penduduk Kalimantan Timur 2015-2016 menunjukkan pertumbuhan yang 
masih dikategorikan tinggi yaitu 2,18persen, bahkan masih lebih tinggi dibandingkan angka rata- 
rata nasional. Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Kutai 
Timur sebesar 4,21 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya berkisar 0,32– 2,84 
persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga 
tidak merata. Pada tahun 2016 porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota 
Samarinda (23,66%), yang merupakan ibukota Provinsi di Kalimantan Timur. Selebihnya berada di 
Kabupaten Kutai Kartanegara (20,99%), Kota Balikpapan (17,88%) dan tersebar di kabupaten/kota 
lain berkisar 0,75-9,53 persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2010 tidak banyak 
berubah.10 

Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas wilayah sangat timpang, 
sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar 
daerah, terutama antar kabupaten dengan kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,91 persen dari 
wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 53,71 persen dari total penduduk Kalimantan Timur. 
Sedangkan selebihnya, yaitu 46,29 persen menetap di kota yang luasnya hanya 1,09 persen dari luas 

 
5  Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 44-45 
6  Soedarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, hlm: 

20. 
7  William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 19 
8  Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 9 
9  Jazim Hamidi,dkk, 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, hlm: 232-241 
10  Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Kondisi Sosial Ekonomi dan Indikator Penting Provinsi Kalimantan 

Timur Triwulan III 2019, CV. Mahendra, 2019, hlm. 21 
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wilayah Kalimantan Timur. Akibatnya kepadatan penduduk di kabupaten hanya berkisar 1-53 
jiwa/km2, sementara kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 1.222 jiwa/km2, Kota 
Samarinda 1.155,99 jiwa/km2, dan Kota Bontang 1.022,85 jiwa/km2. Sedangkan kepadatan 
penduduk Kalimantan Timur adalah 27,49 jiwa/km2. Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya 
penduduk migrasi yang masuk ke daerah ini sebagai konsekwensi dari era otonomi, dimana daerah 
yang masih menjanjikan peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik akan menjadi tujuan 
migran. Hal ini di tunjukkan dari jumlah migrasi dan tujuan dari pendatang tersebut yang sebagian 
besar karena pekerjaan/mencari pekerjaanya itu sebesar 46,7 persen (Survei Penduduk Antar 
Sensus/SUPAS2005). Pada tahun 2010 penduduk migrant (seumur hidup) Kalimantan Timur 
mencapai 44,7 persen, sedangkan migrant (yang masuk 5 tahun antara tahun 2005–2010) ada 
sebesar 9,2 persen. 11 

 

d. Kejahatan di Ibukota negara baru 

Tingkat risiko terjadi tindak kejahatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser 
Utara menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data BPS, risiko 
terkena tindak kejahatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2016 sebesar 2.183 kejadian per 100 
ribu penduduk. Angka tersebut menurun menjadi 925 kejadian per 100 ribu panduduk pada 2018. 
Demikian pula di Kabupaten Penajam Paser Utara, risiko terjadi tindak kejahatan turun dari 1.474 
kejadian per 100 ribu penduduk pada 2016 menjadi 1.379 kejadian per 100 ribu populasi. Adapun 
kabupaten/kota dengan risiko terjadi tindak pidana terbesar sepanjang 2018 di Kalimantan Timur 
adalah Kota Balikpapan, yakni mencapai 3.232 kejadian per 100 ribu penduduk. Sementara itu, yang 
terendah adalah Kabupaten Kutai Timur, yaitu hanya 834 kejadian per 100 ribu penduduk. Risiko 
terjadi tindak kriminal Provinsi Kalimantan Timur pada 2018 sebesar 164 kejadian per 100 ribu 
penduduk, turun dari 209 kejadian per 100 ribu penduduk pada tahun sebelumnya.12 

 

 

IV. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum yuridis normatif namun tidak menutup 
kemungkinan diperlukan pula penelitian secara empirik, yaitu dengan cara melakukan penelaahan 

 
11  Ibid  
12  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/seberapa-besar-risiko-terjadi-tindak-kejahatan-di-ibu-kota-

baru di akses pada 9 November 2019 pukul 11.25 wita 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/seberapa-besar-risiko-terjadi-tindak-kejahatan-di-ibu-kota-baru
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/seberapa-besar-risiko-terjadi-tindak-kejahatan-di-ibu-kota-baru
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kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang memili 
kaitan baik dengan subyek maupun obyek yang akan dikaji lebih lanjut. Peneliti mendekati 
permasalahan yang diteliti setidaknya dengan tiga pendekatan, pertama pendekatan konseptual 
(conseptual approach), kedua pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan terakhir 
pendekatan kasus (case approach). 

 

V. Pembahasan 

Sebagai pusat pemerintahan dan dan bisnis sudah barang tentu keberadaan ibukota sebuah 
negara menjadi daya Tarik tersendiri bagi setiap orang baik yang memiliki kemauan untuk 
berusaha maupun sebaliknya. Disparitas angka pendidikan dan kemampuan untuk berusaha atau 
menjalankan aktivitas tertentu membuat setiap orang terbagi menjadi strata yang berbeda-beda. 
Strata sosial yang berbeda inilah yang membuat segala potensi tingkah laku yang berbeda pula. 
Latar belakang pendidikan yang rendah menopang pengetahuan yang rendah pula yang bermuara 
pada kemampuan daya saing dalam perebutan akses atas ekonomi dan kebutuhan hidup. “orang-
orang kalah” dalam akses untuk memenuhi kebutuhan hidup memiliki potensi lebih tinggi untuk 
memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara-cara melawan hukum. Pada beberapa hal 
kejahatan dan ketimpangan sosial adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya seolah 
menjadi dua sisi mata uang yang terus bertautan. Pada beberapa studi bahkan potensi kejahatan 
sudah dapat di prediksi sebelum kejahatan itu terjadi.  

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya 
kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas 
sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori 
faktor ekonomi, dan teori differential association.  

a. Teori Ekologis 

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia 
maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa 
dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin 
padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. 
Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin 
meningkatnya saranna transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah 
tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang 
tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat 
memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka 
akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut 
akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa 
menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing 
cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik 
dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.  

b. Teori Konflik Kebudayaan 

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik 
tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi 
misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara 
hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik 
ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.  

c. Teori-teori Faktor Ekonomi 

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di 
masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu 
daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga 



6  Prosiding Seminar Nasional 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: 978-623-93116-0-5 

 

mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini 
mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk 
melakukan kejahatan. 

d. Teori Differential Association  

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang 
dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut: 

1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi. 
2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses 

komunikasi. 
3) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam 

kelompok personal yang intim. 
4) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik 

melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar 
dan sikap. 

5) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang 
menguntungkan maupun yang tidak. 

6) Sesesorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola 
tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat. 

7) Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan 
intensitasnya. 

8) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola 
kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan 
pada setiap proses belajar pada umumnya. Sementara perilaku kejahatan mempunyai 
pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan 
untuk memperoleh uang.13 

Pemindahan ibukota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten 
Penajam Paser Utara dan Kabupaten memiliki berpotensi memiliki dampak sosial yang luar biasa. 
Masih tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur serta dorongan migrasi penduduk dari 
luar Kalimantan timur yang masuk untuk mencari penghidupan akan menambah tinggi jumlah 
kebutuhan kerja yang ada, sementara belum tentu berbanding lurus dengan ketersedian lapangan 
pekerjaan yang memadai. Melihat akan aspek tersebut maka potensi konflik antara masyarakat 
lokal dan masyarakat pendatang berpotensi terjadi serta pertumbuhan angka krimininalitas juga 
berpotensi terjadi mengingat kebutuhan akses atas sumber daya jauh lebih besar daripada 
ketersedian lapangan pekerjaan yang terjadi berpotensi menambah angka kriminalitas yang ada 
pada provinsi Kalimantan timur di kemudian hari. 

Yang cukup mengejutkan misalnya Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan 
penyelundupan narkotika ke Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di kawasan calon ibu kota 
baru Republik Indonesia (RI) mengalami peningkatan. Menurut Deputi Pemberantasan BNN 
Inspektur Jenderal Arman Depari "Peredaran narkoba di Ibu Kota baru ada peningkatan. Kami 
mencatat dari beberapa bulan lalu kurang lebih ada 100 kilo [kilogram] yang bisa kami gagalkan," 
Arman mengaku pihaknya terkejut dengan banyaknya narkotika yang masuk ke kawasan Kaltim. 
Pasalnya, kata dia, selama ini Kaltim bukan merupakan kawasan wisata maupun industri. 
Sehubungan dengan peningkatan itu, Arman mengklaim pihaknya akan melakukan evaluasi: 
Apakah hal berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang baru ke Kaltim? 
Menurut Arman, "Sesuai dengan pengalaman biasanya para bandar narkoba ini akan tetap melihat 
pasar atau market, di mana market besar, di mana kebutuhan meningkat, dan tentunya merupakan 
daerah peningkatan para pemakai atau pencandu narkoba, tentu mereka mengarahkan sindikatnya 
ke sana,"14 

 
13  I.S.Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 80-94  
14   https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205211704-12-454618/bnn-sebut-penyelundupan-narkoba-ke-ibu-kota-

baru-meningkat dikutip pada 07 Desember 2019 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205211704-12-454618/bnn-sebut-penyelundupan-narkoba-ke-ibu-kota-baru-meningkat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205211704-12-454618/bnn-sebut-penyelundupan-narkoba-ke-ibu-kota-baru-meningkat
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Penyelundupan Narkoba ke Kawasan Ibu kota baru merupakan salah satu ancaman saja, 
masih banyak potensi kriminalitas lainnya yang bias saja terjadi di wilayah Ibu kota baru ini. Untuk 
itu diperlukan langkah pencegahan berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah sebaiknya tidak 
hanya berfokus pada rencana pembangunan fisik semata tetapi perlu juga memikirkan bagaimana 
pembangunan manusia di Ibu kota baru agar persoalan kriminalitas dapat di antisipasi melalui 
paket kebijakan yang proses kajiannya melibatkan para pihak termasuk masyarakat di daerah. 

 

VI. Kesimpulan 

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya 
dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan 
negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena 
perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam 
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang 
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 
yang sama di hadapan hukum”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia 
berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi 
manusia warga negara tersebut. 

Meskipun risiko terkena tindak kejahatan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2016 sebesar 
2.183 kejadian per 100 ribu penduduk yang mana Angka tersebut menurun menjadi 925 kejadian 
per 100 ribu panduduk pada 2018. begitu pula di Kabupaten Penajam Paser Utara, risiko terjadi 
tindak kejahatan turun dari 1.474 kejadian per 100 ribu penduduk pada 2016 menjadi 1.379 kejadian 
per 100 ribu populasi namun data itu dikutip sebelum adanya informasi mengenai perpindahan 
Ibukota untuk itu kewaspadaan tetap harus dilakukan. 

Faktor terjadinya kejahatan dalam perspektif akademik sesungguhnya adalah suatu hal yang 
di bisa diprediksi, berkaitan dengan pemindahan ibukota negara misalnya, akan ada potensi 
kriminalitas yang “ikut berpindah” dalam proses tersebut. Bagaimana kita membayangkan 
kriminalitas di Jakarta hari ini tentu juga akan berpotensi terjadi di kalimatan timur sebagai ibukota 
baru dikemudian hari. Permasalahan disparitas pendidikan dan ekonomi akan menjadi pemantik 
terhadap persoalan klasik yakni keterkaitan antara faktor ekonomi dan perilaku krimininal. 

Pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada rencana pembangunan fisik semata tetapi 
perlu juga memikirkan bagaimana pembangunan manusia di Ibu kota baru agar persoalan 
kriminalitas dapat di antisipasi melalui paket kebijakan yang proses kajiannya melibatkan para 
pihak termasuk masyarakat di daerah. 
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