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KATA PENGANTAR
     
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan
bantuan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kajian komprehensif pertama yang
berjudul “Ibu kota Baru, Booster virus Pengangguran Sarjana atau Penyebab Kluster
Baru?” Adapun tujuan dari penulisan dari kajian ini adalah untuk menyalurkan
pemikiran kritis yang kami miliki sebagai mahasiswa dan dikhususkan dalam
pembahasan kali ini akan dibahas mengenai Ibu kota Nusantara. Pembahasan kali ini
akan menanggapi berbagai dampak yang akan muncul dari pembangunan tersebut
terhadap masyarakat secara umum dan terhadap mahasiswa secara khususnya.
Selanjutnya, diharapkan dengan adanya kajian yang kami buat ini dapat memberikan
gambaran dan masukan bagi berbagai pihak terkait terhadap permasalahan yang akan
timbul terhadap pembangunan Ibukota Nusantara. Selain itu, kajian ini juga bertujuan
untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi tim penulis. 
     
Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam
hal waktu, pemikiran, dan tenaga serta berbagai sumber terkait yang dapat membantu
tim penulis dalam menyusun dan menyelesaikan kajian mengenai dampak yang akan
ditimbulkan terhadap pembangunan Ibu kota Nusantara. Kami menyadari makalah ini
masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran dan
kritik yang membangun demi kesempurnaan makalah ini. Pada akhirnya, kami
berharap kajian ini dapat dibaca, bermanfaat, dan menginspirasi bagi berbagai pihak
yang membacanya dan sangat diharapkan akan dapat melanjutkan penelitian yang telah
kami lakukan dalam kajian ini. 

Bandung, 30 April 2022
 
 

Kepala dan Wakil Kepala Departemen 
Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UNPAR 2022



ABSTRAK 
  
             Besarnya angka  pengangguran di Indonesia merupakan sebuah
urgensi yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Dalam kasus ini,
pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru ditetapkan muncul
sebagai sebuah solusi. IKN menghadirkan potensi lapangan kerja yang luas
serta sarana bagi tenaga kerja atau calon tenaga kerja untuk meningkatkan
eligibilitas mereka. Kajian ini bertujuan untuk memaparkan korelasi antara
kedua hal tersebut lebih lanjut dan secara komprehensif. Penelitian
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan
pengumpulan data studi kasus. Selanjutnya, tulisan ini juga bertujuan untuk
membuktikan bahwa pembangunan IKN memiliki dampak positif yang
signifikan terutama terhadap sarjana pengangguran, serta memuat saran
lebih lanjut bagi pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat. 

Kata kunci: Ibu Kota Nusantara, Pengangguran, Lapangan Pekerjaan,
Kalimantan Timur, Indonesia

ABSTRACT
 

             The magnitude of Indonesia’s unemployment rate is an urgency that
requires immediate solution. In this case, the construction of Ibu Kota
Nusantara emerged as a solution. IKN presents a potential wide
employment field as well as a means for workers or prospective workers to
increase their eligibility. This paper aims to describe the correlation
between those 2 things further. The research was conducted using
descriptive qualitative methods and case study data collection. Furthermore,
this paper also aims to prove that IKN development has a significant
positive impact, especially on unemployed graduates, and contains further
suggestions for the government, students, and the community. 

Keywords : Capital City, Unemployment, Employment Fields, East
Kalimantan, Indonesia
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1.1 Latar Belakang
             Saat ini Indonesia berada di urutan ke-4 dalam jumlah penduduk
terbesar di dunia dengan total populasi 272 juta jiwa dan masalah
pengangguran menjadi masalah serius yang selalu hadir di Indonesia. Data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pengangguran di
Indonesia pada tahun 2021 berkisar 9,1 juta jiwa (Badan Pusat Statistik,
2021). Jumlah tersebut meningkat 26,3% dibandingkan tahun 2020.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah
pengangguran di Indonesia, yaitu pertumbuhan penduduk Indonesia yang
termasuk cepat dan tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja, sektor
industri investasi cenderung menjadi padat modal sehingga menyebabkan
semakin sedikit daya serap untuk tenaga kerja baru. Angkatan kerja baru
saat ini juga dianggap tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan untuk
masuk ke dunia kerja. Lalu, perkembangan teknologi yang tidak disertai
dengan keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja, adanya
diskriminasi ras, gender, dan penyandang disabilitas dalam pengrekrutan
para pekerja, pajak penghasilan yang terus naik (progresif) yang membuat
orang memilih untuk mengurangi jam kerja mereka, dll (Faga Arta Urtalina
dan I Ketut Sudibia, 2018).
              Dari sekitar 9,1 juta jiwa jumlah pengangguran yang ada di
Indonesia, lebih dari 800 ribu pengangguran yang ada di Indonesia adalah
orang-orang yang telah memiliki gelar sarjana (Badan Pusat Statistik,
2021). Pengangguran sarjana merupakan mereka yang telah lulus dari
perguruan tinggi namun belum melanjutkan ke tahap dunia kerja. Lulusan
sarjana yang diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di
Indonesia, justru mereka turut menambah jumlah pengangguran di
Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) pada tahun 2021, pengangguran yang memiliki gelar sarjana menjadi
penyumbang pengangguran terbesar ke-5 dilihat dari tingkat pendidikan
yang telah dicapai. 
             Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faga Arta Urtalina dan
I Ketut Sudibia pada tahun 2018, tingginya tingkat pengangguran lulusan      
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dan sarjana disebabkan oleh kurang selarasnya antara perencanaan
pendidikan dengan lapangan kerja yang disediakan (Universitas Udayana,
2018). Dengan kata lain, perencanaan Pendidikan yang diterapkan oleh
universitas-universitas di Indonesia tidak membentuk para lulusannya untuk
menjadi lulusan yang siap kerja serta kompeten. Mutu pendidikan Indonesia
memang harus ditingkatkan mengingat kualitas pendidikan suatu negara
merupakan salah satu syarat perkembangan negara. Dilihat dari beberapa
indikator, kualitas pendidikan di Indonesia masih disepelekan oleh banyak
orang. Hal ini terbukti dengan ketidaksiapan para sarjana untuk memasuki
dunia kerja dan kurangnya mental kompeten dari dalam diri mereka. 
             Ditambah dengan kenyataan bahwa semakin tinggi tingkat
Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi juga motivasi
mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja sehingga lebih selektif dalam
memilih sebuah pekerjaan. Banyak para lulusan sarjana saat ini cenderung
tidak memiliki keinginan untuk berwirausaha (Astriani & Nooraeni, 2020).
Mereka lebih memilih untuk menunggu lapangan kerja untuk mereka
daripada membuat lapangan kerja untuk mereka sendiri atau untuk orang
lain. Hal tersebut juga membuat lapangan kerja untuk para lulusan sarjana
kian mengecil seiring berjalannya waktu. Terlebih pada era revolusi industri
4.0 ini, dimana tenaga kerja manusia banyak digantikan dengan penggunaan
teknologi jelas memberikan dampak signifikan terhadap jumlah
pengangguran di Indonesia.
             Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk menjadikan para sarjana
sebagai social agent untuk merekonstruksi dan membenahi masalah-
masalah yang ada di Indonesia serta membawa kemajuan untuk Indonesia.
Kualitas pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas lulusan
sarjana pada bidang pekerjaan.  Di sisi lain, kurang tersedianya lapangan
kerja yang variatif sesuai dengan keahlian maupun minat para sarjana,
membuat banyak lulusan sarjana kesulitan untuk mencari pekerjaan. Faktor
lebih banyaknya jumlah pelamar daripada jumlah lapangan kerja adalah
akar dari masalah pengangguran di Indonesia. 
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Masalah pengangguran sarjana memberikan spill effect bagi perkembangan
negara dan masalah sosial di Indonesia. Kembali lagi ke perihal kesiapan
para sarjana dan kompetisi di dunia kerja, apabila kualitas pendidikan
Indonesia dapat menghasilkan sarjana yang bermutu tinggi, kompeten, dan
memiliki etos kerja yang baik maka Indonesia kedepannya akan memiliki
SDM yang berkualitas. Ketika negara mampu menyediakan SDM yang
berkualitas, tentunya tenaga atau jasa yang dihasilkan akan mampu bersaing
dan dicanangkan dapat menjadi penggerak pembangunan nasional dalam
berbagai bidang. 
             Ibu Kota Negara Baru yang terletak di Kalimantan Timur dianggap
sebagai pemecah masalah pengangguran di Indonesia. Namun, terdapat
beberapa masalah dari IKN ini yang berpengaruh terdapat pengangguran di
Indonesia. Pertama lokasi IKN yang berada di Kalimantan Timur dianggap
kurang menarik terutama untuk industri padat karya cenderung kurang
diminati karena jaraknya yang cukup jauh dari pulau jawa yang merupakan
pulau dengan jumlah tenaga kerja terbanyak di Indonesia (Trio Hamdani,
2022). Lalu masalah berikutnya adalah perpindahan IKN dari Jakarta ke
Kalimantan Timur hanya sekadar pemindahan pemerintahan saja. Dengan
kata lain, IKN   ini akan menjadi pemisah antara pemerintahan dan bisnis,
sehingga diharapkan pemerintahannya akan lebih baik. Akan tetapi, untuk
kota metropolitan akan tetap di Jakarta (Arif Budisusilo, 2019). Hal ini
mengakibatkan pemindahan IKN ini tidak akan berpengaruh banyak
terdapat jumlah pengangguran. Hal tersebut dikarenakan para pencari kerja
akan tetap mencari kerja di kawasan Jakarta dikarenakan pusat
perekonomian Indonesia yang akan tetap berada di Jakarta, bukan di
Kalimantan Timur. 

1.2 Identifikasi Masalah 
             Berdasarkan latar belakang tertulis, maka kami dapat
mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi. Pertama adalah
kesempatan serta lapangan kerja yang kurang memadai, 
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Luas lingkup kajian seputar pengangguran sarjana di Indonesia 
Informasi yang termuat dalam kajian ini antara lain adalah data jumlah
pengangguran sarjana di Indonesia beserta penyebabnya. Dalam hal ini
merujuk pada masalah ketersediaan lapangan kerja serta kesiapan
mahasiswa atau sarjana dalam dunia kerja. 
Interpretasi pembangunan ibu kota baru dapat membantu mengatasi
masalah pengangguran sarjana.

sedangkan pertumbuhan penduduk yang tergolong meningkat pesat
(Kadisnakertrans : Ada 5 Penyebab Terjadinya Pengangguran, 2022).
Kedua kurangnya sumber daya manusia yang kompeten khususnya sarjana
yang kurang memenuhi kualifikasi yang diminta oleh dunia kerja (Badan
Pusat Statistik, 2020). Ketiga Pandemi Covid-19 kondisi ini sangat
berdampak bagi ketenagakerjaan karena banyak tenaga kerja yang
dirumahkan bahkan hingga terkena PHK. Keempat adalah kekhawatiran
IKN tidak dapat mengatasi pengangguran. 

1.3 Pertanyaan Penelitian  
             Bagaimana pembangunan ibu kota baru dapat berdampak terhadap
prospek kerja sarjana pengangguran maupun mahasiswa? 

1.4 Pembatasan Masalah
              Adapun batasan masalah dari kajian ini untuk menghindari
penyimpangan ataupun pembahasan pokok masalah yang terlalu luas agar
isi dari kajian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah. Batasan
masalah dalam kajian komprehensif adalah sebagai berikut :

1.
2.

3.

1.5 Metologi Penelitian 
             Metode penelitian yang digunakan dalam kajian komprehensif ini
adalah metode kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian kualitatif adalah
objek yang alamiah, tidak dimanipulasi baik keadaan maupun kondisinya,
sehingga metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk
mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya.  
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Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam
penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang
pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya
(Setiawan dan Anggito, 2018, hal. 14). Secara mendasar penelitian kualitatif
memiliki dua tujuan, yaitu: (1) menggambarkan dan mengungkapkan, dan
(2) menggambarkan dan menjelaskan (Setiawan dan Anggito, 2018, hal.
14). Melalui penelitian metode kualitatif, peneliti berupaya menjawab
pertanyaan penelitian dengan merujuk pada penggambaran proses, maksud,
dan tujuan serta meninjau dampak pembangunan Ibu Kota Negara Baru
terhadap pengangguran sarjana di Indonesia.
             Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini
adalah studi kasus. Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo (2011), studi
kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara
mendalam tentang suatu peristiwa baik pada tingkat perorangan,
sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh
pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi kasus ini
dikumpulkan dari berita dan jurnal yang diarsipkan secara daring.
Pengumpulan data pada kajian ini merupakan bagian dari teknik
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif (Rahardjo, 2011, hal.3).
Setelah data dikumpulkan, data dianalisis berdasarkan pengelompokan
tertentu sesuai rumusan masalah yang diajukan. 
             Pada penelitian ini akan digunakan teknik pengolahan data
triangulasi data karena menggunakan berbagai sumber data untuk
menentukan validitas hasil studi kasus. Triangulasi data sendiri merupakan
metode yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas
dalam penemuan penelitian (Rahardjo, 2011, hal 19). Kredibilitas
menunjukkan nilai kelayakan dan dapat dipercayanya suatu studi kasus.
Sementara, validitas merujuk kepada seberapa jauh suatu studi kasus
mampu merefleksikan atau mengevaluasi konsep atau ide yang sedang
diteliti (Rahardjo, 2011, hal 19). 
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Teknik ini dibagi lima jenis yaitu, triangulasi data, triangulasi penyelidik,
triangulasi teori, triangulasi metodologi, dan triangulasi lingkungan
(Rahardjo, 2011, hal. 19). Teknik triangulasi data yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah triangulasi data.
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ketidaksesuaian hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan
kerja,
ketidakseimbangan permintaan dan penawaran terhadap jasa manusia,
kualitas sumber daya manusia itu sendiri

              Berdasarkan Badan Pusat Statistik dalam situs Databooks,
terdapat hampir 1 juta orang sarjana pengangguran pada tahun 2021.
Jumlahnya telah meningkat sebanyak 26,3% dari tahun lalu. Dikatakan
bahwa kebanyakan pengangguran terbuka di Indonesia adalah tamatan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Umum
(SMU). Jumlahnya sendiri bahkan mencapai 2.305.093 orang pada Februari
2021 (Badan Pusat Statistik, n.d.).
             Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia karena
pendidikan dianggap sebagai jembatan untuk mendapatkan pekerjaan.
Peranan Pendidikan dalam dunia pekerjaan adalah untuk menciptakan
sumber daya manusia yang kompeten, bermutu tinggi, dan modern. Namun,
pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang-orang
yang menyandang gelar sarjana tetapi sangat sulit untuk mendapatkan
pekerjaan. Berdasarkan (Tilaar H, 2004, h.162) ada tiga faktor yang menjadi
permasalahan pengangguran yang tinggi di indonesia:

1.

2.
3.

              Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem
pembelajaran di Indonesia dalam menciptakan sumber daya manusia
tersebut. Tingginya jumlah pengangguran sarjana disebabkan karena
memiliki keterampilan yang rendah dan belum siap mental untuk memasuki
dunia kerja. Selain karena sumber daya manusia (mahasiswa) yang kurang
berkualitas, kurangnya jumlah lapangan pekerjaan padat karya yang mampu
menyerap tenaga kerja, sehingga mendorong tingginya tingkat
pengangguran di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia merupakan
suatu kebutuhan yang penting karena hal ini dinilai masih rendah oleh
banyak kalangan.
             Hal tersebut bisa terlihat dari beberapa indikator diantaranya
lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia
kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. 
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Program Studinya tidak memberikan pendidikan yang sesuai
(kurikulum yang kurang pas dengan bidang kerja, kurang kerja praktek,
proses pembelajarannya hanya menghafal).
Mahasiswanya hanya ingin lulus mendapat gelar dan sertifikat, bukan
benar-benar ingin belajar.
Perusahaan menuntut terlalu tinggi untuk “fresh graduate”, tidak
memberikan suatu perioda untuk belajar dan adaptasi.

Dengan kondisi tersebut sulit mengharapkan mereka menjadi agen
perubahan sosial sebagaimana yang diharapkan masyarakat luas.
Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia disorot pula karena deraan jumlah
lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Pengangguran lulusan
perguruan tinggi merupakan salah satu dari sekian banyak isu pendidikan
dan ketenagakerjaan yang banyak mendapat perhatian (Universitas Teuku
Umar, 2016).
             Permasalahan pengangguran juga diakibatkan karena kurang
siapnya sarjana untuk bekerja, hal ini disebabkan oleh:

1.

2.

3.

             Kurang lebih, Pendidikan dan SDM itu sendirilah yang menjadi
alasan sarjana kurang siap untuk bekerja. Di lapangan, IPK yang tinggi
dijadikan sebagai tolak ukur seorang sarjana dinilai kompeten untuk bekerja
di perusahaan. Padahal, pengalaman berorganisasi sangat dibutuhkan oleh
para sarjana agar mengetahui bagaimana sistematika bekerja. Hal ini
menyebabkan para mahasiswa berpikir bahwa Teori lebih diutamakan dari
praktik sehingga membuat para sarjana menjadi kurang siap untuk bekerja.
              Masih banyak yang tidak peduli dengan kegiatan non-akademis
para sarjana selama kuliah sehingga banyak sarjana mendapat IPK yang
bagus tetapi tidak memiliki soft skills atau pengalaman praktek sama sekali.
Pengalaman berorganisasi tidak penting selama nilai akademis mereka baik.
Pemikiran ini menimbulkan kekeliruan, bagaimana sebuah perusahaan
dapat menilai kinerja seorang sarjana apabila sarjana tersebut bahkan tidak
pernah bekerja hanya untuk sebuah organisasi? Apa kekayaan intelektual
saja cukup untuk memenuhi ekspektasi perusahaan terhadap pelamarnya?               
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Mendapatkan keuntungan pekerjaan yang berharga

Namun, para perusahaan juga harus memberikan kesempatan bagi
pelamar yang dirasa kompeten baik dari segi akademis maupun non-
akademis untuk beradaptasi dengan dunia barunya.
             Karya literatur selanjutnya yang digunakan dalam kajian ini
adalah Richmond Community College’s Employer Guide to Organizing
a Successful Internship Program (Fremont College, 2018). Berdasarkan
buku pegangan tersebut, program magang merupakan setiap pengalaman
belajar bermakna yang dipantau dengan cermat dimana seorang individu
memiliki tujuan profesional yang disengaja dan secara aktif
merefleksikan apa yang dicapai sepanjang pengalaman. Program magang
bukan bermaksud untuk mengganti salah satu pekerja, kerja gratisan
tanpa makna, atau pun mengandung lebih dari 20% pekerjaan sibuk-
serabutan seperti: pengarsipan dan menjalankan tugas tidak signifikan
dari senior. 
Kegiatan ini mengandung pengembangan tujuan objektif yang terstruktur
ke dalam pengalam dalam pengawasan seorang profesional dengan latar
belakang yang relevan dan terkait di lapangan. Selain itu, partisipan juga
diberikan alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang telah disepakati selama durasi program.
             Salah satu keuntungan paling signifikan dari program magang
adalah terbukanya kesempatan untuk memilih dan mengambangkan
bakat masa depan. Menurut Fremont University’s 8 Benefits of an
Internship, program magang adalah jalur yang bagus bagi mahasiswa-
mahasiswi, sarjana baru lulus, atau siapa pun yang sedang memikirkan
pergantian pekerjaan untuk mendapatkan pengalaman kerja. Berikut
adalah 8 keuntungannya:

1.
Pengalaman kerja langsung yang akan diterima sangatlah berharga dan
tidak dapat diperoleh di ruang kelas.
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    2. Menjelajahi jalur karir.
Mengambil magang saat kuliah memungkinkan siswa untuk bekerja di
bidang yang mereka inginkan, membantu mereka memutuskan apakah
bidang itu tepat untuk mereka. 
    3. Memberikan diri sendiri keunggulan dalam pasar kerja
Pengalaman magang membuat lulusan lebih berharga karena telah memiliki
pengalaman dan biasanya membutuhkan lebih sedikit pelatihan serta dapat
menangani lebih banyak tanggung jawab.
    4. Menemukan dan mengasah kemampuan
Bisa mempelajari lebih dalam tentang kelebihan dan kekurangan diri sendiri
karena atasan diperbolehkan untuk memberikan tanggapan atas hasil kerja
secara langsung.
    5. Menerima kompensasi finansial
 Banyak program magang yang menawarkan bayaran untuk pesertanya.
    6. Mendapatkan koneksi dengan para profesional di bidangnya
Para profesional yang ditemui selama program magang bisa saja menjadi
rekan kerja di masa depan atau koneksi kepada pekerjaan pertama anda.
    7. Mendapatkan kepercayaan diri
Ini adalah kesempatan untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam
lingkungan yang aman dimana kesalahan dinormalisasi untuk terjadi,
dibanding melakukan kesalahan pada pekerjaan pertama.
   8. Transisi menjadi pekerjaan
Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memutuskan untuk
mempekerjakan pekerja magang di akhir penugasan. Bahkan jika tawaran
pekerjaan tidak langsung datang, pekerja magang yang memberikan kesan
baik dapat menerima tawaran saat ada lowongan.
                Banyak perusahaan menggunakan program magang sebagai cara
untuk meningkatkan upaya perekrutan mereka. Dalam beberapa kasus,
perusahaan mungkin memilih untuk mempekerjakan pekerja magang di
akhir penugasan.
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Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 56,56% dari total
jumlah penduduk Indonesia
58,49% kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
nasional adalah dari Jawa, dengan 20,85% adalah kontribusi DKI
Jakarta. Hal ini berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi
yang mencapai 5,52%;44
Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa
Timur.
Konversi Lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa
Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi
penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek.
Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung
lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi.

Bahkan jika tawaran pekerjaan tidak langsung datang, kesan yang baik
dapat berakhir pada tawaran pekerjaan melalui ponsel (Fremont College,
2018).
 Dalam paparan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas setidaknya terdapat 6 (enam) alasan pemindahan ibukota
(Bappenas, 26 Juni 2019):

1.

2.

3.

4.
5.

6.

             Dalam perjalanan panjangnya sebagai ibukota sekaligus pusat
pertumbuhan nasional, Jakarta telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Sebagian besar perputaran uang di Indonesia juga terpusat di
Jakarta. Di satu sisi hal itu mampu mengangkat kehidupan sebagian anggota
masyarakatnya, tetapi di lain sisi juga telah meminggirkan sebagian
warganya dari derap pembangunan. Derasnya urbanisasi dan daya tampung
kota telah memunculkan ketimpangan sosial di berbagai wilayah kota.
Pertumbuhan ekonomi spasial menunjukkan bahwa dominasi Jawa dalam
pertumbuhan ekonomi masih tinggi. Basis industri pengolahan Indonesia
masih terpusat di Pulau Jawa, sementara industri pengolahan berbasis
Sumber Daya Alam (SDA) di Sumatera dan Kalimantan. Di Jawa, industri
pengolahan menjadi andalan ekspor, antara lain adalah ekspor alas kaki dari
Banten, Jawa Barat, 
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Jawa Tengah, untuk tujuan Amerika Serikat, serta ekspor otomotif tujuan
ASEAN yang terus menunjukkan perbaikan di tengah pandemic.
             Pembukaan IKN adalah salah satu cara untuk dapat membangun
sebuah harapan baru tentang pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah
Indonesia, dan pengatasan permasalahan sosial di wilayah perkotaan,
khususnya Jakarta. Menurut paparan Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas, 26 Juni 2019) di IKN, pemerintah akan
mengembangkan sektor baru, yakni industri teknologi bersih, farmasi
terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan
produk kimia, serta energi rendah karbon. Sektor yang ada saat ini, seperti
pertanian, ekowisata, pertambangan, dan perkebunan, juga tetap
dikembangkan. Bappenas memproyeksikan IKN akan mengembangkan
ekonomi regional menjadi 180 miliar dollar AS dan menciptakan 4,3 hingga
4,8 juta lapangan kerja di Kalimantan Timur.Undang-undang mengenai
pemindahan ibukota pertama-tama harus memuat pernyataan penetapan
ibukota negara. Hal ini akan berdampak pada Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana
rencana pemerintah untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur,
maka UU Nomor 25 Tahun 1956 yang merupakan dasar hukum
pembentukan Provinsi Kalimantan Timur harus juga diharmonisasikan.
Kawasan ibukota negara baru yang ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser
Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, juga berdampak pada penyelarasan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959. Setelah dinyatakan daerah ibukota negara dalam UU yang
berbentuk omnibus law, langkah selanjutnya harus diikuti dengan
pengaturan mengenai status kewilayahannya dalam konteks susunan
pemerintahan menurut negara kesatuan, sebagai daerah otonom baru atau
mempertahankan struktur pemerintahan otonom yang saat ini ada. Selain
status kewilayahan, penetapan ibukota negara juga dilengkapi dengan
pernyataan mengenai batas dan pembagian wilayah. 
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              Selain itu, pengaturan mengenai keuangan akan masuk dalam
omnibus law pemindahan ibukota baru. Pemerintah harus mampu
meyakinkan kepada publik bahwa strategi pembiayaan yang direncanakan
dapat terealisasi. Skema pembiayaan dengan APBN harus pula memastikan
bahwa pembiayaan tersebut tidak akan membebani pemerintah atau
generasi mendatang secara berlebihan. Pemilihan skema kerjasama juga
harus memiliki jaminan optimalisasi manfaat bagi ibukota baru. Karena
pada dasarnya, swasta hanya akan melakukan investasi jika terdapat
jaminan benefit yang memadai. Pemerintah juga perlu dengan bijak
mempertimbangkan keterlibatan swasta dari negara lain, terutama jika
pemberian investasi mengurangi kesempatan pekerja lokal, mengganggu
stabilitas dan kedaulatan, atau sangat terbukanya peluang impor namun
kesempatan ekspor menjadi terbatasi.
            Pemindahan IKN akan menggunakan sejumlah hutan, dan solusinya
adalah menggunakan hutan milik negara. Kawasan hutan dinilai strategis
untuk dikelola demi pembangunan dan dapat dimanfaatkan penggunaannya
diluar sektor kehutanan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan
metode Penggunaan Kawasan Hutan dengan tidak merubah status dan
fungsi kehutanan, seperti izin pinjam pakai kawasan hutan, dan perubahan
peruntukan kawasan hutan seperti tukar menukar kawasan hutan, dan
pelepasan kawasan hutan HPK. Pembangunan IKN wajib memperhatikan
keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup. Keberlanjutan
produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup, dan
kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud aksi nyata negara Indonesia
terhadap persetujuan internasional dalam perubahan iklim Paris Agreement,
Indonesia telah mengeluarkan Nationally Determined Contribution (NDC)
yang merupakan komitmen dalam pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK)
dan merupakan gambaran garis besar transisi Indonesia menuju
pembangunan masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim.
Apabila wilayah yang direkomendasikan untuk pembangunan IKN masih
termasuk dalam hutan produktif,  
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maka regulasi dan izin pembangunan tidak dapat dikeluarkan, karena
wilayah pembangunan yang disarankan adalah wilayah yang memiliki hutan
tidak produktif, lahan yang dulunya digunakan HPH, hutan semak belukar,
dan tanah kosong.         
              Aspek kebencanaan bisa ditinjau dari pencegahan risiko dampak
dengan melihat aspek meteorologi, klimatologi dan geografis. Pulau
Kalimantan menjadi kandidat terdepan untuk menjadi Ibu Kota Negara
Indonesia. Berdasarkan peta aktivitas gempa bumi di Indonesia, tampak
Pulau Kalimantan memiliki tingkat aktivitas gempa bumi yang paling
rendah walaupun masih terdapat beberapa sesar aktif di Kalimantan yang
menjadi sumber gempa. Hasil monitoring BMKG (Daryono, BMKG, 2019)
menunjukkan bahwa ternyata di Kalimantan banyak terjadi gempa bumi.
Sebagian besar kejadian gempa di Kalimantan memiliki kekuatan yang
relatif kecil. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh BMKG, selain
Kaltara dan Kaltim, seluruh wilayah Kalimantan relatif aman dari ancaman
gempa kuat karena lokasinya yang jauh dari sumber gempa megathrust dan
sesar regional. Hasil pemodelan tsunami dengan skenario gempa M=8,5 di
zona megathrust Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Pantai Kalimantan
Utara dan Kalimantan Timur berpotensi terjadi tsunami dengan status
ancaman AWAS dengan tinggi lebih dari 3 meter. Sedangkan provinsi
Kalimantan Selatan statusnya SIAGA dan Kalimantan Tengah statusnya
WASPADA.
             Dalam aspek perekonomian, Bappenas (Bappenas, 26 Juni 2019)
dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan
dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan
PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB
bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan
lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan
kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum
termanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi
peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan
dengan kenaikan Price of labour sebesar 1,37% 
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 Di sisi lain rencana pemindahan IKN juga berdampak terhadap kenaikan
inflasi secara nasional. Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan
masyarakat yang tentunya juga diikuti oleh kenaikan harga barang
kebutuhan pokok. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu
mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya
terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya.
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              Pembangunan ibukota baru memberikan berbagai aspek penting
yang harus diperhatikan keberadaannya. Untuk menciptakan ibukota yang
strategis, revolusioner, dan elok dibutuhkan banyak ahli dalam bidangnya.
Perekrutan tenaga kerja secara masif inilah yang kemudian membuka
kesempatan bagi para sarjana pengangguran. Selain membuka lapangan
kerja baru, juga memberikan ruang untuk pengadaan program magang yang
dapat meningkatkan prospek kerja seseorang. Dalam kata lain,
pembangunan ibukota baru memberikan metode preventif dan represif
sebagai jawaban pertanyaan dalam kajian ini.

3.1 Metode Preventif
             Menurut Dinas Media Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa
Timur salah satu alasan fenomena pengangguran marak di Indonesia adalah
masih rendahnya kualitas angkatan kerja (Dinas Kominfo Provinsi Jawa
Timur, 2021). Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten
sudah seharusnya menjadi salah satu fokus pemerintah dalam rangka usaha
menurunkan angka pengangguran. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan
mengadakan program-program magang dan pelatihan yang intens. Lantas
apakah relevansinya dengan pembangunan ibukota baru?
            Berdasarkan Richmond Community College’s Employer Guide to
Organizing a Successful Internship Program, program magang adalah setiap
pengalaman belajar bermakna yang dipantau dengan cermat di mana
seorang individu memiliki tujuan profesional yang disengaja dan secara
aktif merefleksikan apa yang dicapai sepanjang pengalaman (Richmond
Education, n.d.). Pembangunan ibukota baru, bersama dengan lapangan
pekerjaan, membuka pintu bagi kesempatan program magang karena
esensinya sendiri yang merupakan bimbingan dari ahli pekerjaan atau
percobaan pekerjaan (trial work). Kemudahan akses terhadap program
inilah yang kemudian tidak boleh luput dari perhatian.
            Sebagai paparan kontra, menurut penelitian Efektivitas Program
Magang Kependidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan program
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magang sendiri belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaanya
yang masih belum sesuai dengan prosedur (Mahayu et al., 2020).
Penyelenggaraan program magang tidak secara tuntas mengeliminasi
kesempatan seseorang untuk menjadi pengangguran dan efektivitasnya
masih dipertanyakan. Akan tetapi,, hal tersebut tidak menutup kemungkinan
dan fakta bahwa program ini memang membantu meningkatkan prospek
kerja seseorang. Maka dari itu, sudah sepatutnya program magang
diperjuangkan terlebih dahulu.

3.2 Metode Represif
            Di lain sisi, proyek pembangunan ibu kota baru perlu
memperhitungkan resiko jangka panjang yang mampu membawa dampak
besar bagi Indonesia. Pembiayan ibu kota baru yang diskenariokan sebesar
Rp 466 Triliun atau Rp 323 Triliun mampu menciptakan konsiderasi baru
akan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam membuat perjanjian dengan
pihak-pihak terkait. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi
juga membawa kekhawatiran akibat peningkatan harga yang tidak
terkendali (Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, 2019).
            Penggunaan sarjana pengangguran sebagai tenaga kerja merupakan
pertaruhan yang beresiko. Proyek pembangunan ibu kota secara langsung
menuntut adanya kinerja serta spesifikasi di tingkat ahli. Hal ini terjadi
karena ibu kota negara merupakan objek vital dimana identitas negara
terpusat (Akademik, n.d.). Selain urgensi pengangguran sarjana,
kepentingan pihak lainnya juga perlu untuk diperhatikan. Dalam proses
pembangunan, pihak swasta tentunya mengharapkan realisasi keuntungan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Kualitas menjadi sesuatu yang harus
dijunjung tinggi sehingga tidak merugikan pihak eksternal serta tidak
memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka
dari itu, dalam eksekusinya pemerintah harus memperhitungkan strategi
penggunaan tenaga kerja demi penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan (Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, 2019).
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             Berdasarkan permasalahan pengangguran sarjana dan
keterkaitannya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terdapat beberapa
rekomendasi yang kami ajukan :
    1. Bagi pemerintah: 
             Pemerintah merupakan penyedia fasilitas bagi rakyatnya maka,
sudah seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas kepada mahasiswa
dan khususnya para sarjana. Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi
jumlah pengangguran dan mengantisipasi masalah pengangguran.
Pemerintah dapat mengantisipasi masalah pengangguran melalui program
yang dikhususkan kepada para mahasiswa sebagai bentuk dukungan
terhadap Kampus yang telah memberi pengalaman praktek kepada
mahasiswanya sebagai upaya persiapan memasuki dunia pekerjaan agar
lebih siap dan matang.
             Program ini terdiri dari tiga tahapan yaitu pelatihan, magang, dan
pengalokasian sarjana di bidangnya. Dalam tahap pertama yaitu pelatihan,
para mahasiswa dituntut untuk mengenali dan mempelajari dunia pekerjaan
guna mengetahui bidang apa yang paling tepat untuk mereka. Kemudian
pemerintah memberikan kesempatan magang kepada para mahasiswa yang
telah mengikuti pelatihan dengan seleksi yang tegas, jujur, dan adil, dalam
artian bahwa seluruh mahasiswa di Indonesia mempunyai kesempatan yang
sama untuk dapat mengikuti program magang tersebut. Dalam tahap
magang, para mahasiswa diharapkan sudah mengetahui dan mengenali
bidang yang ia ambil agar para mahasiswa dapat mengeksplor bidangnya
dengan baik guna menciptakan rasa percaya diri dan rasa nyaman terhadap
bidang yang dipilih sehingga pada saat lulus nanti mereka menjadi telaten
dalam melakukan pekerjaannya dan terciptalah SDM yang berkualitas.
             Lalu, setelah para mahasiswa itu lulus, pemerintah mengalokasikan
para sarjana ke bidang yang diikuti mereka pada saat magang. Para sarjana
diberi periode menjabat selama kurun waktu tertentu guna memberikan
kesempatan kepadanya untuk memilih tempat lain yang mereka inginkan.
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Dengan adanya program ini, diharapkan tingkat sarjana pengangguran dapat
menurun dan menciptakan SDM yang berkualitas. 
            Secara spesifik dengan orientasi bagi ibu kota baru, dapat
disarankan dari sisi pemerintah untuk menaruh fokus dalam perluasan
dan amplifikasi perluasan tenaga kerja bagi bidang-bidang spesifik
yang memiliki pengangguran banyak. Hal ini juga mendorong adanya
intensifikasi pelatihan, sertifikasi, dan pengalokasian dalam frekuensi yang
lebih baik. Selain itu, diharapkan adanya promosi dari pihak pemerintah
mengenai keuntungan memenuhi lapangan pekerjaan yang demand-nya
sedikit. 
             Terakhir, perlu adanya utilisasi ibu kota baru sebagai lapangan
untuk mengembangkan bidang-bidang pekerjaan yang peminatnya
sedikit juga yang memang dibutuhkan untuk memajukan ibu kota dan
nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan
pihak swasta dan institusi pendidikan. Secara internal pemerintah,
disarankan adanya penyusunan strategi untuk memperluas lapangan kerja
dan menangkis ancaman yang juga dapat dipublikasikan untuk menaikkan
kesadaran dan kepekaan akan informasi. Dapat juga dibuat, terkhususnya
jika dipusatkan ke ibu kota baru, aplikasi/ media lainnya yang dapat
dijadikan pusat sumber informasi dan pendaftaran mengenai program
pengembangan pemerintah.
     2. Bagi Mahasiswa: 
             Saat ini, mahasiswa tidak cukup dengan mengandalkan teori yang
mereka pelajari semasa kuliah mereka, akan tetapi diperlukan pengalaman
praktek yang membuat mereka menjadi siap masuk kedalam dunia kerja.
Kampus sendiri sebagai penyedia fasilitas bagi para mahasiswa untuk
mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja perlu melakukan
perubahan terhadap kurikulum yang mereka digunakan sekarang.
Mereka harus memperbanyak pengajaran dalam bentuk kerja praktek, bukan
hanya sekadar teori yang dihafalkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar para
mahasiswa yang kelak lulus dari kampus tidak  
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hanya memahami teori pada bidangnya, namun memiliki soft skill atau
pengalaman praktek yang baik sehingga mereka dapat pengalaman
mengenai sistematik dalam pekerjaan mereka. 
             Selain itu, kampus seharusnya memperbanyak dan
mempermudah akses program magang kepada para mahasiswanya,
sebab dengan banyaknya mahasiswa yang mengambil program magang di
masa kuliah mereka, membuat para mahasiswa ini memiliki pengalaman
langsung untuk masuk ke dunia kerja. Sebab pengalaman kerja saat magang
ini tidak akan didapatkan saat belajar teori di ruang kelas, sehingga
mahasiswa terlatih untuk mengelaborasi teori yang mereka dapatkan di
dalam kelas dengan situasi saat berarti di lapangan. Selain itu program
magang akan membuka kesempatan untuk mahasiswa untuk memilih dan
mengembangkan bakatnya di masa depan saat akan memasuki dunia kerja.
Program magang juga baik untuk mendapatkan kepercayaan diri mahasiswa
saat kelak akan memasuki dunia kerja, sebab dengan program magang,
mahasiswa diberi kesempatan untuk menerapkan apa yang sudah mereka
pelajari dalam lingkungan yang aman, aman disini berarti bahwa setiap
kesalahan yang dilakukan saat menjalankan pekerjaannya lebih
dinormalisasikan dan mendapat bimbingan dari rekan kerja yang
profesional.
     3. Bagi Masyarakat: 
             Sektor bisnis dan ekonomi sangat diperlukan untuk mendukung
kemajuan IKN di masa yang akan datang. Bersamaan dengan kebijakan
pemerintah terkait investor, peran masyarakat untuk dapat privatisasi badan
usaha sangat diperlukan. Mengenai ketenagakerjaan, badan usaha swasta
diharapkan menerima sarjana lulusan baru agar memiliki pengalaman
bekerja secara langsung dan membuka kesempatan untuk magang baik
untuk mahasiswa dan para sarjana. Praktik tersebut dapat didampingi oleh
tenaga kerja ahli atau profesional guna menghindari hal-hal teknis yang
dapat mengancam keselamatan nyawa dan kerugian APBN. 
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Menyelenggarakan bursa pasar kerja guna terjalinnya komunikasi yang
baik antara perusahaan dan pencari kerja.
Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan kualitas pendidikan
melalui pelatihan, magang, dan pengalokasian sarjana di bidangnya.
Memperluas lapangan kerja
Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembinaan minat dan bakat
diantara mahasiswa
Privatisasi badan usaha dengan perusahaan swasta

              Penyebaran penduduk di Indonesia jauh dari kata merata. 56%
populasi tertinggi berada di pulau Jawa dengan kasus pengangguran
tertinggi berada di kota Jakarta yang mencapai 5,15%. Hal tersebut menjadi
sebuah acuan mengapa pemerintah membangun ibu kota baru, salah satunya
untuk pembangunan Indonesia yang lebih merata karena dengan
membangun ibu kota di Kalimantan Timur maka akan meningkatkan
perdagangan antar daerah, khususnya Jawa dan Kalimantan yang akan
timbul nilai ekonomi yang lebih maju. Pembangunan seluas lebih 256.000
hektare menghabiskan dana sebesar 466 Triliun yang akan dialokasikan
untuk meningkatkan sektor baru di Kalimantan Timur dari mulai industri
pertanian, industri teknologi, farmasi, wisata. Sehingga dengan demikian
dapat diketahui jelas bahwa ibu kota baru dapat mengatasi pengangguran
yang terjadi di Indonesia  
              Guna mengurangi pengangguran secara efektif berikut adalah
rekomendasi yang diajukan:

1.

2.

3.
4.

5.
             Pemerintah perlu secara konsisten meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Ketika ekonomi meningkat dan merata, peluang penciptaan
kesempatan kerja pun akan meningkat. Pemerintah juga dirasa perlu terus
mendorong masuknya investasi dari dalam negeri maupun luar negeri
sehingga semakin banyak peluang kerja di Indonesia khususnya untuk fresh
graduate di IKN nantinya. Deregulasi dan debirokrasi di berbagai bidang
industri dilakukan untuk merangsang adanya investasi baru juga dirasa
penting untuk dilakukan.
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              Akhir kata kajian ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dan
kekurangan yang perlu terus diperbaiki untuk kepentingan kajian-kajian
kedepannya. Keterbatasan dalam kajian ini adalah ketidak setaraan
penggunaan data kuantitatif-kualitatif dan bahasan yang cenderung diteliti
dari pihak masyarakat atau mahasiswa serta masih dangkal dalam ranah
hukum yang diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Ke depannya disarankan
untuk lebih berfokus kepada pembahasan dari ranah hukum berhubung
undang-undang IKN yang masih dipertanyakan serta penggunaan data
kuantitatif yang lebih banyak.
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