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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 “Rakyat Menuntut, Pemerintah
Mendengarkan?” 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 Tuntutan yang Diajukan saat Demonstrasi terjadi pada 11
April 2022. Pembahasan kali ini akan menanggapi berbagai tuntutan
yang belum terselesaikan dan menyebabkan Mahasiswa dan
Masyarakat lainnya yang terkait turun kejalan untuk menagih dan
meminta pertanggung jawaban atas tuntutan tersebut. Selanjutnya,
diharapkan dengan adanya kajian yang kami buat ini dapat
memberikan gambaran dan masukan bagi berbagai pihak terkait
terhadap permasalahan tuntutan yang belum terselesaikan sehingga
terjadi adanya demonstrasi. 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 tuntutan yang belum terselesaikan oleh
Pemerintah. 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. 
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ABSTRAK 
Upaya masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dalam
mempertahankan konstitusi dan demokrasi kembali dilaksanakan.
Kebijakan dan polemik internal pemerintahan di balik demonstrasi 11
April 2022 perlu dikaji lebih lanjut mengingat situasi masyarakat yang
semakin keruh. Demonstrasi yang terjadi melayangkan tuntutan baru
maupun tuntutan lanjutan yang berpengaruh terhadap eksistensi
kesejahteraan rakyat maupun nasional. Alasan yang melatarbelakangi
tuntutan rakyat didorong oleh ketakutan akan terulangnya sejarah yang
kelam, serta praktik keadilan hingga penegakan Hak Asasi Manusia
yang masih belum terlaksana. Selain itu, keikutsertaan masyarakat
merupakan bentuk nyata dari berjalannya demokrasi di Indonesia.
Mengingat hal tersebut, kajian responsif ini akan menggunakan metode
kualitatif serta studi pustaka untuk melakukan analisa yang mendalam.

Kata Kunci : Demonstrasi, Demokrasi, Joko Widodo, 11 April 2022,
Tuntutan

ABSTRACT
The civilian’s effort to express their aspiration for maintaining the
constitution and democracy were again carried out. Government’s
internal policies and problems laid behind the demonstration held on
11 April 2022 need to be studied further considering the increasingly
murky situation. Demonstrations that occured raised either new or
further demands that affect the existence of people's and national
welfare. The reasons behind those demands are driven by the fear of
repeated dark history, as well as the practice of justice and the
enforcement of human rights which has not yet been implemented.
Furthermore, the civilian’s participation shows a real form of
democracy in Indonesia. Keeping that in mind, this responsive paper is
going to use qualitative and literature review methods for a further
analysis.

Keywords : Demonstration, Democracy, Joko Widodo, 11 April 2022,
Demands



LATAR BELAKANG 
             Pada tanggal 11 April 2022, terjadi demonstrasi yang merebak
di berbagai lokasi di Indonesia. Demonstrasi tersebut merupakan
lanjutan dari aksi yang telah dilakukan pada 28 Maret 2022. Enam poin
permasalahan yang menjadi tuntutan oleh para mahasiswa yakni
permasalahan harga ketahanan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
yang mengalami instabilitas, pasal-pasal bermasalah dalam Undang-
Undang Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut “UU IKN”),
penolakan terhadap usulan amandemen konstitusi untuk membuat masa
jabatan presiden menjadi tiga periode, konflik agraria, dan desakan
kepada presiden untuk mengembalikan marwah Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Keenam poin ini dinilai memiliki urgensi tinggi
sehingga menjadi poin prioritas sebagai bentuk lanjutan dari total 18
poin yang dituntut oleh mahasiswa (Maliana, 2022). Berikut adalah
latar belakang atas penuntutan enam poin tersebut :
    1. Naiknya harga bahan pokok 
              Kasus kenaikan bahan pokok seperti beras, minyak goreng,
bawang, dan lain-lain bukanlah hal asing lagi untuk didengar.
Walaupun begitu, kasus ini masih sering luput dari perhatian
pemerintah dan kembali terulang lagi. Menurut situs resmi Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia, pada tanggal 4 April 2022 saja telah
terjadi kenaikan hingga 10-15 % (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).
    2. Kenaikan harga BBM 
              Kenaikan harga BBM di tengah situasi pandemi membuat
sebagian perekonomian masyarakat semakin terguncang. Meskipun
yang mengalami kenaikan adalah BBM non subsidi seperti Pertamax,
tetapi dikhawatirkan BBM subsidi akan ikut mengalami kenaikan.
Mengingat kenaikan harga BBM disebabkan oleh naiknya harga
minyak mentah dunia, hal tersebut mempengaruhi daya beli Indonesia
akan minyak mentah per barelnya (Kementerian ESDM, diakses pada
23 April 2022). 
    3. Pasal-pasal bermasalah dalam UU IKN
Pengesahan Undang-undang Ibu Kota Negara Baru oleh Dewan 



Perwakilan Rakyat pada Selasa, 18 Januari 2022 sebagai payung
hukum perpindahan ibu kota negara mengundang banyak kontra.
Proses pembuatan dari pembahasan hingga pengesahan yang hanya
memakan waktu 43 hari menimbulkan spekulasi kurangnya partisipasi
masyarakat serta tidak adanya pertimbangan akan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup. Hal ini diyakini mampu mengancam
terciptanya permasalahan lingkungan yang berpotensi menimbulkan
bencana (CNN Indonesia, 2022).
   4. Munculnya isu penundaan pemilihan umum serta
perpanjangan masa jabatan Jokowi.   
              Pernyataan-pernyataan Jokowi yang menuai kontradiksi
mencapai puncaknya pada Januari 2022 di tengah-tengah rapat rapat
kerja dengan Komisi VI DPR yang berfokus pada penundaan
pemilihan umum (pemilu) (BBC Indonesia, 2022). Jika kejadian
tersebut sungguh direalisasikan, maka perpanjangan masa jabatan
presiden otomatis akan terjadi. Skenario tersebut mengundang aspirasi
masyarakat luas akibat munculnya probabilitas penyelewengan
Undang-Undang Dasar yang berpotensi pada kehancuran (Saputra,
2019).
    5. Konflik Agraria yang terjadi di seluruh Indonesia
             Konflik Agraria sering terjadi di Indonesia, konflik ini dapat
dikatakan sebagai konflik yang cukup kompleks karena biasanya
konflik ini terjadi disebabkan oleh sebuah penguasaan lahan atas tanah
dan sumber daya. Hal tersebut biasanya terjadi karena kesenjangan atau
penguasaan mafia tanah/ kelompok elit yang tidak bertanggung jawab
dengan cara merampas lahan warga dan hingga merusak sumber daya
yang ada itu mengapa konflik ini dibahas pada Demo 11 April 2022
yang mengangkat kasus Konflik wadas yang tidak memiliki ujung dari
tahun 2019 (Komnasham, 2021).
    6. Isu Pelemahan KPK dan tuntutan janji presiden
             Latar belakang adanya tuntutan untuk mengembalikan fungsi
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai aktualisasi janji presiden
dalam agenda pemberantasan korupsi disebabkan oleh adanya upaya 



revisi UU KPK yang muncul pada september 2019. Setelah terjadi
pelemahan KPK, para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM), pegiat Anti-
Korupsi, hingga mahasiswa menuntut untuk merevisi kembali UU
KPK agar sesuai marwahnya dalam memberantas korupsi di Indonesia
(Heryanto, 2019). 



Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan
harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan menyelesaikan
permasalahan ketahanan bahan pokok
Menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan pendistribusian
BBM subsidi di seluruh Indonesia
Mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang
UU IKN termasuk pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak
yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi,
dan kebencanaan
Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati
konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas
menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan
konflik Agraria di seluruh Indonesia
Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk mengembalikan
marwah KPK sebagai realisasi janji-janji presiden dalam agenda
pemberantasan korupsi 

IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, identifikasi
permasalahan sekaligus tuntutan yang diajukan, yakni:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERTANYAAN PENELITIAN 
Berdasarkan pada pemaparan diatas maka muncul sebuah pertanyaan
yakni:
Mengapa situasi dan polemik dalam lingkup internal pemerintahan
mengundang demonstrasi rakyat secara besar-besaran? 



METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode 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.
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). 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.

Teknik pengumpulan dan Analisis data
             Dalam penelitian terkait, sumber utama penelitian akan
mengacu pada data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan
bersumber dari media berita yang diterbitkan dalam rentang tahun
2020-2022. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Dasar
sebagai dasar hukum yang relevan dengan topik penelitian.
             Metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknik
analisis konten. Analisis konten merupakan teknik yang berorientasi
kualitatif, ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu
biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau
membandingkannya (Berelson, 1952; Kracauer, 1993). Menurut
analisis konten, peneliti akan melakukan pembahasan mendalam
terhadap isi dari materi tertulis maupun terdokumentasi, baik yang
bersumber dari media massa hingga buku-buku yang menjadi acuan
serta referensi penelitian.  



Hak untuk menyampaikan pendapat dilindungi dalam Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 19 yang
berbunyi ; “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan
menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari,
menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat
dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”
 Hak untuk menyampaikan pendapat juga diatur sesuai dengan
Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang
berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia No 2 Tahun 1998, hak untuk menyampaikan
pendapat di muka umum dilandaskan pada asas: 

 KERANGKA PEMIKIRAN 
 

Tinjauan tentang Demonstrasi
             Demonstrasi adalah sebuah aksi atau kegiatan perkumpulan
beberapa orang untuk mengekspresikan dan menyampaikan sebuah
respon atau keinginan. Sebagai bagian dari demokrasi, sebuah sistem
yang berorientasi pada rakyat, demonstrasi menunjukkan core value of
democracy yakni suara rakyat harus didengarkan dan diutamakan.
Faktanya sebuah demonstrasi umumnya dilakukan ketika terdapat
sebuah agenda yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai. Perlu ditekankan
bahwa negara dan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjamin
setidaknya 4 hal, yaitu keamanan dan keteraturan, keadilan,
kesejahteraan, dan kebebasan (Sørensen & Jackson, 2012)
             , hal 5). Umumnya demonstrasi dilakukan dalam bentuk
pergerakan massa yang bertujuan untuk mengamplifikasi suara yang
dikemukakan, itulah mengapa demonstrasi dinilai efektif sebagai
sarana terakhir. Dalam sistem demokrasi, demonstrasi merupakan
metode dan unsur yang cukup signifikan dalam check and balance
sebuah negara. Peraturan tentang demonstrasi antara lain;

1.

2.

3.



 Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
 Asas musyawarah dan mufakat
 Asas kepastian hukum dan keadilan
 Asas proporsionalitas
 Asas manfaat

Menghormati hak dan kebebasan orang lain
Menghormati aturan-aturan moral yang berlaku secara umum
Menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku
Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Menghormati hak dan kebebasan orang lain
Menghormati aturan-aturan moral yang berlaku secara umum
Menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku
Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

    4. Sesuai dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1998, penyampaian
pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

     5. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No 9 Tahun 1998,
pelaksanaan pendapat di muka umum yang melanggar hukum dapat
dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

        1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk
menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan
menyelesaikan permasalahan ketahanan bahan pokok
             Kenaikan harga pangan menjelang hari-hari penting seperti
Natal, tahun baru, dan Ramadhan bukan merupakan hal yang asing lagi
untuk terjadi. Hal tersebut terjadi karena tingginya permintaan
masyarakat akan bahan makanan. Meskipun bukan hal yang langka lagi
untuk terjadi, bukan berarti bisa luput dari perhatian pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah malah harus memberikan fokus lebih pada
masalah fundamental ini. Lalu, apakah usaha pemerintah untuk meraih
kestabilan?
             Jika dilihat pada UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan
Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (yang selanjutnya disebut
“bapokting”), Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki tugas
dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan
ketersediaan bapokting di masyarakat (Presiden Republik Indonesia,
2015). Untuk mencapai titik tersebut maka dilakukan melalui
pengendalian inflasi, khususnya pengendalian inflasi pangan.
Pengendalian inflasi inilah yang erat kaitannya dengan daya beli
masyarakat dan kemiskinan, untuk itu dikeluarkan kebijakan serta
upaya stabilisasi harga secara intensif guna menanganinya.
            Upaya yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota demi mengumpulkan data
akan harga serta pasokan bahan makanan melalui sistem pemantauan
pasar kebutuhan pokok (SP2KP). Hal tersebut dilakukan dengan
metode kriteria pemilihan pasar, kriteria pemilihan responden, dan
teknik wawancara. Selain itu, juga dilakukan pemantauan pada pasar-
pasar bersama dengan komoditasnya (Direktorat Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI, 2022).



             Pengatasan kasus dan tindakan tangkas terhadap opnum-
opnum jahat juga dilakukan pemerintah. Menyangkut mafia minyak
contohnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda
Banten berhasil membongkar mafia minyak goreng setelah melakukan
pemeriksaan dan penyelidikan sebuah gudang di Kabupaten Serang
milik CV Jongjing. Dibongkarnya gudang minyak goreng ini
mengungkapkan adanya kecurangan dan penipuan dalam penjualan
minyak goreng. CV Jongjing rupanya melakukan pengemasan akan
minyak goreng curah ke dalam kemasan baru demi memberikan
gambaran premium dan menaikkan harga. Harga minyak yang telah
dikemas tersebut merupakan Rp. 20.000,- per liter. Tidak sampai titik
itu, mafia minyak ini juga menggunakan metode pemasaran dengan
menerapkan promo pembelian satu liter akan mendapatkan hadiah
sabun cuci dan juga ia menaruh fakta palsu akan adanya kandungan
vitamin A yang sebenarnya tidak sesuai. Terdapat pemalsuan juga
dalam aspek penempelan logo halal karena CV Jongjing belum
menerima sertifikat halal ataupun memiliki izin apapun termasuk izin
usaha industri (Kabar Banten Pikiran Rakyat, 2022).
             Dalam penangkapannya Direktur Utama CV Jongjing Pratama
Hadi berhasil dijadikan menjadi tersangka. Tidak hanya itu, terdapat
juga pemeriksaan atas 10 orang karyawan maupun pemasok kemasan
botol minyak goreng sebagai saksi. Polda Banten juga menyita banyak
bukti seperti 1.300 botol minyak goreng merk Laban, 1 unit mesin
pengisi minyak goreng curah, 1 pack lembar label Laban, dan lainnya.
Atas kegiatan ilegal ini, Direktur Utama CV Jongjing dikenakan pasal
berlapis, yaitu Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan, Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 144 jo
Pasal 100 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal
62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf D UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.Pelaku terungkap memanfaatkan momentum
liburan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 Hijriah untuk mencari pasar
sebesar-besarnya (Kabar Banten Pikiran Rakyat, 2022). 



              Ketentuan dalam Permendag No. 11 Tahun 2022 mengenai
harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah adalah Rp. 14.000,-.
Namun, harga yang digunakan oleh CV. Jongjing adalah Rp. 20.000,-.
Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekonomis senilai Rp. 6.000
per liter minyak goreng tersebut. Sesuai dengan pasar yang ada, adanya
peningkatan harga ini juga memperlihatkan adanya standarisasi harga
yang meningkat di pasar minyak secara keseluruhan. Tidak hanya itu,
hal ini juga berdampak pada fakta bahwa saat ini, minyak curah yang
dijual secara legal belum mencapai harga di jangkauan Rp. 14.000,-
dan bahan pokok lainnya juga masih tinggi, seperti daging di kisaran
Rp. 130.000,- sampai Rp. 140.000,- per kg, ayam potong yang naik
dari Rp. 38.000,- menjadi Rp. 40.000,-, dan kedelai yang masih
memiliki harga tinggi karena impor. Hal ini tentunya memberatkan
pengeluaran bagi rakyat(Kompas, 2022). 
              Melihat dampaknya yang luas, pemerintah dapat menetapkan
tindakan yang tegas akan tindakan yang dilakukan oleh oknum licik
lainnya. Sampai tahap ini, performa dari pemerintah, terkhususnya
pemerintah daerah dalam mencari tahu kejanggalan dalam harga
minyak dan menangkan pihak yang terlibat sudah baik. Namun, perlu
kembali ditingkatkan adanya pemeriksaan berkala secara lebih rutin
dan lengkap mengenai aspek-aspek penjualan bahan pokok untuk
menghitung kenaikan dan mendeteksi kejanggalan dalam harga.
Disarankan juga adanya penegasan ulang mengenai peraturan dan
hukuman bagi oknum-oknum yang melakukan kelicikan dalam
penjualan bahan pokok untuk menanamkan deterrence. Maka dari itu,
secara luas, dari sisi pemerintah diperlukan aksi pendekatan dari aspek
kebijakan, sistem birokrasi pelaporan, dan juga media. 
        2. Menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan
pendistribusian BBM subsidi di seluruh Indonesia
             PT Pertamina selaku BUMN yang merupakan produsen
minyak dan gas terbesar ketiga di Indonesia, mengeluarkan kebijakan
kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM)   Umum RON 92
atau yang dilabeli Pertamax oleh Pertamina menjadi  



Rp 12.500 - 13.000 per liter dari semula Rp 9.000 (Verda Nando
Setiawan, 10 April 2022). Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi BBM
bersubsidi. Kebijakan ini diikuti oleh Kementerian Energi dan Sumber
Daya Alam dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor
33.K/MG.03/DJM/2022 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia
berlaku mulai tanggal 1 April 2022 (Kementerian ESDM, diakses pada
23 April 2022).
              Kenaikan harga BBM dikarenakan ketidakpastian dan
kenaikan harga minyak dunia yang tentu saja berimbas langsung pada
Indonesian Crude Price (ICP). Kenaikan harga minyak mentah dunia
disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina. Rusia adalah negara
penghasil minyak terbesar kedua di dunia, dengan adanya konflik
tersebut proses produksi dan distribusi minyak mentah menjadi
terhambat. Selain itu, pemberian sanksi dari negara-negara barat
dengan melarang dan menghentikan impor minyak mentah dari Rusia
menyebabkan defisit pasokan minyak mentah global. Tingginya
permintaan internasional akan minyak mentah dengan minimnya
ketersediaan membuat rata-rata harga minyak mentah setiap negara
termasuk ICP naik sebesar US$17,78 per barel (Kementerian ESDM,
diakses pada 23 April 2022). 
             Kenaikan minyak mentah dunia mengakibatkan harga BBM
domestik ikut mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena
Pertamina selaku produsen BBM dan gas masih memproduksi minyak
mentah yang diimpor dari luar negeri, dimana harga minyak mentah
dunia akan mempengaruhi produksi dalam negeri beserta turunannya
hingga ke masyarakat. Kondisi perekonomian Indonesia yang belum
sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, ditambah dengan
kenaikan bahan pokok dan BBM membuat pengeluaran rumah tangga
masyarakat Indonesia berada diambang krisis.  Apabila masyarakat
yang semula adalah pengguna Pertamax, berpindah haluan menjadi
pengguna Pertalite untuk semnetara waktu karena harga yang relatif
lebih murah. Jika pergeseran konsumsi masyarakat terus meningkat,
dikhawatirkan BBM jenis Pertalite akan mengalami kelangkaan dan 



distribusi yang tidak merata. 
              Pertalite pada dasarnya merupakan bahan bakar subsidi
bersama dengan solar, yang dikhususkan untuk masyarakat menengah
kebawah dan bahan bakar kendaraan sektor ekonomi perdagangan.
Hingga saat ini kenaikan tersebut memang tidak berpengaruh pada
BBM subsidi, tetapi terlihat indikasi kenaikan mengingat harga minyak
mentah global yang tidak stabil akan mempengaruhi ketetapan harga
distribusi. Maka dari itu, masyarakat menuntut pemerintah agar
memastikan penyaluran BBM subsidi tetap berjalan lancar di tengah
adanya prahara naiknya harga minyak mentah internasional.
               Pemerintah harus dapat menjaga stabilitas ekonomi, sosial,
dan politik negaranya agar dapat membangun perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga minyak mentah dunia
memberikan domino effect kepada hampir seluruh aspek perekonomian
dunia, tak terkecuali kondisi ekonomi dalam negeri. Kesiapan dan
langkah mitigasi untuk mengamankan pasokan BBM subsidi dengan
cara memberikan pengawasan ketat terhadap proses distribusi harus
dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan. Karena, apabila
terjadi kelangkaan pasokan BBM bersubsidi akibat pergeseran
konsumsi dan terjadi kenaikan harga, sektor industri akan merasakan
dampaknya. Selain itu, kegiatan distribusi kegiatan perekonomian
seperti bahan pokok dan pangan akan terganggu. Dan pada akhirnya
masyarakat kecil yang akan menjadi korban imbasnya.  
        3. Mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji
ulang UU IKN termasuk pasal-pasal yang bermasalah, serta
dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial
ekologi, dan kebencanaan
             Undang-undang Ibu Kota Negara Baru (UU IKN) telah
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
pada selasa, 18 Januari 2022 sebagai payung hukum pemindahan ibu
kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ibu kota
negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini sudah dibicarakan oleh
presiden Jokowi sejak tahun 2019 lalu. 



Dibalik pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru tersebut,
terdapat banyak permasalah  dari pembahasan sampai pengesahan UU
IKN tersebut, diantara waktu yang sangat cepat dalam pembuatan RUU
IKN yang hanya membutuhkan 43 hari. Waktu yang sangat singkat
tersebut menimbulkan spekulasi bahwa partisipasi masyarakat sangat
minim dalam perancangan UU IKN (CNN Indonesia, 2022). 
              Proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru
(UU IKN) dimulai dengan penyerahan Surat Presiden dari Joko
Widodo terkait RUU IKN kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) pada 19 September 2022. 2 bulan berselang
setelah penerimaan Surat Presiden oleh DPR RI, tepatnya pada 7
Desember 2021, DPR RI melalui rapat, membentuk panitia khusus
(Pansus) untuk RUU IKN yang terdiri dari 6 pimpinan dan 50 anggota.
Sesuai pembentukan Pansus RUU IKN, pada tanggal 3 Januari 2022, 5
orang anggota Pansus RUU IKN berkunjung dan melakukan studi
banding di Kazakhstan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional (Bappenas). Panitia RUU IKN dan Bappenas memilih
Kazakhstan sebagai tempat studi banding pemindahan ibu kota
dikarenakan Kazakhstan telah berhasil memindahkan ibu kota mereka
dari sebelumnya berada di kota Almaty ke kota Astana. Namun, dalam
kunjungan kerja ke Kazakhstan ini menuai kritik keras dari masyarakat.
Masyarakat menilai DPR RI sebagai pembentuk pansus RUU IKN
tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat karena
melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di tengah penyebaran virus
Covid-19 yang sedang tinggi-tingginya (Farisa, 2022).
             Usai kunjungan kerja dan studi banding yang dilakukan 5
anggota Pansus UU IKN dan Bappenas di Kazakhstan, pada 17 Januari
2022, Pansus RUU IKN menggelar rapat dengan topik untuk
membahas RUU Ibu Kota Negara yang baru. Rapat tersebut berakhir
pada pagi hari tanggal 18 Januari 2022, dan berujung pada dikeluarkan
keputusan untuk menyerahkan RUU IKN ke rapat paripurna DPR RI
untuk menjadi undang-undang. Dalam rapat tersebut, 8 dari 9 fraksi
sepakat untuk melanjytkan RUU IKN di rapat paripura DPR RI, 



hanya fraksi hanya fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak
karena  fraksi PKS menilai dalam RUU IKN tersebut, masih ada
masalah yang bertentangan dengan UUD 1945, dari proses pembiayaan
pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga
pasal-pasal yang berada dalam UU IKN yang masih dianggap kurang
tepat. “Masih banyak isi dan pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) yang belum diperhitungkan dalam RUU IKN, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera DPR RI, kata bismillahirrahmanirrahim, telah
menolak modal tersebut. RUU negara untuk tahap selanjutnya," kata
Suryadi saat itu. Meski PKS menolak RUU IKN, proses pengesahan
RUU IKN terus berlanjut dan pada akhirnya pada 18 Januari 2022,
RUU IKN resmi disahkan menjadi RUU IKN oleh ketua DPR RI, Puan
Maharani dalam sidang paripurna DPR RI. Dalam rapat tersebut,
seluruh peserta rapat menyatakan setuju dengan RUU IKN yang telah
disusun. UU IKN yang telah disahkan ini mencakup 11 bab dan 44
pasal mengenai segala mekanisme pemindahan ibu kota negara (Farisa,
2022). 
               Pasal-pasal yang dianggap tidak tepat dalam dalam UU IKN
adalah sebagai berikut;
      1. Pasal 4 ayat 1 UU IKN terkait status kekhususan IKN Nusantara
sebagai pemerintah daerah khusus
           Adapun masalah yang terdapat pada pasal ini adalah seharusnya
daerah khusus IKN dibentuk melalui UU otonomi baru. Ditambah
sebuah daerah otonomi khusus harus mempertimbangkan sejumlah
aspek, seperti jumlah daerah administrasi, kemampuan fiskal, dan juga
aspek budaya dan politik
      2. Pasal 5 ayat 3 UU IKN terkait kekhususan pemilu di IKN
Nusantara
           Pasal ini dianggap inkonstitusional karena pada pasal ini
mengatakan bahwa warga di IKN Nusantara hanya akan mengikuti
pemilu tingkat nasional, yaitu pemilihan presiden, DPR, dan DPD. Hal
tersebut dianggap menghilangkan hak warga negara dalam memilih
ataupun dipilih dalam pemerintahan daerah IKN.



      3. Pasal 9 dan 10 ayat 1 UU IKN terkait status Kepala Otoritas IKN
yang diangkat langsung oleh Presiden dengan melalui konsultasi DPR
           Pasal ini dianggap akan membentuk pemerintahan yang
sentralistik. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal ini, Kepala Otoritas
IKN diangkat langsung oleh presiden dengan melalui konsultasi DPR.
Pasal ini dianggap mengabaikan peran DPR dalam penunjuk pemimpin
IKN karena fungsi DPR hanya untuk memberikan masukan kepada
presiden, yang berarti presiden boleh mendengarkan atau tidak
masukan dari DPR. Begitu Pula pada pasal 10 yang dianggap tidak
konsisten sebab pada pasal ini menyebutkan bahwa presiden memiliki
wewenang penuh untuk memberhentikan Kepala Otoritas IKN tanpa
perlu konsultasi DPR. Pasal ini menguatkan anggapan akan
membentuk pemerintahan yang sentralistik. Selain itu tidak disebutkan
maksimal masa jabatan untuk Kepala Otoritas IKN yang
memungkinkan terbukanya potensi otoriterisme, hal yang serupa
dengan 32 tahun kepemimpinan orde baru yang akhirnya memicu
kemarahan masyarakat melalui reformasi.
      4. Pasal 24 ayat 1 UU IKN terkait mekanisme pembiayaan selama
proses pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara.
           Pasal ini berkaitan dengan mekanisme pembiayaan selama
proses pemindahan dan pembangunan IKN yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah.
Pada pasal ini tidak dibatasi sumber pembiayaan yang berasal dari luar
APBN. hal tersebut dikhawatirkan munculnya praktik transaksional
antara pemerintah dan para pengusaha, tanpa memperdulikan
keuntungan bagi masyarakat. Terlebih biaya proses pemindahan dan
pembangunan IKN Nusantara yang menelan biaya hingga 466 T
sehingga dirasa tidak mungkin jika kontribusi pihak swasta hanya
sebatas investasi tanpa adanya timbal balik bagi pihak swasta itu
sendiri.                
             UU IKN yang disahkan pada 18 Januari 2022 menghadirkan
pro dan kontra kepada publik.  



Beberapa pihak menganggap UU IKN tidak pantas secara
konstitusional dan kurangnya partisipasi publik dalam proses
penyusunannya. Menanggapi hal tersebut, anggota  DPR RI dari Fraksi
PDI-Perjuangan dan juga merupakan anggota Pansus UU IKN Bidang
Hukum, Arif Wibowo mengatakan kritik yang disampaikan masyarakat
mengenai UU IKN tersebut adalah hal yang wajar saja karena kritik-
kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika politik. Arif Wibowo
juga menyampaikan bahwa Pansus UU IKN telah berusaha untuk
mematuhi semua ketentuan dan mekanisme yang ada. “Saya pikir
masalah terlalu banyak atau terlalu banyak kritik adalah normal dalam
pembuatan undang-undang. Bukan hanya UU IKN, tapi semua UU
dikritik," kata Arif dalam acara diskusi virtual di Jakarta, Jumat. “Pada
prinsipnya, IKN hanya tinggal menyiapkan mekanisme pemantauan.
Kalau ada kritik (kurangnya) partisipasi masyarakat, tidak apa-apa, tapi
kami sudah berusaha mengundang berbagai pihak untuk meminta
kontribusi yang berbeda," kata Arif, anggota pansus tentang RUU IKN
Fraksi PDIP (Mawangi, 2022). 
                Masyarakat yang merasa UU IKN ini bermasalah lantas
menggugat UU IKN tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Pertama,
gugatan dilakukan oleh seorang warga adat Paser Balik di Sepaku,
Penajam Pasar Utara bernama Dahlia. Dahlia sendiri terdaftar sebagai
pemohon uji formil bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi),
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan beberapa tokoh
lainnya. Dahlia mengatakan bahwa dalam proses pembentukan UU
IKN tersebut, dia dan beberapa tokoh adat di daerah ibu kota baru tidak
dilibatkan sama sekali. Sementara itu Sekretaris Jenderal AMAN,
Rukka Sumbollinggi turut mengatakan hal yang serupa. Ia mengatakan
bahwa proses pembentukan UU IKN tersebut tidak melibatkan
komunitas adat yang terdampak IKN serta pembentukan UU IKN yang
serba kilat (Sari,2022).
             Lalu gugatan berikutnya dilakukan oleh mantan ketua umum
PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Din Syamsuddin bersama 
 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak Guru Besar UIN



Syarif Hidayatullah dan kawan-kawan melakukan gugatan ke MK pada
tanggal 1 Maret 2022. Menurut Din Syamsudin dkk, pembentukan UU
IKN tersebut, terutama pada pasal-pasal tertentu telah mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Dilanjutkan oleh Din Syamsudin dkk,
DPR dianggap mengabaikan beberapa pendapat ahli yang diutarakan
saat proses pembentukan UU IKN, seperti pendapat Fahhil Hasan yang
menganggap pemindahan IKN saat ini bukan merupakan prioritas
utama untuk dilaksanakan sekarang, apalagi dalam pandemi seperti ini
yang dana pemindahan ibu kota ini dapat dialokasikan ke bidang-
bidang lain yang lebih diperlukan. Apapun pendapat dari Hendricus
Andy Simarmata yang mengatakan bahwa validasi dokumen rencana
induk UU IKN ini tidak terverifikasi dengan baik dikarenakan tidak
adanya blind reviews dalam proses perencanaannya. Din Syamsudin
menegaskan bahwa proses pembentukan UU IKN ini hanya
menggunakan pendapat narasumber hanya sebatas untuk memenuhi
hak untuk didengarkan pendapatnya. Namun untuk hak
dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapat kejelasan dari
pendapat yang telah diberikan tidak mampu dipenuhi oleh DPR RI
sebagai pembentuk UU (Sari, 2022).
        4. Mendesak dan menuntut presiden serta wakil rakyat
lainnya untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan
melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan
pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode
             Sebelum pecahnya demonstrasi 11 April 2022, Presiden Joko
Widodo telah menyinggung mengenai perpanjangan masa jabatan tiga
periode hingga penundaan pemilihan umum (pemilu) sebanyak tiga
kali. Tepatnya, pada Maret 2019, pembicaraan tiga periode terjadi
akibat mayoritas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diketuai oleh
Bambang Soesatyo setuju akan terjadinya amandemen. Pembicaraan
kedua mencapai permukaan dengan kemunculannya pada kanal
Youtube mantan ketua MPR Amien Rais dalam masa-masa terberat
pandemi COVID-19. (Taher, 2022) Isu yang memecah polemik 



kali ini disuarakan dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Asosiasi
Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Istora Senayan, Jakarta, pada 29
Maret 2022 (Saptohutomo, 2022). Peneliti politik asal Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati beranggapan bahwa
kemunculan asumsi tiga periode kerap muncul dari elite politik dan
penguasa setelah beredar angka kepuasan kepemimpinan Jokowi yang
relatif tinggi. Selain itu, penggelaran isu tiga periode merupakan upaya
partai politik untuk menjaga respon positif bagi Jokowi (Taher, 2022). 
                Gagasan perpanjangan tiga periode berkaitan langsung
dengan penundaan pemilu yang memicu demonstrasi kali ini.
Kemunculan gagasan tersebut terjadi di sela rapat kerja dengan Komisi
VI DPR, 31 Januari 2022 yang dikemukakan oleh Menteri Investasi,
Bahlil Lahaladia. Asumsi tersebut didasari oleh survei tingkat kepuasan
kepemimpinan Joko Widodo yang mencapai 70% beserta harapan para
pengusaha. Landasan dibaliknya adalah kebaruan bangkitnya sektor
perekonomian domestik yang rawan mengalami degradasi kembali jika
digunjing problema politik seperti pemilu. Selain itu, gagasan
penundaan pemilu kerap didukung juga oleh Ketua Umum Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, pimpinan dari Partai
Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua PAN Zulkifli Hasan (BBC
Indonesia, 2022).
             Berdasarkan paparan informasi yang kemudian beredar di
kanal media, berbagai pihak melaksanakan demo besar-besaran pada
tanggal 11 April 2022 di berbagai tempat. Hal ini tidak berlangsung
lama, demi meredam kerusuhan, Jokowi langsung menanggapi massa
dengan pernyataan bahwa pemilu sudah pasti akan digelar pada 14
Februari 2024 sedangkan pilkada akan dilaksanakan pada November
tanpa ada penundaan atau perpanjangan masa jabatan. Pernyataan
tersebut juga diperkuat oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang
mengatakan bahwa probabilitas perpanjangan masa jabatan sudah pasti
tertutup, sesuai dengan tuntutan demo 11 April 2022 (CNN Indonesia,
2022).  
             Berdasarkan analisis, alasan dibalik terjadinya aksi demonstrasi
mengenai penundaan pemilu serta masa jabatan posisi presiden 
 



dan wakil presiden mengacu pada Undang-Undang Dasar. Para pelaku
demonstrasi melayang tuntutan yang berdasarkan pasal 7 dan pasal 22E
Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pelaksanaan pemilu dan
pemilihan presiden kembali yang dibatasi satu kali. Penundaan pemilu
merupakan gagasan yang tidak rasional, sebab alasan dibaliknya adalah
kepentingan elite semata. Selain itu, fleksibilitas dan penentangan akan
pasal-pasal tersebut juga berpotensi mengembalikan Indonesia ke
penyimpangan Orde Baru dimana Soeharto memimpin hingga 32
tahun. Dengan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter sehingga
penuh dengan penyimpangan dalam praktiknya, Orde Baru dinilai
berujung menyengsarakan rakyat. Fakta tersebut menjadikan Orde
Baru sebagai zaman yang kelam bagi sejarah bangsa Indonesia
(Saptohutomo, 2022).
       5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk
menyelesaikan konflik Agraria di seluruh Indonesia
             Konflik agraria sering terjadi di Indonesia dan sulit untuk
diselesaikan. Hal ini dimulai sejak diterapkannya UU Agraria oleh
Kolonial Belanda tahun 1870 yang menciptakan hak erfpacht (Hak
Guna Usaha) yang mana peraturan ini membuat perusahaan-
perusahaan besar asing dapat menguasai bahkan menggusur tanah
pertanian milik rakyat (Wiradi, 2009). Pada masa Perang Dunia II
Jepang berhasil mengalahkan Belanda sehingga Belanda harus keluar
dari Indonesia dan tanah-tanah yang semula dikuasai oleh Belanda
menjadi terlantar, Jepang mendorong rakyat Indonesia untuk mengelola
tanah tersebut dengan menanamkan tanaman untuk perang. 
              Hal ini membuat rakyat Indonesia berpikir bahwa tanah
mereka sudah dikembalikan. Saat Indonesia merdeka, pengelolaan
tanah masih seperti sediakala karena pemerintah sudah membuat
rencana pembaharuan terhadap UU Agraria untuk menghapus hak
erfpacht dan tanah tersebut dibagikan kepada petani penggarap dan
bagian lainnya dikelola oleh negara melalui koperasi. 



Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan
bahwa:

Pada masa Orde Baru pemerintah menyelesaikan konflik ini melalui
pendekatan jalan pintas karena pemerintah mendorong masuknya
investasi asing besar-besaran dengan mengelola lahan perkebunan yang
besar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat bergerak dengan cepat.
Namun, ketidakadilan sosial bagi masyarakat menjadi timbul karena
kebijakan pemerintah pada masa ini.
              Konflik ini dapat memicu pelanggaran HAM apabila terjadi
terus menerus dan tidak segera dituntaskan, oleh karena itu Komnas
HAM turut terlibat dalam konflik Agraria. Berdasarkan data aduan
yang diterima Komnas HAM, dalam lima tahun terakhir, lebih dari
30% kasus teridentifikasi sebagai konflik agraria yang tersebar di
seluruh Indonesia. Dalam kurun waktu 2018 hingga April 2019,
Komnas HAM telah menerima 196 kasus agraria untuk ditangani.
Kasus tersebut tersebar di enam sektor, yaitu perkebunan, infrastruktur,
Barang Milik Negara (BMN), pertambangan, lingkungan, dan
kehutanan. Sedangkan aktornya yaitu pemerintah pusat/daerah,
BUMN, korporasi, dan TNI. Pelanggaran HAM yang dimaksudkan
adalah hak atas hidup, pekerjaan, keadilan, pangan, dan hak rasa aman.
(Komnas HAM, 2019).
              Dalam melandasi argumennya, Komnas HAM mendasarinya
dengan beberapa pasal, yakni:

1.

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.” Hal ini menunjukkan bahwa NKRI sebagai organisasi
tertinggi dalam masyarakat Indonesia memiliki wewenang untuk
mengelola seluruh SDA yang ada di dalam Indonesia untuk
kesejahteraan rakyat sehingga Negara memiliki wewenang untuk
mengatur hak-hak atas tanah bagi setiap rakyat Indonesia yang
tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi:



Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, Penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
Menentukan dan mengatur Hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
Menentukan dan Mengatur Hubungan-hubungan Hukum antara
orang-orang dengan Perbuatan-perbuatan yang mengenai Bumi,
Air dan Ruang Angkasa.”

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
1945, dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, Bumi, Air dan
Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai
Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat”

Yang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2): 
“Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini,
memberi wewenang untuk:

1.

2.

3.

             Sehingga dalam konflik ini terlihat dengan jelas bahwa
seharusnya negara sebagai organisasi masyarakat tertinggi dapat
bertindak adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia dengan
wewenang yang ia punya untuk mengatur segala hak-hak rakyat atas
tanah. Namun nyatanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang
menjadi korban dalam konflik ini dan tidak memiliki kekuatan hukum
atas hak tanahnya karena masih banyaknya mafia tanah padahal
peraturan mengenai hak-hak atas tanah sudah ada. 
              Berdasarkan catatan yang berasal dari KPA, periode Jokowi
mulai dari 2015-2020, banyak merampas dan menggusur lahan warga
hal tersebut dilakukan demi menjalankan pembangun yang sudah
pemerintah rencanakan yang membutuhkan lahan yang luas. Terbukti
dengan data yang ada bahwa konflik tertinggi adalah berasal dari
perkebunan yang menyumbang 851 kasus, properti 519 kasus,
kehutanan 169 kasus, pertanian 147 kasus,  



pertambangan 141 kasus, pesisir dan pulau pulau kecil 63 kasus, serta
pembangunan infrastruktur 30, dan fasilitas militer 21 (CNN Indonesia,
2021). 
     Contoh kasus lain yang terjadi baru baru ini: 
       1) 3 Maret 2021 - 3 April 2020 PT SND beserta aparat kepolisian
diduga terus mengintimidasi dan merusak tanaman warga Kabupaten
Luwu.
                   PT SND dan aparat kepolisian terus merusak tanaman yang
dimiliki oleh warga Kabupaten Luwu, dari mulai sayuran, kopi, dan
sawit. Puncak konflik ini terjadi ketika pihak perusahaan 
melaporkan kepada polisi dan menuduh bahwa warga adalah sumber
dalang penyebab kelapa sawit PT SND.  
       2) 18 Maret 2020 PTPN XIV mengeluarkan surat edaran yang
berisi permintaan bagi seluruh petani untuk meninggalkan kampung
yang ditempati. 
                     PTPN XIV memberikan surat edaran yang menyatakan
bahwa petani yang ada di Kampung Likudengan, Desa Uraso,
Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan
untuk meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka. Karena
pihak PTPN mengklaim bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam HGU
mereka. Padahal tanah yang diklaim oleh PTPN dahulunya adalah
tanah warga yang direbut paksa. Lalu ditelantarkan hingga pada
akhirnya diduduki kembali oleh warga hingga saat ini. (Wibowo, 2020)
              Tentu peristiwa-peristiwa diatas melenceng dari dasar hukum
yang ada karena sesuai dengan asas kebangsaan, yang ditentukan
dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA. Ketentuan ini memberikan jaminan bagi
seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang
sama dalam memperoleh hak atas tanah yang dibuat bertujuan untuk
melindungi warga negara yang lemah dari segi ekonomi (Wibowo T,
2021) sedangkan peristiwa diatas sangat jelas menindas warga yang
lemah dari segi ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi
selalu mengarahkan aparatnya untuk jangan ragu-ragu dalam



mengusut mafia tanah yang ada untuk menjunjung tinggi sebuah
keadilan bagi masyarakat bersama walaupun dikatakan bahwa hal ini
adalah tantangan yang berat namun pemerintah akan terus berupaya
untuk mengatasi konflik ini (Sri, 2021). 
        6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk
mengembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji
presiden dalam agenda pemberantasan korupsi
             Demonstrasi yang terjadi di seluruh Indonesia menyuarakan
berbagai macam tuntutan dan masalah yang belakangan ini terjadi di
tanah air. Diketahui, salah satu tuntutan yang dilayangkan mahasiswa
kepada pemerintah yaitu mendesak pemerintah menurunkan Perppu
KPK, karena dianggap UU KPK 2019 hasil revisi melemahkan Komisi
Pemberantasan Korupsi. Aksi yang bertajuk #ReformasiDiKorupsi
pada 2019 merupakan aksi awal dalam menentang pelemahan KPK
melalui revisi UU KPK tahun 2019 (Heryanto, 2019).
               Tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah adalah
mendesak adanya penundaan Revisi Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, mendesak pemerintah merevisi UU Nomor 19 Tahun 2019, dan
menolak segala bentuk pelemahan pemberantasan korupsi, menuntut
elite perusak lingkungan untuk diadili, menolak pasal-pasal bermasalah
dalam RUU Ketenagakerjaan, menolak pasal-pasal problematis dalam
RUU Pertanahan, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual, dan mendorong proses demokratisasi serta penghentian
penangkapan aktivis (Christy, 2019).
             Dalam Pasal 46 UU KPK 2002, bahwa pemeriksaan tersangka
oleh KPK pada ketentuan UU KPK. Namun dalam UU KPK 2019,
pasal tersebut diubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada kitab
hukum acara pidana. Pasal perihal kewenangan menggeledah terdapat
dalam pasal 47 dan Pasal 12B UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 43 UU
KPK 2019 yang mengatur penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian,
kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Namun
Pasal 43A menyebutkan penyelidik tersebut harus lulus pendidikan



di tingkat penyelidikan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian, pembinaan terhadap penyelidik dan penyidik pegawai
negeri sipil berada di bawah naungan kepolisian. Pasal 24 UU KPK
2019 menetapkan status kepegawaian lembaga harus Aparatur Sipil
Negara (ASN). Hal ini dirasa mengganggu independensi KPK dan
menjatuhkan lembaga independen menjadi lembaga di bawah
pemerintah. Keberadaan dewan pengawas dinilai mendominasi dan
mengganggu independensi KPK. Wewenang dewan pengawas bukan
hanya mengawasi dan mengevaluasi, tetapi masuk keseharian teknis
penanganan perkara. Peran dewan pengawas ada di dalam Pasal 37B
UU KPK 2019. Keberadaan dewan pengawas ini dinilai merupakan
pemborosan dan bisa mengganggu independensi serta menjadi alat 
 intervensi. Kewenangan di tangan dewan pengawas dalam Pasal 21
ayat (4) dan (6) UU Nomor 19 Tahun 2019. UU Nomor 19 Tahun 2019
mengatur adanya kewenangan menghentikan penyidikan dan
penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tidak
selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Aturan ini tertuang di Pasal 40 UU
KPK 2019 revisi yang dinilai bertolak belakang dengan UU Kepolisian
dan Kejaksaan (Syailendra, 2019).
               Pada akhirnya, pemerintah tetap mempertahankan revisi UU
KPK, meski produk kebijakan ini mendapat respon negatif dari
kalangan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil. Meskipun pada
ujungnya delapan rancangan UU ditetapkan sebagai dasar UU KPK
yang baru. Hingga saat ini, pemerintah belum melaksanakan tuntutan
yang diberikan oleh pengunjuk rasa. Tentu hal tersebut dengan tegas
menyatakan bahwa pemerintah telah melanggar UU Nomor 30 Tahun
2002 tentang pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya
pelemahan KPK pastinya akan terus berjalan seiring dengan langkah
lembaga antikorupsi ini melakukan upaya-upaya yang mengganggu
kenyamanan para koruptor. Selama negara ini berdiri segala bentuk
pelemahan terhadap KPK (baik dari dalam maupun dari luar) penting
untuk diwaspadai dan diantisipasi oleh semua pihak. 



Harus ada upaya luar biasa agar KPK dapat memberantas korupsi
secara lebih masif dan efektif. Independensi KPK tetap harus dijaga
dan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi dengan lembaga
penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan kepolisian. Dukungan
politik Presiden dan DPR juga tetap mutlak diperlukan untuk
mendukung dan memperkuat KPK. Janji Presiden untuk selalu
mendukung KPK perlu terus dikawal dan direalisasikan khususnya
melawan segala upaya pelemahan terhadap KPK. Pada sisi lain DPR
selayaknya menjadikan KPK sebagai mitra untuk memerangi korupsi
dan bukan justru menjadikannya sebagai musuh yang harus diberantas.



REKOMENDASI 
 

                Berdasarkan hasil analisis mengenai penyebab tuntutan-tuntutan
tersebut dilayangkan, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan untuk
pihak-pihak terkait. Rekomendasi pertama yakni terkait masalah
kenaikan harga pokok adalah memberlakukan kemandirian pangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kemandirian pangan
adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang
beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan
kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan
memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan
kearifan lokal secara bermartabat. Ada Pula 4 pilar dari ketahanan pangan
ini yang merupakan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Jadi,
untuk meraih esensinya sendiri maka 4 poin tersebut harus dipastikan
pencapaiannya.
                Pemerintah memang tidak dapat memegang kendali seutuhnya
atas tarif BBM. Karena Indonesia sendiri masih melakukan impor minyak
mentah untuk diolah menjadi bahan bakar. Oleh karena itu, rekomendasi
untuk pemerintah adalah supaya pemerintah melakukan langkah
preventif dengan menjaga pasokan BBM subsidi, menambah kuota
Pertalite dan Solar, serta memastikan kelancaran pendistribusiannya
untuk mencegah kerusuhan di masyarakat dan ketidakstabilan
ekonomi. Selain itu, pemerintah harus dapat menjaga stabilitas tarif BBM
subsidi dan melakukan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM agar
sampai di tangan masyarakat dengan tepat.  
                Permasalahan konflik Agraria sesungguhnya berasal dari
ketidaktegasan pemerintah terhadap peraturan yang sudah ada.
Rekomendasi ketiga yang diajukan adalah, pemerintah sebaiknya dapat
menegakkan keadilan dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD
1945 yang merupakan payung hukum NKRI. Seperti yang sudah
dijelaskan di atas munculnya ketidakadilan bagi masyarakat disebabkan
oleh pemerintah yang menyelesaikan konflik ini melalui  



pendekatan jalan pintas karena pemerintah mendorong masuknya
investasi asing besar-besaran dengan mengelola lahan perkebunan yang
besar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat bergerak dengan cepat.
                Dengan seluruh asas dan peraturan yang mengacu pada
Pancasila dan UUD 1945, maka konflik Agraria seharusnya dapat
dengan cepat diselesaikan karena ketersediaan peraturan dasar yang
telah menjadi hukum positif. Selain itu, peraturan khusus pun telah
diatur di dalam UUPA yang mengacu pada UUD 1945.  
                Dalam pembuatan UU IKN serta UU lainnya dikemudian
hari, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek
dalam prosesnya, seperti didasarkan pada UUD 1945, partisipasi
publik yang transparan, proses pembentukan yang mendalam, serta isi
undang-undang yang jelas. Dengan melakukan perencanaan yang lebih
mendalam dan tanpa tergesa-gesa, UU yang dihasilkan pastinya jauh
lebih maksimal. Selain itu dalam pembuatan UU IKN ini, pemerintah
sebaiknya berdiskusi terlebih dahulu dengan masyarakat adat yang
berada di daerah yang berkaitan langsung dengan ibu kota negara baru.
Karena keterkaitan yang lebih mendalam, mereka pasti lebih
memahami struktur daerah yang ada. Selain itu, pemerintah harus lebih
memperjelas pasal-pasal UU IKN yang dianggap bermasalah dan
inkonstitusional. 
                Rekomendasi keempat terkait perpanjangan masa jabatan dan
penundaan pemilu yakni sebaiknya pihak pemerintah tidak
mementingkan kepentingan pribadi atau golongan dalam
membuat keputusan yang mampu mempengaruhi negara sebagai
satu kesatuan. Negara memiliki tujuan untuk menjadi tempat
berlindung bagi rakyat-rakyat yang bernaung di dalamnya. Pembelotan
konstitusi seperti perpanjangan masa jabatan serta penundaan pemilu
dapat menimbulkan dampak besar yang mampu mengancam tujuan
vital negara itu sendiri. Terancamnya nilai demokrasi yang telah
dirancang sebelumnya memicu kekhawatiran rakyat Indonesia
mengenai keamanan dan kesejahteraan di masa mendatang. Dalam  



Permasalahan Pemerintahan lainnya yakni kasus KPK terkait
pengembalian marwah beserta fungsinya, pemerintah diharapkan
dapat mengkaji ulang Undang-Undang revisi UU KPK 2019 yang
dianggap bermasalah dengan objektif, bertanggung jawab kepada
dasar pembentukan KPK yaitu TAP MPR XI/1998 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) serta TAP MPR VIII/2001 tentang arah kebijakan
pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 



KESIMPULAN 
 

             Tuntutan praktek demonstrasi pada tanggal 11 April 2022 yang
dipimpin oleh BEM SI memicu perhatian publik. Mulai dari
permasalahan ketahanan pangan yang memiliki dampak langsung
terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, hingga problema
politik seperti pemilu. Kenaikan harga minyak goreng yang masif
diminati sebagai perbuatan “mafia minyak goreng” sehingga
menyebabkan kerusuhan. Selain itu, kenaikan harga BBM perlu
dimitigasi secepatnya demi mencegah terjadinya kelangkaan yang
dapat mempengaruhi sistem ekonomi makro Indonesia. Rencana
pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus
berproses hingga kini dasar hukum dibaliknya telah ditetapkan. Akan
tetapi, UU tersebut dinilai bermasalah akibat proses dan eksekusinya
yang tidak rasional dan transparan. Setelah permasalahan UU,
problema terkait pemimpin negara pun muncul. Isu dan dukungan yang
disebarkan oleh golongan elit mengenai penundaan pemilu dan
perpanjangan masa jabatan mengundang respon dari berbagai pihak,
terutama masyarakat yang fokus memperjuangkan konstitusi negara.
Pada garis perjuangan yang sama, maraknya korupsi di Indonesia
mengangkat kembali tuntutan untuk mengembalikan marwah KPK
demi kesejahteraan seluruh pihak. Permasalahan tersebut mengundang
perhatian rakyat, karena mengganggu keberlangsungan negara dan
kesejahteraan rakyat yang bernaung di dalamnya. Problema internal
pemerintahan mau tidak mau mengundang reaksi langsung dari
masyarakat semenjak tidak adanya penanganan langsung dari para
wakil rakyat dan pihak-pihak berwenang lainnya.
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