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Pernahkah kamu merasa baju di lemari mu sudah habis? atau tidak  punya 

baju  lagi  untuk pergi nongkrong bersama teman-teman? Padahal, baju 

yang dua hari lalu kamu beli di Mall masih tergantung di lemari, baju hasil 

menang war thrift shop masih menumpuk, tetapi rasanya sudah tidak 

punya pakaian lagi karena sudah pernah dipakai atau pernah dibagikan ke media 

sosial. Kemudian kamu memutuskan untuk mengambil dompet, memakai sepatu, 

berangkat ke Mall dan siap untuk membeli pakaian baru karena ingin hang out dengan 

teman lama. Mungkin kita bukan seorang ahli fashion, tetapi kita merasa bahwa mix 

and match baju-baju itu hal yang memang sangat menyenangkan. 

 Namun, ada yang perlu kita semua ketahui bahwa di setiap penjualan pasti 

ada produksi dan di setiap produksi pasti selalu ada dampak. Di Indonesia, tahun 2019 

tercatat oleh data dari Kemeterian Industri dan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) bahwa pada 3 bulan pertama tahun ini produksi industri pakaian jadi tumbuh 

sebesar 29,19% secara tahunan yang berarti ada peningkatan pembelian pakaian 

pada masyarakat Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum membahas lebih 

jauh tentang bagaimana dampak dari produksi industri pakaian, ada hal yang harus 

kamu ketahui tentang fashion. 

 Dalam industri ini, terdapat dua jenis fashion yaitu Fast Fashion dan Slow 

Fashion. Tim Gunn sebagai pakar sejarah fashion di Amerika mengatakan bahwa 

"Fast Fashion is devastating for the environment" karena pada dasarnya, Fast Fashion 

itu tentang penjualan pakaian yang trendy menjadi murah, cepat dan tergantikan. 

Mungkin sering kamu temui di brand-brand pasaran. Sedangkan, Slow Fashion justru 

adalah kebalikan dari Fast Fashion. Perbedaan yang signifikan antara keduanya adalah 

Fast Fashion berfokus pada kuantitas dan Slow Fashion berfokus pada kualitas.

Unveil 
The Ice Berg 
of Your Daily Fashion
Written by Khadijah Lutfi



 Kita pasti punya tiga basic outfit yang ada di lemari baju kita. 
Pakaian olahraga ada jaket dan celana training, kemeja dan chino pants 
untuk pakaian sehari-hari, dan piyama sebagai pakaian tidur.  

Pada proses pembuatan satu buah jaket setidaknya akan mengambil 
10.000 liter air yang sama dengan jumlah air untuk satu orang konsumsi 
selama 24 tahun dan ini belum termasuk jika kita hitung jumlah minyak 
yang dibutuhkan. Jika kamu tahu jenis-jenis bahan seperti polyster, nylon 
dan spandex, ini disebut bahan synthethic yang biasa digunakan untuk 
baju olahraga, baju bola, celana yoga, dan lain-lain. Mereka membutuhkan 
setidaknya 342 juta barel minyak per tahun. 

 Dalam pembuatan Fast Fashion ada juga yang disebut dengan 
rayon dan viscose. Untuk membuat bahan ini, setidaknya membutuhkan 
33% dari pepohonan di hutan yang hampir punah. Dari keseluruhan hutan 
yang dilakukan deforestasi, hanya diambil 30% untuk digunakan menjadi 
pakaian sedangkan 70% nya menjadi limbah. Tidak hanya itu, pembuatan 
pakaian membutuhkan banyak sekali bahan kimia yang sangat berbahaya 
dan proses keseluruhannya juga menghasilkan limbah dengan kandungan 
bahan kimia yang lebih berbahaya lagi. Kita masih berbicara tentang 
pembuatan, belum tentang pembuangan. Mungkin  kita  tetap membeli  
produk  baju  yang ramah lingkungan. Well, itu bukan hal yang baik juga 
karena banyak perusahaan baju yang berkedok ramah lingkungan tetapi 
proses pembuatannya tetap sama seperti baju lain. Misalnya dengan  
marketing discount 15% jika kita mengembalikan baju yang sudah tidak 
terpakai, atau meyakini kita bahwa harga jual nya untuk menjaga alam dan 
seterusnya.

 Perilaku yang seperti ini sama saja membuat kita berkontribusi 
dalam perusakan alam.Semua toko baju setidaknya mengeluarkan 52 
alasan untuk dapat mengeluarkan produk baru dalam setahun; Series New 
year, Halloween, Casual Outfit, Vintage Outfit dan seterusnya. 
Tulisan ini bukan untuk menghimbau kamu agar tidak beli baju tetapi agar 
kita mulai menerapkan Slow Fashion. Belilah pakaian yang berkualitas, 
bagus, sesuai kebutuhan dan awet untuk dipakai bertahun-tahun. Jangan 
terlalu mengikuti arus fashion dan jangan sampai apa yang kita pakai 
melukai orang lain bahkan anak- anak.

Namun, tahu kah kamu? 

Brawijaya Paper Magazine

8 Unveil The Ice Berg of Your Daily Fashion





Kalian tahu tidak, bahwa di Universitas Brawijaya  
ada suatu program yang bernama Program 
Merdeka ? Kita cari tahu bareng-bareng, yuk!

Bersumber dari Buku Saku Program Belajar 
Merdeka, Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka 
(MBKM) merupakan  kebijakan  Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, yang bertujuan 
mendorong mahasiswa  untuk menguasai berbagai 
keilmuan yang  berguna  untuk  memasuki dunia 
kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan 
bagi mahasiswa untuk menentukan mata kuliah 
yang akan mereka ambil. 
Melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 
mahasiswa  memiliki kesempatan untuk 1 (satu) 
Semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS 
menempuh pembelajaran di luar program studi 
pada Perguruan Tinggi yang sama;  dan paling 
lama 2 (dua) Semester atau setara dengan 40 
(empat puluh) SKS  menempuh pembelajaran 
pada  program  studi  yang sama  di  Perguruan 
Tinggi yang berbeda.
Pembelajaran pada program studi yang berbeda 
di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 
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Written by Muhammad Rahman Adam

Halo, ALSAians ! Kampus Merdeka membuka door of opportunity 
nih bagi kalian yang ingin berproses selama 1 (satu) 
Semester atau setara dengan 20 SKS atau paling 
lama selama 40 SKS yaitu 2 Semester. 

Program Merdeka Belajar ini menyedikan 8 
(delapan) jenis kegiatan pembelajaran di luar 
kampus, yaitu :
 

 

Magang atau Praktik industri
Kegiatan magang di sebuah korporasi, perusahaan, 
Yayasan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, 
institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan. 
Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah meningkatkan 
pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, serta 
industri mendapatkan talenta yang cocok sehingga 
bisa direkrut secara langsung. 
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Proyek di Desa
Proyek sosial untuk membantu masyarakat 
pedesaan dalam membangun ekonomi, rakyat, 
infrastruktur dan lainnya. Tujuan dari adanya 
kegiatan ini adalah memberikan mahasiswa 
pengalaman professional dalam bidang 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
untuk persiapan menjadi generasi optimal.

Pertukaran Pelajar 
Pertukaran pelajar dilakukan dengan mengambil 
kelas atau semester di Perguruan Tinggi luar negeri 
ataupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian 
yang sudah dijadikan kebijakan oleh pemerintah. 
Perlu diingat bahwa nilai SKS Perguruan Tinggi 
luar negeri dan Perguruan Tinggi dalam negeri 
disetarakan sesuai perguruannya masing-
masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan 
untuk menutupi ketertinggalan pendidikan baik 

Penelitian  dan  Riset
Kegiatan melakukan kegiatan riset akademik, baik 
itu scientific maupun sosio-humaniora. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah mahasiswa diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas dan kuantitas masa riset 
yang dapat diambil oleh mahasiswa sehingga 
mahasiswa dapat mendapatkan hasil penelitian 
dengan output yang lebih optimal dengan 
tujuan meningkatkan kualitas mahasiswa dalam 

Kegiatan Wirausaha
Mahasiswa  mengembangkan kegiatan 
kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan 
penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan  
dan  bukti  transaksi konsumen atau slip gaji 
pegawai. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan 
mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk 
mengembangkan usahanya secara lebih leluasa,

Studi/Proyek Independen
Kegiatan yang mengajak mahasiswa untuk dapat 
mengembangkan sebuah proyek  berdasarkan  
topik  sosial khusus dan dapat dikerjakan 
bersama dengan mahasiswa lain, tujuannya 
adalah Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam 
mengembangkan produk inovatif yang menjadi 

Proyek Kemanusiaan
Mahasiswa  mengembangkan kegiatan 
kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan 
penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan  
dan  bukti  transaksi konsumen atau slip gaji pegawai, 
tujuannya Menjadikan mahasiswa paripurna 
yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam 
menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika. 

Nah di Universitas Brawijaya sendiri terdapat 
kegiatan MBKM lain yaitu MBKM Semeru dan 
PKKM (Program  Kompetisi Kampus Merdeka)

Bagaimana teman-teman? Seru, bukan ?
Bagi yang berminat untuk mengetahui secara 
lebih lanjut mengenai Kampus Merdeka, bisa 
di akses melalui laman mbkm.ub.ac.id

Sekian terimakasih sudah membaca ALSAians!

Together will be, 
Connected As One, 
ALSA, Always be one ! 



Sejatinya lingkungan hidup merupakan bagian dari bumi yang mencakup kita para  manusia, hewan, 
tumbuhan, bahkan benda dan organisme lain.  Lambat laun kehidupan pada lingkungan hidup
kehilangan kualitas keseimbangannya, Kurangnya kepedulian  manusia dalam hal ini 
juga turut memengaruhi kualitasnya. Manusia condong untuk  memikirkan peningkatan 

kualitas ekonomi dan keberdayaannya dibanding dengan  kualitas alam saat ini. Salah satu 
poin dalam keberlanjutan kehidupan ini ialah komitmen terhadap lingkungan hidup saat 
ini masih kurang terpacunya pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup.

 Menurut Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace  Asia Tenggara, Tata Mustasya, 
apabila melihat pada keterkaitan antara ekonomi dan  lingkungan, ia menilai adanya kecenderungan 
pengabaian pada aspek lingkungan yang  seharusnya hal ini juga merupakan salah satu prioritas 
dalam pertumbuhan ekonomi.1 Penting untuk melihat aspek kelestarian lingkungan karena pada 
dasarnya dalam  pembangunan berkelanjutan memerlukan sumber daya alam dan lingkungan 
yang  mempunyai kualitas yang mendukung. Degradasi lingkungan saat ini juga menjadi  persoalan 
yang tak kunjung usai, terlebih semakin meningkatnya perilaku konsumtif  manusia serta semakin 
berkembangnya teknologi yang dapat memberikan dampak  negatif terhadap lingkungan.

 Perhatian masyarakat global kini tertuju pada persoalan sampah yang semakin meningkat
per tahunnya khususnya pada sampah plastik yang selama ini kita ketahui  telah sering kali 
mencemari hewan-hewan laut. Tentunya hal ini sangat berdampak pada ekosistem lingkungan hidup. 
Pengelolaan sampah terlebih pada sampah plastik di Indonesia masih dikatakan kurang maksimal
dan memerlukan perhatian yangbesar serta kontribusi dari seluruh elemen masyarakat. 
Bahkan, Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah per harinya dan lebih mirisnya 
lagi bahwa dari total banyaknya sampah tersebut, hanya 7,5 persen saja yang mampu 
didaur ulang dan dijadikan kompos.2 Indonesia sendiri menjadi negara  terbesar penghasil 
sampah plastik kedua setelah Cina. Indonesia hingga saat ini pun dapat dikatakan masih 
kurang optimal dalam menanggulangi masalah sampah baik di darat maupun di laut.3 
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1 Herman, 2020, “Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Perlu Lebih Dipacu”, https://www.beritasatu.
com/ekonomi/698227/pembangunan-ekonomi-berkelanjutan-perlu-lebih dipacu diakses pada 26 Mei 
2021.

2 Anonim, 2021, “Indonesia Hasilkan 175 Ribu Ton Sampah per Harinya, Sedikit yang Bisa  Didaur 
Ulang”, https://www.liputan6.com/health/read/4490103/indonesia-hasilkan-175-ribu- ton sampah-
per-harinya-sedikit-yang-bisa-didaur-ulang, diakses pada 26 Mei 2021.  
3 Wanda, Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik dari Belanda, JOM FISIP Vol. 6 No.1, 
2019, hlm. 1-12.

Written by Muhammad Brillyan Syukrillah
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 Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami hambatan  
yang cukup besar dalam mencapai Indonesia yang maju akan wawasan lingkungan nanti. 
Kita perlu menyadari bahwa lingkungan merupakan sebuah aset yang dapat memberikan kontribusi 
tidak hanya kepada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi. Pembenahan 
lingkungan dapat dikatakan sebagai modal dalam pembangunan ekonomi di masa mendatang. 
Selain itu, penanganan sampah dapat menjadi landasan pencapaian Indonesia dalam 
upaya pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia yang berwawasan lingkungan. 

 Indonesia perlu meng-upgrade upaya pembangunan berkelanjutan 
terhadap alam juga melihat pada dampak pandemi yang terjadi 
pada saat ini. Perlu adanya tanggapan dan juga aksi dari pemerintah 
seperti membentuk sebuah regulasi terhadap isu lingkungan  seperti 
yang diberlakukan oleh beberapa Negara sebagai pembelajaran 
dan pembiasaan  terhadap warga negaranya untuk lebih peduli 
terhadap lingkungannya sebagai contoh  mengurangi konsumsi 
kantong plastik dengan membeli kantong plastik berbayar.  

 Sistem ini memaksa kita (manusia) untuk lebih bijak lagi 
memilih kantong belanja dengan harapan dapat mengurangi 
penggunaan kantong plastik. Tidak hanya dalam  bentuk regulasi, 
tetapi juga kampanye terhadap kerusakan lingkungan juga sering 
digaungkan oleh  sekumpulan orang yang peduli terhadap lingkungan 
baik itu dalam lingkungan rumah  tangga, sekolah, perkantoran 
ataupun universitas. Masyarakat pun perlu bekerjasama  seperti contoh 
regulasi yang telah di bentuk ini untuk keberlangsungan kehidupan. 
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 Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan oleh 

Penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 

di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Indonesia terjadi perubahan 

tatanan kehidupan masyarakat. Pandemi juga berdampak pada  

permasalahan lingkungan. Sejatinya, antara pembangunan 

perekonomian dan keberlanjutan lingkungan hidup memiliki 

keterkaitan yang kuat sebagai upaya mencapai  Indonesia yang 

lebih baik.  

 Namun hingga saat ini, masih terdapat tantangan dan 

hambatan sehingga hal ini  perlu diselesaikan. Untuk itu saya 

ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam  menjaga dan 

melestarikan lingkungan sebagai aset sumber daya alam mulai 

dari hal kecil  seperti tidak membuang sampah sembarangan, 

mengurangi penggunaan sampah plastik,  hingga mengurangi 

penggunaan transportasi pribadi untuk reduksi global warming, 

diharapkan hal ini dapat menjadi solusi dalam jangka panjang yang 

dapat menjadi alternatif bagi penguatan fokus terhadap kondisi 

alam kini dan nanti.
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For more information don’t hesitate to contact :
Tio (081945708450) / LINE : iojanuar
Shafa (08131432002) / LINE : sweet.lemonade
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Written by Ramiyzah Adhra
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Sebagai Cara Untuk Menghindari Impulse Buying

 “When we have peace, then we have a chance to save the planet.” 
Merupakan sebuah kalimat yang disampaikan Thich Nhat Hanh. Kutipan tersebut merupakan 
frasa yang tepat untuk memotret bagaimana Mindful Consumption bisa berdampak besar dalam 
menjaga lingkungan hidup. Kali ini kita akan membahas secara rinci tentang permasalahan tersebut.

 Masyarakat saat ini hidup pada era di mana segalanya bergerak dengan cepat dan selalu 
berubah. Era ini didukung dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih, membuat informasi 
bertukar dengan cepat. Kondisi ini menyebabkan perubahan pula pada pola kehidupan masyarakat. 
Seakan masyarakat dituntut untuk memproses segala informasi dan perubahan dengan cepat, hal ini 
terefleksikan salah satunya dengan pengambilan keputusan secara otomatis. Pengambilan keputusan 
secara otomatis ini berdampak pada kebiasaan mayoritas masyarakat melakukan konsumsi yang tidak 
bijaksana serta pola gaya hidup yang tidak berkelanjutan, sehingga menciptakan dampak negatif 
tidak hanya pada individu tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut 
juga lebih akrab kita kenal dengan istilah “Impulse Buying”. Pembelian impulsif merupakan pembelian 
yang dilakukan secara tidak terencana dan cenderung spontan. Dapat dikatakan pembelian impulsif 
apabila memenuhi dua unsur (Bal, Celikbas and Batmaz, 2018). Yaitu karena stimulasi secara instan, 
dan tidak mempertimbangkan potensi dari konsekuensi pembelian tersebut. Pembelian implusif 
telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, hal tersebut terjadi secara sadar dan terus-menerus. 

Written by Tio Fichri Januar Surya Akbar Putra Widayat
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 Pembelian impulsif dapat berdampak buruk terhadap lingkungan baik secara langsung maupun 
tidak. Jika kita mengambil contoh dari pembelian impulsif makanan, itu akan menyebabkan food 
waste. Limbah makanan rumah tangga mengacu pada terbuangnya makanan di rumah tangga yang 
berpotensi dapat dikonsumsi manusia (Hodges, 2011). Jika dikaitkan dengan permasalahan awal, dengan 
bekembangnya teknologi yang semakin canggih seperti ojek online, itu akan membuka potensi yang 
sangat besar untuk masyarakat melakukan pembelian impulsif. Dan benar saja menurut BAPPENAS 
angka food loss dan food waste di Indonesia mencapai angka 184 kg per orang per tahun. Dan ini 
merupakan angka yang besar karena jika ditotal angka tersebut mencapai 48 ton dalam setahun. Angka 
tersebut setara dengan memberikan makanan sebanyak 125 juta orang untuk mengurangi kemiskinan 
dan penanganan stunting di Indonesia. Food Waste di Indonesia juga menjadikan kurang lebih 7 persen 
dari total emisi Indonesia dalam setahun. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kedua 
penghasil food waste di dunia menurut  Food and Agriculture Organization of the United Nations. The 
Economist tahun 2016-2017. Mungkin Sebagian besar masyarakat meremehkan tentang dampak food 
waste, akan tetapi food waste dapat menghasilkan zat metana yang merusak lapisan ozon. Metana 
adalah gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbondioksida, yang dapat memperburuk konsekuensi 
negatif pada pemanasan global, yaitu perubahan iklim (Satya Hangga, 2019). 30 kilogram sampah 
makanan yang dihasilkan setiap harinya mengeluarkan zat metana yang faktanya punya kekuatan 100 
kali lebih kuat pengaruhi perubahan iklim dan lingkungan.

 Sehingga dapat disepakati bahwa Impulse Buying memiliki dampak yang sangat buruk 
terhadap lingkungan sosial maupun alam. Oleh karena itu diperlukan konsep Mindful Consumption 
untuk mengurangi kebiasaan pembelian impulsif. Mindful Consumption merupakan konsep 
yang dibawa oleh Buddhisme. Dalam Buddhisme, Mindfulness telah lama dikembangkan melalui 
praktik meditasi (Rosenberg, 2004), Mindfulness telah dikaitkan dengan menumbuhkan keadaan 
kesadaran saat ini, di mana perasaan dan emosi diamati, tanpa segera bereaksi terhadapnya 
dalam pola kebiasaan otomatis (Uskup dkk., 2006). Namun konsep tersebut tidak hanya terikat 
pada suatu kepercayaan tertentu. Konsep ini bersifat universal karena mengutamakan kapasitas 
kita untuk mengendalikan diri sendiri dengan cara mengetahui pikiran kita secara sadar. 

 Ada salah satu tips yang cukup efektif untuk mewujudkan Mindful Consumption, tips tersebut 
adalah One Week Rules. Ini merupakan tips yang sangat bisa digunakan jika kita akan melakukan 
pembelian impulsive. Peraturan ini cukup sederhana yaitu dengan memberikan waktu 1 minggu saat 
kita melihat barang menarik yang ingin kita beli. Jika dalam 1 minggu kita masih memiliki keinginan yang 
kuat untuk membeli barang itu maka kita boleh membeli barang tersebut. Namun, jika dalam 1 minggu 
kita sudah hilang keinginan untuk membeli barang tersebut maka sebaiknya kita tidak membeli barang 
tersebut. Tips ini cukup berhasil karena pembelian impulsif terkadang memberikan kebahagiaan yang 
tidak bertahan lama. Oleh karena dengan memberikan waktu 1 minggu kita bisa tahu apakah memang 
kita benar-benar menginginkan barang tersebut atau tidak.

 Masih banyak tips atau cara untuk mencapai Mindful Consumption, dan 
setiap orang akan berbeda juga ke-efektifan dari setiap caranya. Tapi akan 

menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar jika kita bisa mencapai Mindful 
Consumption. Karena dengan begitu kita bisa membantu mengurangi 

limbah yang dikeluarkan oleh barang produksi. Sehingga Mindful 
Consumption tidak hanya memberikan dampak positif terhadap diri 
kita namun juga memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan. 
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Wacana pemindahan ibu kota baru bernama Nusantara dari Jakarta ke 
Kalimantan Timur telah menjadi bahan perbincangan yang hangat 2 tahun 
belakangan. Wacana yang  disampaikan langsung oleh Presiden Joko 
Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta (26/8/2019), 

langsung mendapat respons, baik positif maupun negatif, dari berbagai  kalangan 
masyarakat. Mayoritas masyarakat yang pro akan hal ini beralasan bahwa apabila ibu  kota 
dipindahkan ke Kalimantan, maka pertumbuhan ekonomi di 
daerah sekitarnya juga akan  bertumbuh dengan cepat. 
Pemindahan ibukota juga dapat menjadi jawaban dari 
mimpi buruk  warga Jakarta perihal tenggelamnya Kota 
Jakarta beberapa tahun ke depan akibat overpopulation. 
Terakhir, pemindahan ibu kota ke Kalimantan 
dinilai merupakan Langkah yang tepat karena 
Kalimantan merupakan pulau terbesar di 
Indonesia yang tidak dilewati ring of fire, 
sehingga mendengar kedua alasan tersebut, 
kiranya perpindahan ibu kota dari DKI 
Jakarta ke Kalimantan Timur adalah 
sesuatu yang penting. Mengingat, 
Kalimantan merupakan pulau 
yang terkenal dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang 
tergolong rendah dan jumlah 
populasi yang masih sedikit 
dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Dengan dilakukannya perpindahan ibu kota tersebut, 
tandanya pemerintah telah mengamalkan Pasal 28H UUD NRI yang menyebutkan bahwa 
setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal yang baik dan  sehat.
Selain itu, perpindahan ibu kota juga merupakan upaya untuk mengamalkan RPJMN  (Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020 – 2024, sebagaimana yang tertera 
pada Perpres Nomor 18 Tahun 2020. 

 Kendati demikian, perpindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan juga dipercaya 
dapat  menimbulkan kerusakan lahan hijau yang masif. Hal tersebut disebabkan pada 
prinsip dasar  yang menyatakan bahwa ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang 
sebagai pusat  pemerintahan, bahkan pusat ekonomi. Oleh karena itu, ibu kota haruslah 
memiliki lahan yang luas agar dapat menciptakan ibu kota yang ideal. Lebih-lebih, besarnya 
kesempatan untuk  meningkatkan ekonomi di ibu kota membuat banyak orang tertarik 
untuk bermigrasi dari  daerah asalnya menuju ibu kota. Dengan banyaknya orang yang 
bermigrasi ke ibu kota, maka  secara otomatis akan menjadikan Kalimantan, khususnya 
Nusantara wilayah yang minim dengan wilayah resapan air. Percuma saja apabila 
pemindahan ibu kota yang awalnya  diharapkan membawa efek yang lebih baik ternyata 
justru membawa ke berbagai macam  masalah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian lebih dalam lagi terkait dampak  lingkungan terhadap pemindahan ibu kota ini. 

Credit : BPMI 2019



Nusantara : Pembangunan IKN Baru dan Dampaknya Bagi Lingkungan

Brawijaya Paper Magazine

 Sebelum memasuki pembahasan mengenai dampak lingkungan pada pemindahan ibu kota dari 
Jakarta ke Kalimantan, akan lebih baik apabila dibahas terlebih dahulu mengenai  hubungan manusia 
dengan lingkungan. Dalam ilmu ekologi, disebutkan bahwa manusia adalah satu kesatuan dengan 
lingkungannya. Oleh karena itu, manusia merupakan salah satu subsistem  di dalam ekosistem lingkungan 
itu sendiri. Nommy Horas (2004: 43) mengemukakan bahwa  antara manusia dengan lingkungan saling 
terintegralisasi dan terjalin sedemikian rupa dalam kaitan-kaitan fungsional. Dalam praktiknya, kaitan 
fungsional tersebut masih dapat ditemukan kalangan masyarakat tertentu, khususnya masyarakat 
pedesaan. Pandangan yang menyebutkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama dengan alam, 
membuat hubungan antara kedua  entitas ini menjadi serasi, seimbang, dan selaras. Pandangan yang 
biasa disebut dengan  “immanen” atau “holistis” ini, biasanya dicontohkan dengan ditemukannya logika 
berpikir masyarakat yang masih didasarkan pada kaidah hidup, tradisi, atau kebiasaan yang bersifat 
mistis. 
 
 Seiring berkembangnya zaman, pandangan “immanen” dan “holistis” tersebut mulai  tergantikan 
dengan pandangan baru yang bersifat transenden. Orang memiliki pandangan  seperti ini, memandang 
lingkungan bukan lagi sebagai satu kesatuan dengan manusia, bahkan  lingkungan merupakan objek 
yang diciptakan untuk dieksploitir semaksimal mungkin. Pandangan tersebut lahir dari pemikiran bahwa 
manusia merupakan makhluk yang paling  tinggi dengan dibekalinya akal pikiran. Faktor tersebut 
kemudian berujung pada sikap individual dan egoisme manusia. Sikap tersebutlah yang menyebabkan 
manusia menjadi apatis sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan 
bersama. 

Manusia dan Lingkungan

Masalah yang akan Terjadi
 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
kiranya pembangunan sendiri merupakan  
salah satu faktor yang mengancam kehadiran 
lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia sendiri  
telah menyadari hal tersebut jauh sebelum adanya 
wacana tentang pembangunan Nusantara ini.  Hal 
tersebut dibuktikan dengan adanya UU Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.

 Sikap apatis sendiri biasanya didasarkan pada unsur materialistik seperti 
harta benda. Jika sikap tersebut dikaitkan dengan lingkungan, maka dapat 
disimpulkan bahwa sikap apatis seorang manusia dapat membawa manusia 
tersebut untuk melakukan kerusakan di lingkungan demi harta semata. 
Pernyataan tersebut kiranya sudah dapat ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Dalam unsur mikro, manusia menjadi tidak acuh 
dengan saluran air di dekat rumahnya dengan membuang 
sampah ke got. Dalam unsur makro, manusia cenderung  
membabat habis lahan hutan sampai melewati batas 
areal yang telah ditentukan demi menghasilkan uang 
yang besar. Hal tersebut tentunya selaras dengan 
tujuan dari pembangunan ibu kota di area hutan dengan 
maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia saja. 

Peraturan tersebut tentunya ditujukan demi 
menciptakan tata  ruang yang sesuai dengan 
aspek ekologis guna memberikan masyarakatnya 
rasa aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 
Sayangnya, setelah sekian lama peraturan tersebut 
berjalan, pemerintah belum bisa memberikan 
kualitas tata ruang yang diharapkan.

26



Nusantara : Pembangunan IKN Baru dan Dampaknya Bagi Lingkungan 27

Brawijaya Paper Magazine

 Sebelumnya juga sempat disebutkan bahwa salah satu tujuan dipindahkannya ibu kota  ke 
Kalimantan Timur ialah agar terhindar dari bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. 
Mengingat wilayahnya yang tidak dilewati oleh lempeng tektonik dan ring of fire.  Ironisnya, data 
Greenpeace justru menyebutkan bahwa lokasi Nusantara belum terbebas dari  kebakaran hutan dan 
kabut asap. Terhitung ada sebanyak 3487 titik api di Kabupaten Kutai Kartanegara selama krisis kebakaran 
hutan tahun 2015. Saat ini, masih terdapat 105 titik api yang belum menunjukkan tanda berhenti. 
Lebih-lebih, aktivitas tambang yang selama ini dilakukan juga menyebabkan berbagai macam persoalan 
lingkungan mulai dari polusi udara hingga banjir dan kekeringan. Pembangunan ibu kota tentu saja 
tidak hanya membutuhkan daya dukung wilayah yang sesuai, tetapi juga mempertimbangkan dampak-
dampak lingkungan  demi tercapainya keberlangsungan negara. 

 Kemudian apabila dikaitkan kembali dengan aspek ekonomi, maka ibu kota sudah  sepatutnya 
menjadi pusat dari perekonomian negara. Bayangkan apabila terdapat ratusan manusia yang bermigrasi 
ke Nusantara dengan harapan agar dapat bekerja di pusat  perekonomian negara. Tentunya hal 
tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan, baik sosial maupun lingkungan seperti terbentuknya 
perkampungan kumuh, kemacetan, maraknya polusi  udara akibat kendaraan bermotor, hingga kurangnya 
air bersih. Jakarta sendiri yang dibangun  di atas rawa dan dilalui oleh 13 sungai saja masih kesulitan 
dalam hal mencari air bersih, apalagi wilayah Kalimantan Timur yang nantinya akan semakin berkurang 
lahan hijaunya  akibat pembangunan ibu kota baru dan masifnya pertambangan yang mengakibatkan  
tercemarnya sumber mata air. 

Yang Seharusnya Dilakukan 

 Dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan, dibutuhkan peran pemerintah sebagai 
penjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam 
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Pembangunan 
itu sendiri perlu melibatkan masyaraka setempat untuk saling bekerja sama  dalam membangun  
infrastruktur  yang sesuai dengan aspek ekologis dan antropologis. Dalam  pembangunan tersebut 
perlu juga diperhatikan aspek kewilayahan agar tidak terjadinya pembabatan lahan di areal cagar 
alam atau hutan lindung. 

 Kemudian apabila membicarakan kembali terkait bencana alam yang terjadi di wilayah  
Kalimantan, kiranya memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dengan alasan bencana  alam 
sangatlah tidak relevan. Jikalau Kalimantan memiliki bahaya kekereingan, kebakaran  hutan, hingga 
kabut asap; Jakarta hanya memiliki ancaman yang masih dapat diatasi seperti  banjir, polusi, hingga 
overpopulation. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akan lebih baik apabila ibu kota tetap 
berada di Jakarta, mengingat dipindahkannya ibu kota ke Kalimantan hanya akan membawa banyak 
kerugian dibanding kelebihan. 

 Untuk masalah ekonomi dan populasi, Indonesia harus belajar dari Brasil yang juga sempat 
memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960. Pemindahan yang diharapkan 
dapat membawa perubahan yang lebih baik, khususnya pada aspek ekonomi dan populasi, justru 
membawa kemunduran pada kedua aspek tersebut. Terakhir, penulis berpendapat bahwa akan lebih 
baik apabila berbagai masalah, khususnya masalah yang berada di sektor ekonomi dan pemerataan 
penduduk, diselesaikan dengan masalah lainnya tanpa perlu  memindahkan ibu kota guna menciptakan 
pembangunan yang berkelanjutan.
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