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sumber: Tribunnews.com 

TRIBUN KALTIM, Presiden Jokowi telah memutuskan Ibu Kota Negara Indonesia 

akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Wilayah Ibu Kota baru di Kalimantan Timur 

yang dimaksud adalah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jelas, ini pun nanti 

akan ada imbas, PNS dari pusat kut pindah, kesannya akan dipaksa untuk ikut ke lokasi ibu 

kota baru. Kali ini Presiden Jokowi menegaskan tak ragu untuk memaksa Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) di instansi pemerintah pusat untuk pindah ke Ibu Kota baru di Penajam Paser 

Utara - Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam acara 

Perencanaan Pelaksanaan Sensus Penduduk di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Di 

hadapan ratusan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) yang hadir, Jokowi awalnya 

mempertanyakan apakah PNS mau untuk pindah ke ibu kota baru? Dan Jokowi kemudian 

menegaskan akan memaksa PNS untuk pindah. 

“Saya juga enggak tahu apakah nanti pindah pada mau. Kalau saya sih, saya paksa,” 

kata Jokowi. Saat itu Jokowi menjelaskan saat ini hampir 56 persen atau lebih dari 149 juta 

penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini membuat Pulau Jawa terbebani. Ia 

menilai hal ini wajar karena ibu kota DKI Jakarta yang berada di pulau jawa menjadi daya 

tarik atau magnet tersendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor Jokowi memutuskan 

memindahkan lokasi ibu kota. “Nah, magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada 

magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi,” kata dia. “Pulau Jawa ini 

kan salah satu dari 17.000 pulau yang kita miliki. Masa semuanya ingin disini semua,” ujar 
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Kepala Negara. Di depan para PNS yang hadir, Jokowi pun memamerkan suasana ibu kota 

baru RI lewat sebuah video. Semuanya energi baru terbarukan. Transportasi massal 

semuanya electric vehicle, juga autonomous. “Banyak orang jalan kaki, banyak orang 

bersepeda, enggak ada banjir, enggak ada macet,” kata dia. 

Pada saat Ibu Kota Negara (IKN) dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim), seluruh 

PNS di pusat juga ikut pindah. Rencana perpindahan PNS ke ibu kota negara di Kaltim ini 

jadi perbincangan hangat. Ada yang siap ikut pindah, ada juga yang keberatan. Pemerintah 

sendiri memberikan PNS dua pilihan. Pertama, ikut pindah ke baru dan diberi rumah dinas 

selama mengabdi di sana. Kedua, tidak pindah ke ibu kota baru dan mengambil opsi pensiun 

dini. 

Sumber berita: 

1. https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/25/presiden-jokowi-akan-paksa-pns-pindah-ke-

penajem-paser-utara-kutai-kartanegara-lokasi-ibu-kota-baru Presiden Jokowi akan Paksa 

PNS Pindah ke Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara Lokasi Ibu Kota Baru, diakses 

25 Januari 2020 

2. https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-487287/pns-ogah-pindah-ke-ibu-

kota-baru-jokowi-saya-paksa, PNS Ogah Pindah ke Ibu Kota Baru? Jokowi: Saya Paksa, 

diakses 25 Januari 2020 

Catatan: 

➢ Pegawai Negeri Sipil (disingkat PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 

jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

yang sudah tidak berlaku, PNS pernah dinyatakan sebagai salah satu bagian pegawai 

negeri yang terdiri dari: 

1. Pegawai Negeri Sipil 

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

3. Anggota Tentara Nasional Indonesia 

Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 diperbarui oleh pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga TNI dan Kepolisian dianggap 
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berbeda konteks dengan pegawai negeri karena sudah diatur dengan Undang-Undang 

yang terpisah. Adapun pada UU ASN, definisi pegawai negeri dalam konteks 

pemerintahan Indonesia diganti dengan Aparatur Sipil Negara, sementara Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) menjadi salah satu jenis pekerjaan Aparatur Sipil Negara selain PPPK/P3K. 
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