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Kepala Otorita IKN Pimpin Rapat Pertama Bersama Seluruh 
Jajaran JPT Madya Otorita IKN   

 
BALIKPAPAN – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono didampingi 
Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe memimpin rapat bersama seluruh jajaran Jabatan Pimpinan 
Tinggi (JPT) Madya OIKN di Kantor OIKN Balikpapan, Selasa (21/02/2023). Rapat ini merupakan 
rapat pimpinan pertama sejak seluruh JPT Madya OIKN dilengkapi melalui pelantikan empat JPT 
Madya pada Kamis, 16 Februari 2023 lalu.   
 
Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya dalam keterangannya usai mengikuti rapat 
mengatakan bahwa Kepala dan Wakil Kepala OIKN memberikan sejumlah arahan. Pertama, 
Kepala dan Wakil Kepala OIKN menyambut empat deputi yang baru dilantik, lalu memberikan 
arahan serta gambaran yang harus dilakukan agar segera seirama dengan yang telah lebih 
dahulu diangkat. 
 
Kedua, Kepala dan Wakil Kepala OIKN berpesan agar segera melakukan 4K yakni koordinasi, 
komunikasi, konsolidasi, dan kolaborasi, sehingga para deputi baru perlu memetakan pembagian 
tugas yang lebih riil dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya yang ada.  
 
“Kita tidak harus bekerja secara silo tapi sama-sama mengerjakan tugas dengan memastikan 
tidak ada tugas yang tidak tertangani. Jadi semua harus bisa memastikan bukan hanya 
mengerjakan tugas utamanya sendiri saja tapi saling melihat apabila ada irisan pekerjaan harus 
bisa dikerjakan bersama-sama,” ungkap Jaka.  
 
Ketiga, terkait potensi tantangan yang akan dihadapi. “Selain waktu tentunya, tetapi juga 
persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga, hubungan dengan sosial dan 
kemasyarakatan setempat, serta tentunya hubungan dengan para investor atau dunia 
internasional di mana kita harus senantiasa meyakinkan seluruh stakeholder bahwa apa yang 
dikerjakan Otorita IKN sesuai dengan UU 3/2022 bersama seluruh K/L yang mengerjakan 
pembangunan itu semua tetap di dalam koridor perencanaan yang sudah dilakukan,” terangnya. 
  
Selain itu, Sekretaris OIKN mengungkapkan perlunya segera melakukan evaluasi untuk 
memastikan sejauh mana perencanaan yang sudah ada dapat diteruskan atau perlu dilakukan 
pengembangan. “Nantinya akan bisa dilihat one map, one policy versi kedua yaitu 
penyempurnaan dari 1MPP yang ada,” ujarnya. 
 
Terakhir, Kepala dan Wakil Kepala OIKN berpesan agar semuanya tetap menjaga semangat dan 
kesehatan. “Ini tugas berat dan waktu sangat ketat, kita harus sama-sama menjaga kesehatan,” 
pungkasnya. 
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Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah 

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat 
kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 
2022.  

Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota 
Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan 
persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan 
Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat 
kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota 
Nusantara meliputi wilayah daratan seluas hampir 4x Jakarta yaitu kurang lebih 256.142 ha (dua ratus 
lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 
68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). 
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