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18 Tahun Banten: Ribuan Industri Berdiri, Pengangguran Nomor 2 RI 

 

Wahidin Halim (Ridho/detikcom) 

 

Per Februari 2018, angka pengangguran di Banten menempati urutan kedua terbesar se-

Indonesia. Padahal, sejak provinsi ini berdiri pada 4 Oktober 2000 lalu, ribuan industri berdiri 

di Serang dan Tangerang. 

 

Data angka pengangguran ini dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Banten. Yaitu 5,6 juta 

penduduk bekerja1 pada periode ini. Angka ini naik sebanyak 108 ribu pekerja pada periode 

dan tahun sebelumnya.  

 

Tapi, penambahan ini juga dibarengi dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)2 

menjadi 7,77 persen atau 0,47 ribu pengangguran.  

 

Angka ini rupanya lebih besar dibandingkan angka pengangguran nasional di angka 5,13 

persen. Angka ini juga berada di posisi ke dua nasional setelah daerah Jawa Barat di mana 

                                                           
1  Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu 

memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan 
tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi 
(https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1). 

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok 

pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap 
jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: TPT = (Pencari Kerja / Angkatan Kerja) x 100 % 
(www.finansial.bisnis.com, Kamus Ketenagakerjaan: Apa Itu Tingkat Pengangguran Terbuka?, 02 September 2013). 

 

http://www.finansial.bisnis.com/
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Banten pernah menjadi satu daerah bagian. Dan rupanya, penganggguran terbuka3 banyak 

disumbang lulusan SMP. 

 

Fakta ini diperparah dengan adanya calo pencari pekerja khususnya di kawasan industri. 

Warga yang ingin bekerja diminta menyerahkan sejumlah uang agar bisa diterima di sebuah 

industri.  

Seperti diceritakan MM, warga Cikande, Serang. Agar diterima bekerja di sebuah pabrik 

sepatu, istrinya diminta membayar sebanyak Rp 6 juta. Tawaran itu datang dari tetangganya 

dan menjadi hal lumrah bagi mereka yang tinggal di kawasan industri.  

 

"Kemarin (istri) mau masuk kerja diminta duit. Kita kan mau cari kerjaan4 dengar informasi 

dari tetangga, katanya ada yang bisa masukin tapi bayar. Ya sudah bikin lamaran serahkan 

ke dia. Kalau keterima baru dibayar, kalau nggak keterima nggak bayar. Bayar Rp 6 juta," 

katanya saat bercerita kepada detikcom, Serang, Banten, Rabu (3/10/2018).  

 

Cerita yang dialami istrinya, kata MM juga dialami oleh orang-orang yang ia kenal ingin 

mencari kerja. Khususnya di wilayah industri, ini menurutnya jadi rahasia umum.  

 

"Cerita itu sering di Serang timur. Kalau kita cari korbannya banyak di sana,"tambahnya. 

                                                           
3 Penganggur terbuka, terdiri dari:  

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 
c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan 

pekerjaan. 
d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum molai bekerja. 
(https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1). 

4 Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti 

mereka: 
a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. 
b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk 

mendapatkan pekerjaan. 
c. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan 

lain. 
(https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab1). 
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Fakta lain, pada Maret 2018, BPS merilis jumlah penduduk miskin di daerah ini ada di angka 

661,36 ribu orang. Ini menunjukan fakta bahwa ada penurunan sebanyak 38,47 ribu 

dibanding kondisi pada September 2017 yang jumlahnya 699,83 ribu orang.  

 

Dari angka tersebut, rupanya penduduk miskin di Banten didominasi penduduk perkotaan. 

Angkanya mencapai 393,80 ribu penduduk kota masuk kategori miskin. Sedangkan di 

pedesaaan, ada 267,55 ribu penduduk miskin.  

 

Gubernur Wahidin Halim mengatakan ada masalah dengan maraknya eksodus industri ke 

daerah lain. Faktor lain seperti upah kerja yang tinggi, bahan baku impor yang mahal karena 

nilai dolar juga jadi penyumbang pengangguran di Baten.  

"Ini nggak lepas dari kebijakan makro yang dilakukan pemerintah pusat," ujar Wahidin. 

 

Sedangkan biaya bekerja di industri, ia tidak menampik bahwa hal itu ada di Banten. Ia 

mendukung hal ini dilaporkan kepada polisi kareta termasuk pungli. Pemprov, menurutnya 

hanya bisa membantu tenaga kerja mencari dengan cara membuka pameran kerja.  

 

Namun, ia menampik bahwa Banten identik dengan kemiskinan. Ia mengatakan bahwa ada 

penurunan angka kemiskinan dan IPM (indeks pembangunan manusia)5 yang meningkat di 

atas rata-rata nasional. Selain itu, Banten menurutnya menjadi daerah dengan ranking 3 

investor terbesar se Indonesia.  

                                                           
5 Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia? 

 IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 
kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. 

 IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan 
secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). 

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:  
1. Umur panjang dan hidup sehat 
2. Pengetahuan 
3. Standar hidup layak 
(https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html) 
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"APBD kita juga nomor 5 terbesar se-Indonesia," kata Wahidin singkat. 

 

Sumber Berita: 

www.news.detik.com, 18 Tahun Banten: Ribuan Industri Berdiri, Pengangguran Nomor 2 

RI, 03 Oktober 2018. 

 

Catatan: 

Hal mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui 

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 

 

Pasal 4 

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : 

a.  memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

c.  memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan 

d.  meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

 

Pasal 5 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan. 

 

 

 

http://www.news.detik.com/
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Pasal 6 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 

pengusaha. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan 

menyusun perencanaan tenaga kerja. 

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi : 

a. perencanaan tenaga kerja makro; dan 

b. perencanaan tenaga kerja mikro. 

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada 

perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 8 

(1)  Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain 

meliputi: 

a. penduduk dan tenaga kerja; 

b. kesempatan kerja; 

c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; 

d. produktivitas tenaga kerja; 

e. hubungan industrial; 

f. kondisi lingkungan kerja; 

g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan 

h. jaminan sosial tenaga kerja. 

(2)  Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua 

pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. 
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(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan 

serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 9 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 

kesejahteraan. 

 

Pasal 10 

(1)  Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia 

usaha,baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

(2)  Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada 

standar kompetensi kerja. 

(3)  Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. 

(4)  Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 11 

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui 

pelatihan kerja. 

 

Pasal 12 

(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi 

pekerjanya melalui pelatihan kerja. 

(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan 

Menteri. 
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(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 13 

(1)  Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau 

lembaga pelatihan kerja swasta. 

(2)  Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. 

(3)  Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam 

menyelenggarakan pe-latihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. 

 

Pasal 14 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau 

perorangan. 

(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 

memperoleh izin atau men daftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan di kabupaten/kota. 

(3)  Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan 

kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

kabupaten/kota. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 15 

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan : 

a. tersedianya tenaga kepelatihan; 

b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; 

c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan 

d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. 
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Pasal 16 

(1)  Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi. 

(2)  Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri 

atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

(3)  Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 

dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 17 

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat 

menghentikan seme ntara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam 

pelaksanaannya ternyata : 

a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 

dan/atau 

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

(2)  Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 

(enam) bulan. 

(3)  Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan 

terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 dan Pasal 15. 

(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan 

melengkapi saran per baikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi 

penghentian program pelatihan. 

(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program 

pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan 

sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan. 

(6)  Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, dan 

pembatalan pen daftaran diatur dengan Keputusan Menteri. 
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Pasal 18 

(1)  Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti 

pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga 

pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. 

(2)  Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 

sertifikasi kompe tensi kerja. 

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti 

oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. 

(4)  Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi 

profesi yang inde penden. 

(5)  Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 19 

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan 

jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. 

 

Pasal 20 

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan 

ketenagakerjaan, dikembang kan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan 

acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor. 

(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja 

nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 21 

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. 
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Pasal 22 

(1)  Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan 

pengusaha yang di buat secara tertulis. 

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 

memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu 

pemagangan. 

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi 

pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. 

 

Pasal 23 

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi 

kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 

 

Pasal 24 

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan 

pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. 

 

Pasal 25 

(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara 

pemagangan harus ber bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

Pasal 26 

(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan : 
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a. harkat dan martabat bangsa Indonesia; 

b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan 

c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan 

ibadahnya. 

(2)  Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar 

wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

 

Pasal 27 

(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk 

melaksanakan program pemagangan. 

(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus 

memperhatikan ke pentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. 

 

Pasal 28 

(1)  Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan 

koordinasi pela tihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja 

nasional. 

(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 

 

Pasal 29 

(1)  Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan 

pemagangan. 

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, 

kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas. 

(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui 

pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, 

menuju terwujudnya produktivitas nasional. 
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Pasal 30 

(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 

dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional. 

(2)  Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring 

kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun 

daerah. 

(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 


