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18 Tahun Berpisah dengan Jabar, Apa Kabar Pembangunan Banten? 

 
Siswa SD di Banten belajar di gedung reyot. (bahtiar/detikcom) 

 

Oktober menjadi bulan yang spesial untuk Banten. Di bulan ini, pada 4 Oktober 2000, Banten 

resmi memisahkan diri dari Jawa Barat.  

Dorongan agar menjadi daerah otonomi1 muncul sejak 1950 dan Orde Baru. Tapi perjuangan 

itu selalu gagal. Pascareformasi, barulah Banten menemukan momentum pemisahan diri dari 

Jawa Barat.  

Ada tiga hal kenapa daerah ini ingin berpisah dari Jawa Barat. Pertama, akibat ketertinggalan 

pembangunan, kemiskinan, dan keterbelakangan pendidikan. Dibanding daerah lain di Jawa 

Barat, muncul disparitas menonjol, khususnya di daerah, seperti Pandeglang, Serang, dan 

Lebak.  

 

"Banten tertinggal jauh dengan Jawa Barat (waktu itu). Sehingga menginginkan berpisah 

karena ada disparitas dan keberpihakan Jabar terhadap Banten kurang," kata peneliti LIPI 

sekaligus Ketua ICMI Banten, Lili Romli, kepada detikcom, Serang, Banten, Rabu 

(3/10/2018).  

 

                                                           
1  Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 
Angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). 
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Tapi, kata Lili, setelah provinsi ini terbentuk, tidak serta-merta Banten menjadi daerah maju. 

Faktanya, IPM (indeks pembangunan manusia), khususnya di Pandeglang-Lebak, masih 

rendah. Termasuk kemiskinan dan infrastruktur yang masih kurang merata.  

 

Di samping itu, kasus korupsi yang melekat di daerah ini. Itu dibuktikan dengan pernah 

ditangkapnya Gubernur Banten menjadi pesakitan KPK setelah resmi menjadi provinsi. 

 

"Persoalan jadi provinsi, iya. Tapi cita-cita menghilangkan itu (kemiskinan, infrastruktur, 

keterbelakangan) belum terwujud. Persoalan itu belum seluruhnya terjawab," ujarnya.  

 

Salah satu aktor pembentukan Banten, Embay Mulya Syarief, membenarkan tujuan 

pembentukan daerah ini adalah menghilangkan disparitas dengan Jawa Barat. Ada dorongan 

agar ada percepatan kesejahteraan bagi daerah yang lekat dengan sejarah Kesultanan Banten 

ini.  

 

Tapi ia mengakui cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud. Setelah terbentuk, daerah 

ini lekat dengan penyimpangan, juga kemiskinan. 

 

"Kemiskinan berhasil diturunkan ke anak-cucu. Korupsi juga naik karena sudut pandang 

kepada materi. Pemprov harus melakukan pembentukan karakter ASN (aparatur sipil 

negara)," ujarnya.  

 

Sumber Berita: 

www.news.detik.com, 18 Tahun Berpisah dengan Jabar, Apa Kabar Pembangunan Banten?, 

03 Oktober 2018. 

 

 

 

 

http://www.news.detik.com/
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Catatan: 

Hal mengenai pemekaran daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Pasal 33 

(1)  Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: 

a.  pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau 

lebih Daerah baru; atau 

b.  penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah 

provinsi menjadi satu Daerah baru. 

(2)  Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan 

Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. 

(3)  Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 

persyaratan dasar dan persyaratan administratif. 

 

Pasal 34 

(1)  Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi: 

a. persyaratan dasar kewilayahan; dan 

b. persyaratan dasar kapasitas Daerah. 

(2)  Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. luas wilayah minimal; 

b. jumlah penduduk minimal; 

c. batas wilayah; 

d. Cakupan Wilayah; dan 

e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan. 

(3)  Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 

kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
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Pasal 35 

(1)  Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau 

kepulauan. 

(2)  Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. 

(3)  Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan 

titik koordinat pada peta dasar. 

(4)  Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi: 

a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi; 

b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan 

c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota. 

(5)  Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau 

memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama pulau 

yang berada dalam wilayahnya. 

(6)  Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi: 

a.  batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 

(tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan 

b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah 

kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. 

 

Pasal 36 

(1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 

didasarkan pada parameter: 

a. geografi; 

b. demografi; 

c. keamanan; 

d. sosial politik, adat, dan tradisi; 
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e. potensi ekonomi ; 

f. keuangan Daerah; dan 

g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. 

(2)  Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. lokasi ibu kota; 

b. hidrografi; dan 

c. kerawanan bencana. 

(3)  Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. kualitas sumber daya manusia; dan 

b. distribusi penduduk. 

(4)  Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. tindakan kriminal umum; dan 

b. konflik sosial. 

(5)  Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

meliputi: 

a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum; 

b. kohesivitas sosial; dan 

c. organisasi kemasyarakatan. 

(6) Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: 

a. pertumbuhan ekonomi; dan 

b. potensi unggulan Daerah. 

(7) Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 

a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk; 

b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan 

c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah. 

(8)  Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf g meliputi: 

a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan; 

b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan; 
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c. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur; 

d. jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan 

e. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan. 

 

Pasal 37 

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata 

urutan sebagai berikut: 

a. untuk Daerah provinsi meliputi: 

1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi 

Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan 

2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk. 

b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi: 

1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah 

kabupaten/kota; 

2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah 

induk; dan 

3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang 

mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. 

 

Pasal 38 

(1)  Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) 

diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi 

persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan 

persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 

(2)  Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan 

penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan 

administratif. 
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(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. 

(4)  Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan 

dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 

Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen. 

(5)  Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. 

(6)  Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh tim kajian 

independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. 

(7)  Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pertimbangan Pemerintah 

Pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan Daerah Persiapan. 

 

Pasal 39 

(1) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah. 

(2) Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 

(tiga) tahun. 

(3) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala daerah 

persiapan. 

(4) Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. 

(5) Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. 
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(6) Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah. 

 

Pasal 40 

(1)  Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari: 

a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN; 

b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah 

Persiapan; 

c.  penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan 

d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk. 

 

Pasal 41 

(1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi: 

a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; 

b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi; 

c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, 

dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan 

d. menyiapkan dukungan dana.(2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi: 

a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan; 

b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; 

c. membentuk perangkat Daerah Persiapan; 

d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil Negara pada perangkat Daerah 

Persiapan; 

e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan 

f. menangani pengaduan masyarakat. 
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(3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh 

Daerah Persiapan. 

 

Pasal 42 

(1)  Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah 

Persiapan selama masa Daerah Persiapan. 

(2)  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah 

Persiapan. 

(3)  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah 

Persiapan. 

(4)  Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi 

terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. 

 

Pasal 43 

(1)  Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan. 

(2)  Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dimaksudkan untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). 

(3)  Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 

(4)  Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan 

statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang. 

(5)  Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut 

statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke 

Daerah induk. 
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(6)  Undang-undang yang menetapkan Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau, selain memuat Cakupan Wilayah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), harus memuat perincian nama pulau 

yang berada dalam wilayahnya. 

(7)  Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

. 


