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Abstrak - Perkembangan dramatis kota tangerang sejak reformasi akhirnya memberikan harapan kemajuan
seperti yang telah dicapai propinsi gorontalo pada dekade terakhir. Kesuksesan ekonomi/pembangunan kota
tangerang akan berfungsi lebih dari sekedar alat uji bagi keefektifan globalisasi. Lambat laun kesuksesan kota
tangerang harus diukur tidak dalam bentuk tingkat pertumbuhan PDB atau indikator kemampuan daya saing
lain, tetapi dalam bentuk kemampuannya memberikan kehidupan yang layak bagi setiap penduduknya. telah
mendorong perkembangan kemajuan,membuka masa depan dan memberi kehidupan masa yang akan datang, hal
ini akan mengakibatkan adanya berbagai keterbukaan disemua kehidupan masyarakat. Populasi dalam penelitian
ini adalah 129 orang, Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode slovin. Alat analisis yang
digunakan adalah : ujivaliditas, uji reabilitas, analisis regresi multiple, uji t, uji F, dan koefisien Determinan.
Hasil yang diperoleh berdasarkan analisa statistik Besarnya pengaruh secara simultan antara variabel
perencanaan (X1) dan koordinasi (X2) terhadap program pengentas kemiskinan (Ŷ) tergolong kuat. Sedangkan
kontribusi secara bersama-sama (simultan) variabel X1, X2 terhadap (Ŷ) = R2x100% atau 0,7162 x 100% =
51.12% sedangkan sisanya 48.88% ditentukan oleh variabel lainnya, kemudian mengenai naik turunnya atau
besar kecilnya program pengentas kemiskinan dapat diprediksi persamaan regresi Ŷ =4,591+0,203+ 0,385+e
F hitung = 45,173, dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α = 5%, df1 (
Jumlah Variabel – 1 ) maka df1 = 4-1 = 3 dan df2 = n-k-1 atau 133-3-1 = 129 ( n adalah jumlah sampel populasi
dan k adalah jumlah variabel independen) hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 2,670, jadi F hitung > F
tabel ( 45,173> 2,670 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh perencanaan dan koordinasi
terhadap program pengentas kemiskinan dikecamatan jatiuwung. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat
diketahui bahwa terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu adanya pengaruh
perencanaan dan koordinasi dengan program pengentas kemiskinan dikecamatan jatiuwung kota Tangerang
Kata kunci: pelayanan publik, penataan aset kabupaten/kota, pemberdayaan masyarakat lingkungan
hidup,penataan kewilayahan,kemiskinan.

1. PENDAHULUAN
Kota tangerang total luas kurang lebih 164.54
km2/63.53 mil2 populasi ditahun 2010 dengan total
1.798.601 dengan kepadatan kurang lebih 11.000/km2
(28.000/sq mi) dengan jumlah kecamatan 13 dengan
kelurahan 104 .
Kecamatan jatiuwung, jika dilihat dari letak
geografisnya berada disebelah barat kotamadya
tangerang, hampir sepanjang wilayah kecamatan
jatiuwung merupakan daerah industri berdiri pabrikpabrik yang bertaraf nasional maupun internasional
industri tersebut berpotensi besar menyebabkan
terjadinya polusi air, udara ataupun tanah, dengan luas
15.21 km2 dengan jumlah penduduk 141.152 jiwa
sensus (2001) dengan kepadatan 9.280 jiwa/km2
terdiri dari beberapa kelurahan meliputi Alam jaya,
jatiuwung, jatake, keroncong, manis jaya, pasirjaya.
Berdasarkan latar belakang mata pencaharian
penduduk diatas maka sebenarnya latar belakang
pendidikan masyarakatnya cukup, tetapi kesadaran
terhadap lingkungan dan dampaknya, masih rendah.
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Masalah-masalah tersebut antara lain pencemaran air
(polution) untuk kebutuhan sehari-hari yang
disebabkan
adanya
pembuangan
limbah
masyarakat/industri didas pembuangan hitam pekat
disepanjang aliran sehingga air tercemar, polution
dari polusi tanah antara lain pembuangan limbah
ketanah dan peresapan air yang tercemar tersebut
kedalam tanah. Sedangkan polutan dari polusi udara
adalah limbah pabrik yang dikeluarkan dari cerobong
pabrik keudara.
Tuntutan penyelenggara pemerintah yang
demokratis dari berbagai elemen masyarakat diseluruh
indonesia dalam dasawarsa terakhir ini sangat kuat.
Tuntutan ini dan diantaranya adalah proses
pembangunan yang partisipatif dan efisien dalam
penyelenggaranya sistem pemerintahan dari tingkat
paling tertinggi hingga tingkat terendah. Respon dari
pemerintah ynga digulirkan terhadap situsi ini antara
lain
dengan
dilaksanakannya
desentralisasi
penyelenggaraan pemerintahan secara nyata.
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Pemerintah daerah otonom merupakan
pemerintah daerah yang badan pemerintahanya dipilih
oleh penduduk (masyarakat) setempat dan memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya
sendiri.
Berdasarkan latar belakang masalah yang
telah diuraikan diatas dan berkaitan dengan proses
prencanaan pembangunan maka penulis dapat
mengidentifikaskan masalah yaitu sebagai berikut:
a. Mekanisme yang digunakan dalam proses
perencanaan meskipun sudah menganut kaidahkaidah peraturan yang berlaku, namun
steakholders yang dipilihnya untuk terlibat
didalamnya tidaksepenuhnya bisa menjadi wakil
masyarakat
yang
bsa
memperjuangkan
aspirasinya.
b. Adanya intervensi kepentingan kelompok dalam
proses perencaanaan pembangunan sehingga
mengakibatkan sulitnya menerapkan skala
prioritas dalam membiayai kegiatan yang telah
diusahakan.
Perumusan masalah:
Dari
berbagai
masalah
yang telah
teridentifikasi tersebut diatas maka pertanyaan
penelitian yang disampaikan:
a. Bagaimanakah
hubungan
perencanaan
berpengaruh terhadap pengentas kemiskinan
dikecamtan jatiuwung kota tangerang
b. Bagaimana hubungan koordinasi berpengaruh
terhadap pengentas kemiskinan dikecamatan
jatiuwung kota tangerang
Kegunaan penelitian
1. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
khususnya bagi pengembangan ilmu manajemen
serta suatu penerapan konsep dan teori,
2. Memberikan umpan balik kepada pemerintah
kota tangerang khususnya kecamatan jatiuwung
khususnya
atas
proses
perencanaan
pembangunan
partisipatif
yang
telah
dilaksanakan selama ini agar sistem dan
implementasinya dimasa yang akan datang
menjadi lebih baik.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam kajian teori ini akan dibahas beberapa
hal yang berkaitan dengan teori perencanaan
pembangunan daerah yang relevan pada obyek
penelitian yaitu perencanaan dan koordinasi dengan
program pengentas kemiskinan.
Pembangunan daerah merupakan kegiatan
utama pemerintahan daerah karena itu perencanaan
pembangunan daerah membutuhkan partisipatif
seluruh unsur pemerintah daerah membutuhkan
partisipatif seluruh unsur pemerintahan daerah.
Dialog dalam arti sempit diartikan sebagai berbicara
(berkomunikasi) secara langsung antara dua orang
atau lebih (badudu, 2001:341).

Undang-undang nomor 32 tahun 2004
tentang pemerintah daerah merupakan kerangka dasar
otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai satuan kerja perangkat daerah, kelurahan
diamanatkan untuk menyusun pencana strategis satuan
kerja perangat daerah yang kemudian dirumuskan
dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah,
selain kedua ketentuan tersebut,tidak ada lagi yang
mengatur tentang perencanaan keluraha. Peraturan
pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan
tidak mengatur secara khusus mengenai perencanaan
kelurahan.
Payung
hukum
untuk
pelaksanaan
musrembang diatur dalam undang-undang nomor 25
tahun 2004 pelaksanaan musrembang diatur dalam
undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional, yang secara
teknis pelaksanaannya diatur dengan surat edaran
bersama (SEB) mentri negara perencanaan
pembangunan nasional/kepala Bappenas dan Menteri
dalam negeri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan
Musrembang yang diterbitkan setiap tahun.
Musyawarah perencanaan pembangunan
(musrembang) telah menjadi istilah populer dalam
penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan
penganggaran
didaerah
dan
desa/kelurahan,
bersamaan dengan keluarnya undang-undang nomor
25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional (SPPN) dalam pasal 1 ayat
(21) dinyatakan bahwa musrembang adalah forum
antara pelaku dalam rangka menyusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerh. Sedangkan untuk musrembang desa dinyatakan
dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun
2007 pasal 1 ayat (11) adalah forum musyawarah
tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh
para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati
rencana kegiatan didesa 5 dan 1 tahunan.
kecamatan jatiuwung pada tahun anggaran 2013 ini
mendapatkan
alokasi
anggaran
sebesar
Rp
17.452.561.897 dengan 28 kegiatan. demikian
disampaikan H Agus henra, sekretaris kecamatan
jatiuwung
yang
juga
ketua
penyelenggara
musrembang kecamatan jatiuwung yang dilaksanakan
di aula kantor kecamatan, kamis (7/2).
jumlah anggaran ini masih bersifat sementara
mengingat masih ada skpd lain yang akan
melaksanakan kegiatan di wilayah jatiuwung baik
berupa kegiatan fisik maupun non fisik.
"seperti meubelair, pelatihan ketrampilan, bantuan
atau hibah dan lainlain sehingga anggaran yang
dialokasikan kewilayah jatiuwung masih akan terus
bertambah," ujarnya
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dijelaskan 28 usulan kegiatan yang akan direalisasikan
terdiri dari dinas pu 17 kegiatan, dinas pendidikan 2
kegiatan, dinas tata kota 2 kegiatan, dinas kebersihan
6 kegiatan, dan disporbudpar 1 kegiatan.
Dalam kesempatan musrenbang tersebut turut
hadir kabid perencanaan sosial ekonomi bappeda kota
tangerang h nanang hermawan didampingi camat
jatiuwung dan staf tata kota memaparkan tentang
tujuan musrembang.
diharapkan para delegasi masyarakat yang
diutus kelurahan harus benar-benar paham wilayah
yang akan diusulkan pembangunannya. karena
nantinya hasil dari ini akan di bawa ketingkat kota
yang nantinya akan bertemu dengan para delegasi dari
kecamatan lain yang juga sama-sama mengajukan
pembangunan.
"agar pengajuan yang dibawa nanti bisa
disepakati atau disetujuai masing-masing perwakilan
harus benar-benar dapat meyakinkan pemaparannya
kepada dinas terkait," ucapnya.
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3. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dengan cara pengujian
hipotesis denga menggunakan teknik analisis regresi
liner berganda terhadap data primer yang didapat
langsung dari sejumlah sampel melalui kuesioner yang
diisi responden.
Dalam penelitian ini jenis data dikumpulkan
adalah data primer dan data sekunder yang bersifat
kuantitatif. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari penumpang berupa jawaban terhadap
pertanyaan dalam kuesioner. Data sekunder adalah
data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti
dan dikumpulkan oleh pihak lain yang dengan
permasalahan penelitian ini.
Populasi dan metode pegambilan sampel
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
masyarakat kota tanggerang sebagai peserta dalam
bulan desember 2012. Pengambilan sampel dilakukan
dengan metode accidental sampling, artinya sampel
diperoleh dari wawancara pelaku usaha pada saat
pengambilan sampel dilakukan pada masyarakat,
alimulama, iburumah tangga pemuda dan pemudi.
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Untuk menemukan jumlah sampel yang representatif,
digunakan rumus seperti yang dikemukakan cooper
dan Emory (1995), yaitu:
Jadi dalam penelitian ini jumlah sampel yang
diambil dibulatkan menjadi 100, Sehingga masingmasing data primer diharapkan berimbang jumlah
respondennya.
Metode pengumpulan data
Dalam usaha untuk mengumpulkan data yang
diperoleh, dilakukan 3 (cara) teknik pengumpulan data
yaitu:
1.
Kuesioner,
yaitu
menyebarkan
daftar
pertanyaan langsung kepada responden yang
berisi tentang masalah yang akan diteliti untuk
diisi
sesuai
dengan
keadaan
yang
dialami/dirasakan oleh responden.
2.
Teknik observasi, yaitu mengamati secara
langsung obyek penelitian. Teknik ini
digunakan untuk melengkapi data diperoleh
dari teknik lain.
3.
Studi pustaka, yaitu melengkapi data dengan
buku-buku/jurnal
dan
teori-teori
yang
berhubungan dengan penelitian yang akan
dilakukan.
4.

4. PEMBAHASAN
Pengaruh perencaaan dan koordinasi secara
bersama-sama terhadap program kemiskinan
Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan
komputer melalui program SPSS versi 17 diperoleh
sebagai berikut:

penelitian yang akan dilakukan.

Metode analisis data
Data yang diperoleh dalam penelitian perlu
dianalisa agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang
tepat. Oleh karena itu perlu ditetpkan teknis analisis
yang sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak
dicapai, juga untuk menguji kebenran hipotesa (cooper
dan emory,1995).
Tahapan pertama yang harus dilakukan
adalah melakukan uji reliabilitas instrumen. Uji
relibilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana
hasl pengukuran tetap konsisten bila diukur dua kali
atau lebih terhadap gejala yag sama menggunakan alat
ukur yang sama. Indikator untuk uji realibilitas adalah
cronbach alpha. Koefisien σ > 0,600 menunjukan
instrumen yang digunakan reliabel (nunally,1981).
Dalam penelitian ini uji reliabilitas dilakukan dengan
menggunakan bantuan SPPS 13.00. hasil uji
reliabilitas sangat tergantung pada kesungguhan
responden dalam menjawab semua item pertanyaan
penelitian. Apa bila data yang sudah diuji memenuhi
kriteria realibilitas, maka dapat dilakukan tahapan
selanjutnya, yaitu uji hipotesis.
Pada tahap kedua, alat uji yang digunakan
disesuaikan dengan model penelitian. Untuk penelitian
ini, data yang terkumpul dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
Sebelum pengujian hipotesis, pengujian terhadap
asumsi penyimpangan klasik dilakuakan terlebih
dahulu untuk memastikan bahwa data yag akan
dianalisis
bebas
dari
multikolinearitas,
heterokedastisitas, dan autokorelasi. Pengelolaan data
secara statistik dilakukan dengan batuan komputer,
menggunakan SPSS.17.00.

Secara serentak, variabel perencanaan dan koordinasi
berpengaruh positif terhadap program pengetas
kemiskinan hal ini terlihat dari uji F yang sangat
signifikan.

Sehingga untuk masing-masing perhitungan diperoleh
angka korelasi antara perencanaan dan koordinasi
terhadap mengentas kemiskinan sebesar 0,716a
korelasi sebesar 0,716a artinya hubungan antara
perencanaan dan koordinasi secara simultan
pengentas kemiskinan bersifat kuat dan searah (karena
hasilnya positif).
Besarnya angka R Square (r2) sebesar 0,512
angka tersebut dapat digunakan untuk melihat
pengaruh perencanaan dan koordinasi terhadap
pengentas kemiskinan (koefisien determinan). Angka
tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh
perencanaan dan koordinasi
terhadap program
pengentas kemiskinan adalah 51,2 % dan sisanya
dipengaruhi variabel lain sebesar 48,8%.
Dari tabel koefisien dapat dikatakan:
1. persamaan Regresi
Y = 4,591+0,203+ 0,385+e
a. = 4,591 artinya jika tidak ada pengaruh
perencanaan dan koordinasi pada dasarnya
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program pengentas kemiskinan memiliki nilai
4,591.
x1 = 0,203 artinya jika nilai perencanaan
ditingkatkan sebesar satu kesatuan , dengan asumsi
perencanaan konstan, maka meningkatkan
program mengentaskan kemiskinan bertambah
0,203.
x2 = 0,385 jika koordinasi ditingkatkan sebesar
satu kesatuan, dengan asumsi maka peningkatan
program pengentasan kemiskinan bertambah
0,385.
2. Hasil uji hipotesis
F hitung = 45,173, dibandingkan dengan F tabel
dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α =
5%, df1 ( Jumlah Variabel – 1 ) maka df1 = 4-1 =
3
dan df2 = n-k-1 atau 133-3-1 = 129 (
n adalah jumlah sampel populasi dan k adalah
jumlah variabel independen) hasil yang diperoleh
untuk F tabel sebesar 2,670, jadi F hitung > F
tabel ( 45,173> 2,670 ), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya ada pengaruh perencanaan dan
koordinasi
terhadap
program
pengentas
kemiskinan dikecamatan jatiuwung.
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5. KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
Populasi dalam penelitian ini adalah 129 orang,
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
metode slovin. Alat analisis yang digunakan adalah :
ujivaliditas, uji reabilitas, analisis regresi multiple, uji
t, uji F, dan koefisien Determinan.
Hasil yang diperoleh berdasarkan analisa statistik
Besarnya pengaruh secara simultan antara variabel
perencanaan (X1) dan koordinasi (X2) terhadap
program pengentas kemiskinan (Ŷ) tergolong kuat.
Sedangkan kontribusi secara bersama-sama (simultan)
variabel X1, X2 terhadap (Ŷ) = R 2x100% atau 0,7162
x 100% = 51.12% sedangkan sisanya
48.88%
ditentukan oleh variabel lainnya, kemudian mengenai
naik turunnya atau besar kecilnya program pengentas
kemiskinan dapat diprediksi persamaan regresi Ŷ
=4,591+0,203+ 0,385+e
F hitung = 45,173, dibandingkan dengan F tabel
dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, α = 5%,
df1 ( Jumlah Variabel – 1 ) maka df1 = 4-1 = 3 dan
df2 = n-k-1 atau 133-3-1 = 129 ( n adalah jumlah
sampel populasi dan k adalah jumlah variabel
independen) hasil yang diperoleh untuk F tabel
sebesar 2,670, jadi F hitung > F tabel ( 45,173>
2,670 ), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada
pengaruh perencanaan dan koordinasi terhadap
program
pengentas
kemiskinan
dikecamatan
jatiuwung.
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