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Metode pelaksanaan konstruksi partisipatif dengan melibatkan stake holder berupaya untuk 
menambah rasa kepemilikan ( sense of belonging ), karena hasil karyanya akan mereka manfaatkan 
sendiri. Sejak Tahun Anggaran 2001, telah dikemas 64 paket pekerjaan konstruksi partsipatif Jawa 
Tengah termasuk 30 paket pekerjaan di Bagian Proyek Irigasi Wilayah Serayu Citanduy, sebagai obyek 
dan populasi penelitian. 

Hipotesis penelitian yang diuji kebeanarannya adalah : (1) P3A telah mampu / memahami aspek-
aspek pelaksanaan konstruksi partisipatif, ; (2) terdapat pengaruh peran Direksi Pekerjaan dalam 
pelaksanaan konstruksi partisipatif (3) terdapat pengaruh peran Tenaga Pendamping Petani ( TPP ) dalam 
pelaksanaan konstruksi partisipatif, (4) terdapat pengaruh peran Direksi Pekerjaan, TPP dan Tingkat 
Pendidikan Petani dalam pelaksanaan konstruksi partisipatif, (5) terdapat pengaruh tingkat pendidikan 
P3A dengan kualitas pemahannya di bidang konstruksi partisipatif. 

Dengan metode deskriptif pada kegiatan konstruksi partisipatif oleh P3A, didapatkan 26 butir dari 
34 butir aspek-2 pelaksanaan konstruksi partisipatif yang diberikan oleh pelaku manajemen konstruksi 
partisipatif rehabilitasi jaringan irigasi, ( Pemilik Pekerjaan, Direksi Pekerjaan dan Asisten Program, 
Pengawasan dan Pelaksanaan ( Prowaslak ) se Jawa Tengah, melalui analisis validitas dan reliabilitas 
terhadap isian angket yang disampaikan pada peneliti. 

Berdasar deskripsi teoritik yang diuraikan / dijabarkan dalam bentuk kuesioner variabel angket : 
(1) Pemahaman P3A dalam melaksanakan konstruksi partisipatif variabel Y, (2) Peran Direksi Pekerjaan 
variabel bebas X1, (3) Peran Tenaga Pendamping Petani variabel XZ, (4) Tingkat Pendidikan P3A 
Variabel X3, Setelah dianalisis didapat keterkaitan ( korelasi dan regresi ) antara variabel terikat Y dan 
variabel bebas (XI; X2, X3 ). Dari hasil analisis data penelitian, disimpulkan bahwa : Pertama, P3A 
telah memahami aspek - aspek pelaksanaan konstruksi partisipatif (skor reratanya = 3,660 atau faham; 
Kedua, terdapat pengaruh peran Direksi dalam pelaksanaan konstruksi (garis regresi Y = 2,014 + 0,4561 
Xj; Ketiga, terdapat pengaruh peran TPP dalam perlaksanaan konstruksi (garis regresi Y = 1,462 + 
0,6103 X2; Keempat terdapat pengaruh peran Pendidikan P3A dalam pelaksanaan konstruksi (garis 
regresi Y = 3,1495 + 0,225 X3, Kelima, terdapat pengaruh peran Direksi, TPP dan Pendidikan P3A 
dalam pelaksanaan konstruksi ( garis regresi berganda Y = 0.764 + 0,1968 X, + 0,5037 XZ + 0,1638 X3; 
Hasil analisis ini sebagai dasar dalam menjawab hipotesis penelitian. 

Hasil penelitian telah menjawab hipotesis penelitian dan permasalahan yang dikemukakan. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai unit kerja yang terkait dalam bidang 
teknis pengelolaan jaringan irigasi 

Kata kunci : Pemberdayaan P3A, Pelaksanan konstruksi partisipatif, Manajemen konstruksi 
pemeliharaan saluran, Transfer Manajemen Pengelolaan Irigasi. 

 
 


