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Pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan Tanah Seribu dan tennasuk 
Kelurahan dan Desa lainnya di tanah air merupakan bagian dari pembangunan 
nasional. Dari urain-uraian di atas, mak:a untuk mengetahui bagaimana peranan 
partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan fisik kelurahan dengan 
berbagai pennasalahan yang ada dalam pelaksartaannya~ maka penulis merasa tertarik 
untuk menulis judul laporan akhir: "Partisipasi Masyaraat Dalam Meningkatkan 
Pembangunan Di Kelurahan Tanah Seribu Kota Binjai". 

Pennasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik di Kelurahan Tanah Seribu, 
faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
pembanguan Kelurahan Tanah Seribu dan bagaimanakah wujud partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan di Kelurahan Tanah Seribu . 

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan partisipasi masyarakat adalah 
merupak:an kegiatan yang mengerahkan segala kemampuan dari suatu kelompok 
masyarakat yang tumbuh secara sukarela didasarkan atas kesadaran sendiri dalam 
rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, jangka pendek maupun jangka panjang. 
Sekalipun partisipasi masyarak:at itu tumbuh dari kesadaran dari dalam diri sendiri, 
namun untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi tersebut perlu adanya daya 
kekuatan yang dapat merangsang kekuatan masyarakat tersebut dapat muncul. 
Pelaksanaan partisipasi masyarak:at di Desa Tanah Seribu cukup baik, namun untuk 
menyalurkan partisipasi masyarak:at ke dalam suatu organisasi ekonomi masyarakat 
sangat sulit sekali dilaksanakan. Bentuk organisasi ekonomi masyarakat yang ada di 
Desa Tanah Seribu Kota Binjai dikelola oleh Badan-badan Usaha Sawsta seperti 
bank-bank yang ada di wilayahnya. Partisipasi masyarak:at di Desa Tanah Seribu Kota 
Binjai diwujudkan dalam bentuk sumbangan pikiran berupa saran, pendapat dan 
gagasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil atau dilaksanakan. Usaha-usaha 
yang diambil untuk meningkatkan musyawarah partisipasi masyarakat adalah 
mengikut sertakan masyarak:at dalam musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah 
Kelurahan baik itu musyawarah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
menirigkatkan perekonomian masyarakat maupun dalam bentuk kegiatan mengisi 
pembangunanitusendiri. 
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