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Abstrak 
Penelitian ini adalah bagaiman Peran Kepala Kampung Dalam 

Peningkatan Pembangunan di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan 

Kabupaten Berau. Yang di fokuskan Bagaimana Peran Kepala Kampung Sebagai 

Motivator, Fasilitator, Dan Mobilisator.  

Penelitian di laksanakan di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan 

Kabupaten Berau. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, 

Observasi, dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Kepala 

Kampung Biatan Lempake, Sekertaris Kampung, Ketua RT, beserta tokoh 

masyarakat, yang memberi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan penulis. 

Hasil penelitian Peran Kepala Kampung dalam meningkatkan 

pembangunan di Kampung Biatan Lempake adalah sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan peraturan yang ada, karena sebagai pemerintah Kampung telah 

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan dalam 

meningkatkan program-program yang telah di rencanakan dalam pembangunan, 

sehingga sebagai Kepala Kampung adalah harus mampu menjalankan dan 

melaksanakan kegiatan yang telah di rencanakan secara bersama, dan kemudian 

harus mampu menerima atas masukan dan aspirasi masyarakat sehingga dapat 

di realisasikan atas masukan yang di sampaikan masyarakat sesuai dengan yang 

telah di sepakati secara bersama pemerintah Kampung beserta masyarakat di 

Kampung Biatan Lempake. 

 

Kata Kunci : Peran, kepala kampung, motivator, fasilitator, mobilisator 
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 Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 
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menjalankan Otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui 

Undang-undang tersebut Daerah Otonom telah dan akan diberikan kewenangan 

secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Dengan kewenangan yang lebih luas, 

berarti Daerah Otonomi memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menentukan 

masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya 

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan 

peraturan perundangan yang berlaku.  Pembangunan Desa mempunyai arti dan 

peranan yang strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta 

masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, sosial 

budaya, politik dan pertahanan keamanan. Desapun dapat diartikan sebagai titik 

sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa dengan segala 

permasalahannya merupakan pembangunan yang langsung berkaitan dengan 

sebagian masyarakat yang berada di tingkat desa. 

Pembangunan desa dilaksanakan dalam imbangan yang serasi antara 

pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam pembangunan desa dipandang perlu 

untuk menggerakkan peran serta masyarakat desa, baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan maupun pemeliharaan. Untuk itu sangat diperlukan 

corak kepemimpinan yang mampu mendorong dan menggerakkan peran serta 

aktif masyarakat agar berdaya guna demi kelangsungan pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat di pedesaan, dalam hubungannya dengan pembangunan 

desa, maka peranan Kepala Desa tidak dapat diabaikan, karena Kepala Desa 

sebagai pemimpin tertinggi atau pemimpin formal masyarakat pedesaan, yang 

merupakan faktor penentu bagi berhasilnya pelaksanaan program pembangunan 

desa.  

Pemerintah juga menilai bahwa peran Kepala Desa sangat penting bagi 

pelaksanaan pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya 

Undang-undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa 

wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) 

dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Perencanaan pembangunan 

desa disusun dalam priode 6 tahun. Kepala Desa bertanggungjawab dalam 

pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. 

Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan 

pemasyarakataan. Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka perlu 

untuk memperkuat Pemerintah Desa, agar makin mampu untuk menggerkkan 

masyarakat dalam partisipasinya  terhadap pembangunan serta melaksanakan 

administrasi yang secara meluas dan efektif. 

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan 

pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desanya sendiri dan 

merupakan penyelenggara sekaligus penanggung jawab utama dibidang 

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu pula berupaya 

menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai 

sendi utama pelaksanaan pemerintah desa. Bertolak dari pemikiran tersebut 
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diatas, maka masyarakat selalu menganggap bahwa kepala desaya adalah sebagai 

seorang yang mampu memecahkan masalah desanya dan sekaligus tempat 

tumpuan pengaduan segala persoalan anggota masyarakat. Seorang Kepala Desa 

adalah pemimpin tertinggi di desanya dan melakukan pembaharuan pembangunan 

yang berdaya upaya melakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa baik lahir maupun batin. 

Pembangunan Desa mempunyai arti dan peranan yang strategis dalam 

rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan 

landasan atau basis dari kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan 

keamanan. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut disamping masyarakat 

sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah untuk memberi arahan dan 

bimbingan dalam hal ini tidak mungkin dilaksanakan satu instansi saja tetapi 

beberapa instansi terkait. Adapun permaslahan yang memerlukan pemecahan 

bersama antara Kepala Desa dan BPD adalah pada pembangunan sarana desa 

yaitu, Kurangnya inisiatif Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa, 

dalam hal ini yang paling penting yaitu pembangunan jalan, yang dapat 

menghubungkan desa dengan desa lainnya. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian objek masalah diatas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan tersebut dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau 

2. Faktor Apasaja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pemerintah  Desa 

dalam Pembangunan Desa di Kampung Biatan Lempake Kecamatan 

Biatan Kabupaten Berau? 

 

Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan 

Desa di Kampung Biatan Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. 

2. Untuk Mengetahui Faktor Apasaja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Tugas Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa di Kampung Biatan 

Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1)   Praktis 

a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan 

penulis dalam konsep pembangunan desa serta sebagai latihan dalam 

menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan 

penulisan skripsi di Universitas Mulawarman.  
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b. Sebagai proses pembelajaran peneliti dalam menganalisis masalah secara 

ilmiah 

c. Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan Peran Kepala 

Desa Dalam Peningkatan Pemabanguan Di Kampung Biatan Lempake 

Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. 

2)   Teoritis 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam 

mewujudkan pembangunan desanya 

b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang 

memerlukan hasil penelitian ini. 

c. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan penelitian berikutnya dengan penelitiannya. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Peran Kepala Desa 

Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai prilaku yang di 

atur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Sedangkan Menurut 

Barbara (1995:21) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh 

orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system.  

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Peran Kepala Desa, dalam meningkatkan pembangunan di wilayahnya 

adalah sebagai perencana pembangunan, pengawasan pembangunan, dan pelopor 

pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan 

dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat 

untuk dapam merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan 

dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini berarti bahwa kepala desa 

sebagai pemimpin desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab didalam 

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa 

bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong-

royong masyarakat. Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan 

pembangunan desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan keberhasilannya adalah peran dari Kepala Desa itu sendiri. Karena 

desa memiliki hak otonom maka Kepala Desa pun memiliki hak, wewenang dan 

kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan desa, termasuk 

pula dala menyelenggarakan pembangunan dan hal-hal kemasyarakatan. 

Pembangunan Desa 
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Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah 

pemerintah yang terendah, yaitu Desa dan di kelurahan, ciri utama pembangunan 

desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di 

Desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya 

mandiri atau gotong-royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa di 

seluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan desa dan klasifikasi Desa 

swasembada yaitu desa yang maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki 

taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat. Sebelum ditelaah tentang 

pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dari 

pembangunan pada umumnya, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) 

mengatakan pembangunan adalah Didalam atau usaha-usaha perubahan-

perubahan social (social change) tersebut berarti suatu usaha perubahan dan 

pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. 

 

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa 

 Peran Kepala Desa sangat penting untuk mengatur sebuah proses 

pembangunan baik dari pembangunan segi fisik maupun non fisik, serta 

meningkatkan pembangunan lainnya, karena untuk desa itu sendiri dari segi 

pembangunan masih sangat kurang diantaranya masih buruknya kondisi 

infrastruktur desa yang mencakup jalan, listrik, dan air bersih. Sehingga dengan 

hal tersebut masyarakat sangat sulit untuk melakukan kegiatan baik dibidang 

usaha ataupun lainnya. Pembangunan masyarakat pedesaan perlu terus 

ditingkatkan terutama melalui pembangunan kemampuan sumber daya manusia 

termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya 

masyarakat pedesaan. pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan 

yang terus-menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah 

tujuan yang ingin dicapai . Yang terpenting dalam hal ini yaitu peran Kepala Desa 

sebagai pemerintah tertinggi di desa harus mampu meningkatkan pembangunan 

desa yaitu dengan cara, desa harus dapat mengelola alokasi sumber daya yang 

tepat guna, pintar-pintar dalam mendistribusikan sumber daya yang dimiliki. 

Sedangkan pelaksanaannya dapat berhasil dengan optimal apabila dengan 

sejumlah aset, potensi, dan kekayaan yang ada dapat dipadukan sehingga 

merupakan kesatuan gabungan yang strategis. Dalam hal ini partisipasi 

masyarakat faktor penentu berhasilnya pembangunan Desa. 

 

Badan Permusyawaratan Desa 

 Di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa Secara jelas dipaparkan apa yang dimaksud Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 

dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa 

merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan 
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menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat 

kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, 

Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi 

penyelenggaraan Musyawarah Desa. 

 

Definisi Konsepsional 

Peran Kepala Desa Dalam Peningkatan Pembangunan di Kampung Biatan 

Lempake Kecamatan Biatan Kabupaten Berau adalah Kepala Desa sebagai 

pemimpin tertinggi di desa dalam mengatur dan mengurus urusan urusan rumah 

tangga dan sumber-sumber keuangan Desa baik dari segi perencanaan, 

pembiayaan, dan lain lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

masyarakat desa lainnya dalam bidang pembangunan desa. Dimana yang 

dimaksud dengan Peran Kepala Desa dalam Peningkatan Pembangunan adalah 

serangkaian  tindakan Motivator, Fasilitator dan Mobilisator yang dilakukan 

Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi formal desa dalam Pembangunan fisik 

dan non fisik di Kampung Biatan Lempake. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan 

mendeskripsikan bagaimana peran kepala desa dalam hal pembangunan di  lokasi 

penelitian dengan menggunakan Library Research (Studi Kepustakaan), 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 

Penentuan lokasi penelitian tersebut menggunakan pertimbangan jarak, yakni 

kelurahan yang paling dekat, dari Ibukota Kecamatan Biatan. Sumber data dari 

penelitian ini adalah perangkat desa dan warga yang bertempat tinggal di 

Kampung Biatan Lempake, 2 warga dan 3 perangkat Desa menjadi informan dan 

Kepala Desa menjadi key informan nya. Kemudian dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive Sampeling, untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, 

dan dokumentasi.  

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1.  Motivator 

2.  Fasilitator 

3. Mobilisator  

 

Hasil Penelitian  

Peran Kepala Kampung Sebagai Motivator Dalam Pembangunan di Kampung 

Biatan Lempake  

Kepala Kampung sebagai Kepala pemerintahan Kampung dalam hal ini 

sebagai motivator telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal ini yaitu 
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bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan Kampung dengan cara 

memberikan dorongan-dorongan kepada warga, disini dapat dilihat bahwa 

dorongan diri Kepala Kampung selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal 

tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat Kampung khususnya 

Kampung Biatan Lempake akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses 

pembangunan. Selain itu, dengan hal tersebut tetunya mendapat respon yang 

positif dari masyarakat Kampung Biatan Lempake karena dorongan dan 

bimbingan dari Kepala Kampung sangat di perlukan dan dinantikan oleh  

masyarakat Kampung. kerja sama antar pemerintah Kampung dan masyarakat 

sejauh ini terlihat baik yaitu telah berusaha untuk melakukan pendekatan-

pendekatan guna untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada warga untuk 

ikut serta dalam setiap kegiatan-kegiatan atau program kerja pemerintah 

Kampung, serta menjaga kerjasamanya dalam pembangunan Kampung. Kepala 

Kampung secara langsung memberikan pengarahan dan pemahaman yang baik, 

yang dorongan itu bisa dilakukan melalui Kepala Dusun dan Ketua Ketua RT 

secara langsung yang tidak lain merka merupakan salah satu perpanjangan tangan 

dari Kepala Kampung untuk nantinya bisa mengkoordinir dengan baik 

masyarakat, bahwa dorongan Kepala Kampung sebagai motivator sangat penting 

sekali guna dalam peningkatan pembangunan tersebut. Sebagai bukti  nyata 

proses pemberdayaan masyarakat yaitu dilibatkannya masyarakat dalam proses 

penggalian gagasan arah pembangunan Kampung dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMDes) sebagai acuan dasar 

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPDes) yang selanjunya 

di terapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung. Dengan demikian 

jelaslah bahwa pemerintah Kampung telah berupaya secara optimal untuk 

memberdayakan sumber daya yang ada dalam rangkaian proses pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan Kampung. Salah  satu yang sering menghambat 

dalam perencanaan pembangunan adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri 

karena sebagian besar dari penduduk Kampung adalah Petani.  

 

Peran Kepala Kampung Sebagai Fasilitator Dalam Pembangunan di Kampung 

Biatan Lempake 
Kepala Kampung sebagai fasilitator adalah telah memberikan bantuan 

fasilitas berupa alat kepada untuk melaksanakan kegiatan pembangunan gula 

untuk meningkatkan pembangunan terhadap masyarakat yaitu dengan 

memberikan fasilitas untuk mempermudah dari memperlancar proses kegiatan 

untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik, sehingga dimana dalam 

penyediaan fasilitas dalam pembangunan adalah sangat penting dalam 

pelaksanaan pembangunan, oleh sebab itu Kepala Kampung dalam memberikan 

fasilitas adalah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

pembangunan di Kampung Biatan Lempake yaitu dengan menggunakan dana 

yang telah disediakan oleh Kepala Kampung. Dengan adanya fasilitas yang di 

sediakan oleh Kepala Kampung masyrakat dapat bekerjasama untuk 
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meningkatkan pembangunan demi kemajuan Kampung Biatan Lempake karena 

pembangunan adalah merupakan suatu yang ingin di capai untuk memajukan 

Kampung. Oleh sebab itu Kepala Kampung Biatan Lempake dalam pemberian 

fasilitas sangat di dukung oleh masyarakat terhadap pencapaian dalam 

pembangunan karena merupakan tugas utama sebagai kepala Kampung 

menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan pembangunan. Dalam pemberian 

fasilitas yang diberikan oleh Kepala Kampung Biatan Lempake pemerintah 

Kampung serta masyarakat setempat dapat berperan aktif untuk ikut dalam 

penyelenggaraan pembangunan di Kampung Biatan Lempake, sebab di dalam 

pembangunan memang masih belum begitu baik secara menyeluruh terhadap 

pembangunan yang ada, akan tetapi dalam masyarakat untuk ikut serta sangat 

besar dalam pembangunan untuk bekerja sama karena di Kampung Biatan 

Lempake partisipasi masyarakat dalam bergotong royong itu sangat besar, karena 

dalam bergotong royong adalah merupakan kebudayaan masyarakat 

perkampungan, dengan adanya kegiatan tersebut berpengaruh pada peningkatan 

pembangunan yang telah direncanakan bersama, sehingga Kepala Kampung 

hanya menyediakan fasilitas yang telah diperlukan memperbaiki dan membangun 

Kampungnya. 

 

Peran Kepala Kampung Sebagai Mobilisator Dalam Pembangunan di 

Kampung Biatan Lempake  

Kepala Kampung sebagai mobilisator atau penggerak yang bekerja sama 

dengan pihak PNPM dan tenaganya diambil dari warga masyarakat setempat dan 

ada juga dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat setempat hal ini dapat penulis 

lihat yaitu perbaikan parit/got, semenisasi dan perbaikan jalan dan lain sebagainya 

di setiap RT, contohnya pada jalan semenisasi dan perbaikan parit atau got 

dilakukan oleh PNPM melalui tenaga masyarakat setempat dan perbaikan jalan 

usaha tani yang dilakukan oleh Kelompok masyarakat sendiri. Selain itu Kepala 

Kampung sebagai penggerak mengajak warganya untuk melakukan kegiatan 

kegiatan baik itu perbaikan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya. Di tahun ini 

saja Kepala Kampung menggerakkan masyarakat untuk mengajak warga 

Kampung untuk membersihkan dan memperbaiki jalan usaha tani, serta 

melakukan perbaikan jembatan, dan perbaikan jalan serta perbaikan parit/got. 

Selain itu Kepala Kampung menghimbau warga Kampung untuk dapat menjada 

fasilitas fasilitas yang ada saat ini, untuk itu Kepala Kampung harus mengawasi 

dan bekerja sama denga warga dan tentunya juga menjaga keharmonisan dan 

tetap berkoordinasi yang baik dengan warga. Dengan demikian Kepala Kampung 

akan turut aktif di dalamnya sebagai penggerak untuk meningkatkan swadaya 

gotong royong masyarakat, sehingga Kepala Kampung benar benar dapat 

berperan dalam pembangunan. Dengan demikian maka Kepala Kampung sangat 

penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan 

swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan 

pembangunan. 
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Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan diatas dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Peran Kepala Kampung sebagai Motivator dalam pembangunan di Kampung 

Biatan Lempake adalah merupakan pemberi semangat kepada masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga Kepala Kampung Biatan 

Lempake sebagai motivator sudah berjalan dengan baik, karena Kepala 

Kampung secara langsung telah mengarahkan masyarakat dan memberikan 

motivasi terhadap apratur Kampung sampai dengan masyarakat supaya 

masyarakat dapat termotivasi dari apa yang telah di berikan oleh Kepala 

Kampung guna untuk meningkatkan pembangunan di Kampung Biatan 

Lempake, karena dengan dorongan dari motivasi yang diberikan oleh Kepala 

Kampung kepada masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan 

pembangunan. 

2. Peran Kepala Kampung sebagai Fasilitator dalam pembangunan di 

Kampung Biatan Lempake adalah terlihat berjalan secara optimal dalam 

memfasilitasi terhadap pembangunan, hal ini terlihat bahwa di setiap 

kegiatan pembangunan khususnya dalam pembangunan seperti 

infrasturktur jalan, Kepala Kampung telah memberikan fasilitas kepada 

masyarakat maupun aparat Kampung guna untuk meningkatkan 

pembangunan di Kampung Biatan Lempake. Dimana Kepala Kampung 

dalam pemberian fasilitas terhadap pembangunan yaitu adalah dari 

infrastruktur jalan dan infrastruktur lainnya, Kepala Kampung telah 

memfasilitasi kepada masyarakat agar dapat bias ikut aktif berpartisipasi 

dalam pembangunan, dimana Kepala Kampung telah menyediakan 

berupa alat mobil maupun dengan alat-alat lainnya guna untuk kelancaran 

proses dalam kegiatan pembangunan. maka dari itu untuk menunjang 

kelancaran pembangunan di Kampung Biatan Lempake seperti yang 

berjalan pada saat ini bahwa masyarakat sangat berperan aktif dengan 

gotong royong untuk meningkatkan pembangunan di Kampung Biatan 

Lempake karena dengan melihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan 

oleh Kepala Kampung dalam pembangunan di Kampung Biatan Lempake 

masyarakat telah berpartisipasi dengan baik demi kelancaran 

pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung 

3. Peran Kepala Kampung sebagai Mobilisator dalam pembangunan di 

Kampung Biatan Lempake sudah cukup baik, khususnya dalam 

mengarahkan atau menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama dalam 

meningkatkan pembangunan, karena dengan mengajak masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam bekerja sama untuk kemajuan Kampung Biatan 

Lempake, oleh karena itu Kepala Kampung telah memberikan arahan kepada 

masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, Seperti kegiatan gotong 

royong, perbaikan fasilitas umum lainnya yang ada di wilayah Kampung 



eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1,  2018: 119-132 

 

 

116 

Biatan Lempake. Dengan demikian Kepala Kampung telah memberikan 

arahan langsung kepada masyarakat dengan cara mengadakan rapat bersama 

masyarakat di mana di dalam rapat tersebut Kepala Kampung telah 

menyampaikan kepada masyarakat agar dapat ikut serta dalam kegiatan 

pembangunan, di mana Kepala Kampung telah mengajak masyarakat 

sekaligus memberikan dorongan kepada masyarakat, dimana kepala 

Kampung juga telah melibatkan kepada masyarakat dalam penyusunan 

aspirasi masyarakat yang telah di keluarkan oleh masyarakat dalam 

meningkatkan pembangunan, karena dari aspirasi masyarakat tersebut 

Kepala Kampung beserta aparat Kampung dapat membuat rancangan 

bersama atas apa yang telah di sampaikan oleh masyarakat. 

  

Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis 

memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepala Kampung Sebagai Motivator harus bias menjalankan amanahnya 

sebagai kepala pemerintahan dengan baik, hars mampu memberikan 

dorongan motivasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat guna untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena pengaruh dari motivasi 

yang diberikan oleh Kepala Kampung masyarakat dapat berjalan dengan baik 

dari apa yang di rencanakan oleh Pemerintah Kampung. Sehingga Kepala 

Kampung harus mampu mendorong masyarakat maupun aparat pemerintah 

Kampung Biatan Lempake agar bias saling bekerja sama menjadi lebih baik 

untuk kemajuan Kampung Biatan Lempake kedepannya. 

2. Kepala Kampung sebagai Fasilitator harus mampu memberikan Bantuan 

secara terus menerus serta mampu memfasilitasi untuk kelancaran kegiatan-

kegiatan guna untuk mempercepat proses pembangunan di Kampung Biatan 

Lempake. Dan kepala Kampung harus mampu meningkatkan Pembangunan 

fasilitas yang lainnya, yaitu berupa Listrik dan air bersih untuk masyarakat 

karena semua itu adalah merupakan pengaruh untuk kesejahteraan 

masyarakat yang berada pada daerah Biatan Lempake. Dimana antara 

masyarakat dan pemerintah Kampung dalam peningkatan pembangunan 

yang terlihat pada wilayah Kampung Biatan Lempake. 

3. Kepala Kampung sebagai Mobilisator atau penggerak dalam masyarakat, 

Kepala Kampung harus mampu meningkatkan menjadi lebih baik dalam 

mengarahkan masyarakat agar bias ikut serta dalam pembangunan yang lebih 

baik, karena sebagai Kepala Kampung adalah merupakan pemimpin tertiggi 

di wilayah Kampung Biatan Lempake, maka dari itu Kepala Kampung harus 

mampu untuk menggerakkan masyarakat guna untuk bekerja sama dalam 

meningkatkan pembangunan. Dari situ masyarakat dapat mampu ikut 

berpartisipasi terhadap pembangunan karena akibat dari arahan yang telah di 

berikan oleh kepala Kampung kepada masyarakat. Oleh sebab itu kepala 
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Kampung sebagai penggerak dapat mampu mengarahkan masyarakat untuk 

ikut serta dalam penyelenggaraan pembangunan. 
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