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BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penelti peroleh dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Kepla desa adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu

pemerintahan desa, Seorang kepla adalah orang yang mempunyai tugas dan

kewenangan dalam menjalankan pemerintahan, Kearah yang lebih baik,

kepala desa Sintuwulemba sudah menerapkan gaya kepemimpinan yang

demokratis.

a. Transparansi (Transparency). dalam mewujudkan pemerintahan yang

terbuka dan transparansejauh ini sudah dianggap berhasil

b. Partisipasi (participation).Kepemimpinan Kepala desa Sintuwulemba

selalu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan, diskusi

dan musyawarah. Partisipasi masyarakat desa sangat aktifterhadap

pemerintahan desa, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik.

c. Aturan hukum (Rule of Law).Dalam menjalankan aturan hukum yang adil

dapat terlihat kepala desa selalu melakukan pembimbingan atau

memberikan motivasi dan dalam memberikan pelayanan tanpa

membedaa-kan satu sama lain

d. Responsif (Responsiveness). Bahwa pelayanan pemerintahan desa sudah

dapat dirasakan oleh masyarakat dengan baik, dan selalu cepat tanggap

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa.
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi

a. Gaya kepemimpinan kepala Sintuwulemba dalam menjalankan

pemerintahannya selalu bersifat demokratis, baik sebelum membuat

keputusan¸ proses pembuatan keputusan maupun pelaksanaan keputusan

b. Komunikasi yang dibangun oleh kepala desa Sintuwulemba sangat intens

dan dan akrab.

c. Partisipasi masyarakat desa sangat tinggi dan aktif dalam pemerintahan

desa, hal itu terlihat dari gotong royong yang sering dilakukan di dalam

desa.

B. SARAN

Dalam penelitian mengenai peran kepemimpinan kepala desa

Sintuwulembayang dilakukan oleh penulis maka penulis memberikan beberapa

saran yakni :

1. Kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam

pelaksanaan pemerintahan desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat

menggangu nilai demokrasi di tingkat desa.

2. Pemerintahan desa harus saling terbuka, transparan, dan mengajak masyarakat

agar berpartisipasi dalam setiap pembangunan desa, dan melakukan koordinasi

yang menyeluruh agar kepentingan dan aspirasi masyarakat desa dapat

mewujudkan pembangunan desa.
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3. Dalam menjalankan sebuah kebijakan di dalam desa, aparatur desa harus

benar-benar terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai kebijakan yang akan di ambil agar masyarakat dapat

aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi di tingkat desa.

4. Sebelum menjalankan suatu kebijakan harus lebih dulu mengkaji lebih dalam

apa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan sumber daya manusianya, dan

apakah suatu kebijakan itu demi kepentingan bersama.

5. Peran dari kepala desa sangatlah penting untuk memajukan suatu desa, oleh

karena itu kepala desa harus benar-benar mengetahui permasalahan di dalam

desa yang di pimpinnya.

6. Gaya kepemimpinan yang demokrasi dari seorang kepala desa adalah dasar

untuk menciptakan pemerintahan yang baik di desa, dengan melibatkan setiap

warga masyarakatnya.

7. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, kepala desa harus benar-benar

mengutamakan pelayanan yang baik, transparancy, akuntabel, demokrasi, dan

mempunyai visi dan misi yang sejalan antara aparatur pemerintahan desa dan

warga masyarakatnya.

8. Kepala Desa Sintuwulembaagar bisa memprtahankan dan meningkatkan lagi

kualitas yang sudah di capai saat ini, agar suatu saat desa ini menjadi contoh

suksesnya pemerintahan yang mengandalkan partisipasi, transparansi, dalam

menjalankan pemerintahan yang baik.


