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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari penelitian Kepemimpinan Politik Transformatif di  Desa Ngangkatan 

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses 

pembuatan keputusan. Kepala desa mendorong masyarakat untuk lebih kreatif 

dengan cara mengumpulkan ide-ide pembangunan dari masyarakat sendiri. 

Usulan masyarakat inilah yang menjadi prioritas pembangunan desa. Kepala desa 

memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dengan cara 

memprioritaskan kebutuhan tersebut. Kepala desa mengkomunikasikan mengenai 

rencana pembangunan melalui Musrendes (Musyawarah Rencana Desa). 

Musyawarah ini dalam bentuk Musrendes yang dilaksanakan dua kali dalam satu 

tahun yaitu pada saat awal tahun untuk membahas pembangunan jangka pendek 

satu tahunan dan pada akhir tahun untuk membahas laporan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat desa. Kepala desa mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang 

bisa diajak berfikir mengenai pembangunan desa untuk bersama-sama 

merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan beserta dananya melalui 

Musrendes. Pengambilan keputusan mutlak pada musyawarah mufakat. 

 

2. Kepala desa menunjuk ketua dan kepengurusan baru untuk BPD, LPM, 

PKK, kelompok tani dan karang taruna agar lebih berfungsi karena pada 

kepemimpinan sebelumnya lembaga dan organisasi desa tidak berfungsi dengan 
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baik. Kepengurusan yang baru ini terutama ketua sangat dipertimbangkan oleh 

kepala desa. Bahkan LPM dan Gapoktan Desa Ngangkatan di ketuai oleh orang 

yang sama. Kepala desa selalu mengkomunikasikan rencana pembangunan desa 

secara jelas dan mendemonstrasikan komitmen bersama lembaga serta organisasi 

desa untuk mencapai tujuan serta bersama-sama berbagi pandangan. Selain itu 

kepala desa juga menunjuk tokoh-tokoh masyarakat untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan bagi masyarakat desa sehingga kemajuan desa bukan hanya secara fisik 

namun juga masyarakatnya. Kepala desa dijadikan teladan karena keaktifannya 

dan karena keaktifannya tersebut maka masyarakat desa juga ikut aktif dalam 

pembangunan desa . 

 

3. Kepala desa yang merupakan pemimpin pemerintahan desa ternyata secara 

struktural juga mempunyai jabatan pada beberapa organisasi tingkat kabupaten. 

Selain menjalankan tugas sesuai jabatan yang diembannya dengan baik, kepala 

desa dengan kemampuan berkomunikasinya juga berperan dalam membesarkan 

organisasi tersebut dengan cara menarik orang lain untuk bergabung. Kepala desa 

selalu mendukung kegiatan organisasi dan juga merupakan sosok yang 

mengayomi baik diantara pengurus maupun anggotanya, mampu mengatur serta 

mengatasi silang pendapat yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Kepala desa 

juga merupakan sosok pemimpin yang memberi perhatian terhadap pengikutnya 

yaitu melalui mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat desa sehingga 

kepentingan itu mampu diperjuangkan dan terealisasi. 
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