
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

  

  

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan peneliti di 

lapangan tentang Strategi Pemenangan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala 

Desa Desa Adijaya dan Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Pemilihan kepala desa adalah salah satu faktor penting dalam menentukan 

masa depan mereka, karena itu sejak awal masyarakat sudah memberikan 

kriteria seorang calon yang akan dipilih. Kriteria itu diantaranya seorang 

Kepala Desa harus dekat dengan rakyat kecil, memiliki pengalaman dalam 

jabatan pemerintahan, mampu merangkul dan mengakomodasi semua 

golongan, shaleh/sholehah. Kriteria itu melebihi keberhasilan kandidat 

dibidang usahanya, bahkan seorang cendekiawan sekalipun. Selain itu, 

seorang calon kepala desa harus memiliki sifat jujur dan iklas, menjunjung 

toleransi dalam perbedaan, seorang dermawan, dan merangkul siapa saja, 

bahkan seorang calon Kepala Desa “kalau bisa” tidak pernah terlibat dalam 

skandal sex, jika mereka ingin dipilih oleh rakyatnya. 

2. Terdapat sedikit perbedaan strategi pemenangan dalam pemilihan kepala desa 

Adi Jaya dan Sulusuban Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013, dimana 

calon kepala desa Adi Jaya merupakan pendatang baru sedangkan calon 

kepala desa Sulusuban adalah incumbent. Masing-masing mempunyai strategi 
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dalam pemenangan pemilihan kepala desa, dimana calon kepala desa 

pendatang baru menawarkan program perbaikan pada program yang telah 

dilaksanakan oleh kepala desa sebelumnya, sedangkan ncumbent 

menggunakan strategi peningkatan program desa yang telah dilaksanakan 

dengan cara yang lebih baik dan lebih mengedepankan kemakmuran 

masyarakat desa. 

 

B. Saran  

 

Berdasarkan simpulan yang peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan 

beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan antara 

lain:  

1. Kepala Desa dalam merawat ketokohan sebaiknya perlu diterapkan kepada 

lawan poltiknya karena konsep menjaga kepribadian dan nama baik tidak 

hanya kepada para pendukung Kepala Desa melainkan kepada semua lapisan 

masyarakat karena pemimpin desa pada konsepnya adalah untuk memimpin 

lapisan seluruh masyarakat tidak hanya terhadap kelompok tertentu. 

Konsolidasi Tim Sukses dalam memantapkan dan mengoptimalkan Tim 

Sukses pengusung dan elemen pendukung juga perlu lebih memihak kepada 

masyarakat.  

2. Kepala Desa dalam memahami khalayak sebaiknya tidak hanya melihat pada 

karakteristik demografis, sosial, dan objek politik melainkan juga harus 

memperhatikan kondisi kultural masyarakat desa agar lebih memahamai 

secara langsung kondisi masyarakat desa di setiap Dusun. Penerapan metode 

Syifatul Ulum hakikatnya lebih meneliti kondisi masyarakat dan daerah 
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dengan melakukan survey secara berkelanjutan agar program-program Kepala 

Desa mampu teralisasi dengan baik.   

3. Kepala Desa bersama Tim Suksesnya dalam membangun konsensus sebaiknya 

lebih pro aktif dan keberpihakan kepada masyarakat secara menyeluruh tidak 

hanya menitikberatkan kepada pendukungnya sebagai wujud kesepakatan 

politik bahwa Kepala Desa berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih 

baik dari periode sebelumnya terhadap masyarakat, sehingga sekalipun 

menang dalam Pilkades harus tetap membuka diri baik terhadap masyarakat 

luas maupun kader lawan politiknya yang sebelumnya menjadi perangkat desa 

Adijaya dan Sulusuban. 


