
BAB II 

SIDANG SYURO : PENGERTIAN, SEJARAH, DAN PRAKTIK 

BUDAYA 

 

Dalam BAB II ini penulis akan menyajikan data- data yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pengertian, sejarah dan praktik 

budaya sidang Syuro. Sidang Syuro sendiri sudah menjadi kebiasaan masyarakat di 

desa Jumo tiap tahunnya di awal Bulan Muharram di kalender Islam. 

2.1 Pengertian Sidang Syuro 

Sidang Syuro merupakan sebuah tradisi masyarakat dusun yang dilakukan di 

wilayah desa Jumo. Tradisi Sidang Syuro sangat erat dengan budaya masyarakat 

jawa dan Islam. dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentag pengertian sidang 

Syuro dan bagaimana pelaksanaanya  

Kata syura berasal dari kata kerja syawara yusyawiru yang berarti 

menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk 

lain yang berasal dari kata syawara adalah tasyawara, artinya berrunding, saling 

bertukar pendapat; syawir, yang artinya meminta pendapat atau 

musyawarah.(Ammirudin, 2000) Jadi, syura atau musyawarah dalam Islam adalah 

saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat 

mengenai suatu perkara 



Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusioal meletakkan 

musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip berbangsa bernegara sebagai 

warga negara. yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang 

telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur’an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena 

itu,musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun 

untuk meninggalkannya (Khaliq, 2005) 

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk 

membicarakan kemaslaahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan 

pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan 

pendapat dan mempraktekkannya, Karena orang banyak yang bermusyawarah akan 

jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang 

cenderung membawa bahaya bagi rakyat itu sendiri 

Di dalam masyarakat istilah Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharram. 

Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata asyura dalam bahasa Arab yang berarti 

sepuluh, yakni tanggal 10, bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram bagi 

masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Karena pentingnya tanggal itu, 

oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya, tanggal itu akhirnya menjadi 

lebih terkenal dibanding nama bulan Muharram itu sendiri. Yang lebih populer 

adalah asyura, dan dalam lidah Jawa menjadi “Suro”. Jadilah kata “Suro” sebagai 

khazanah Islam-Jawa sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa. 

Suro juga menunjukkan arti penting Sepuluh hari pertama bulan itu dalam 

sistem kepercayaan Islam- Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharram, 

yang dianggap paling keramat adalah sepuluh hari pertama, atau lebih tepatnya 



sejak tanggal 1 sampai 10 muharamm, saat mana dilaksanakan acara kenduri bubur 

Suro. Namun mengenai kekeramatan bulan Suro bagi masyarakat Islam-Jawa, lebih 

disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya keraton Jogja dan Solo, bukan karena 

kesangaran bulan itu sendiri (Sholikhin,2010). 

Tradisi sidang Syuro di desa Jumo dilakukan pada mulanya dilakukan di awal 

bulan Muharamm, namun seiring perkembangan waktu tradisi ini dilakukan sesuai 

kebutuhan dusun yang ada di Jumo. Tradisi Sidang Syuro dilakukan di bulan 

Muharamm dikarenakan menurut masyarakat Jawa bulan Muharamm merupakan 

waktu yang mujarab untuk berdoa dan beramal, oleh karena kegiatan diluar konteks 

spiritual juga dianggap sebagai kegaitan yang baik.   

Tradisi Sidang Syuro adalah sebuah kegiatan masyarakat yang sangat erat 

dengan budaya musyawarah dan kegiatan tirakatan. Proses tradisi sidang Syuro 

dilakukan dengan cara Musyawarah antar warga, dengan begitu warga dusun di 

desa Jumo selain berdoa dan mengucapkan Syukur terhadap Tuhan Yang Mahasa 

juga masyarakat dituntut untuk mengeluarkan pendapatnya tentang masalah yang 

ada di dusun secara bebas. Tradisi ini konteksnya adalah musyawarah untuk 

membahas kemaslaahatan masyarakat yang ada didusun. Dalam prosensya 

masyarakat dan beberapa pengurus kampung tidak hanya sebatas membahas 

pembangunan dusun maupun desa, dalam tradisi Sidang Syuro ini hal- hal yang 

berkaitan dengan nilai- nilai, norma- norma masyarakat setempat juga dibahas.  

“ya kalau masyarakat di Jumo sini masyarakat menurut saya sidang 

Syuro itu penting, karena fungsi sosialnya banyak banget, sebagai 

penguat pondasi nek aku ki wong jowo, tonggoku wong jowo, wong 

kene ki jowo, agar tidak tergerus dengan budaya londo, menjaga 

norma dan kebersamaan wong deso, kan beda mas kalau di kota 

masyarakat sudah prek- prekan pikirannya untung rugi, ya gak 



hanya lewat sidang Syuro buat orang yang sepuh kan kadang 

khawatir dengan dunia barat”1 

 

Masyarakat semua dusun di desa Jumo menganggap bahwa tradisi ini sangat 

penting, karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Selain untuk menjaga 

silaturahmi antara warga dusun, Tradisi Sidang Syuro juga bertujuan untuk menjaga 

nilai- nilai dan norma – norma Khas Jawa yang Adi Luhung yang semakin lama 

semakin tergerus dengan budaya asing. Dengan adanya sidang Syuro bisa 

dipastikan modal sosial akan terus ada, itulah yang dikatakan oleh bapak Sungkowo 

selaku mantan Kepala Desa Jumo. 

 

2.2 Sejarah Sidang Syuro  

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai yang menjelaskan tentang 

sejarah tradisi sidang Syuro, Sidang Syuro awal mula lahir dari sebuah budaya 

tirakatan yang kental dengan budaya jawa dan Islam. Kata tirakatan berasal dari 

kata dasar Tirakat yang sebenarnya berasal dari bahasa arab yaitu toriqot dan 

setelah beradaptasi dengan lidah jawa jadi kata Tirakat dan dapat akhiran -an jadi 

Tirakatan yang kurang lebihnya dalam bahasa jawa diartikan Laku yang dalam 

bahasa Indonesia artinya Menjalani. Jadi Tirakatan merupakan suatu laku yang di 

lakukan atau suatu jalan/cara yang di jalani untuk tujuan-tujuan yang ingin di capai 

Seseorang. Sebagai contoh dalam kepercayaan Masyarakat Jawa Malam-malam di 

bulan muharram 

“...Sejarahnya itu setahu saya turun temurun, dari bapak saya sudah 

ada iya, awal mulanya berangkat dari permasalahan- permasalahan 
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kampung terkait dengan pembangunan, karena tidak semua 

pembangunan di kampung tidak bisa dilakukan dengan APBDes. 

Mungkin itu awalnya, kalau dari logika itu awalnya, kalau dari 

anggaranya dari iuran warga Kampung, iurannya itu besaranya 

mungkin waktu itu 10 ribu pertahun kalau sekarang 40 ribu per 

Kepala Keluarga, Terbentuk karena ada masalah kalau kemudian 

terbentuk dari orang perorang, kalau namanya itu udowiyahan 

sebatas omong- omong di tempat ronda kan tidak ada gunanya kalau 

tidak disalurkan ke rembug dusun, kan kalau kita serahkan ke orang- 

perorang ya tidak mungkin. Mbokyowis urunan- urunan, Artinya 

bahwa satu titik lampu mati maka dibebankan kepada satu kampung, 

dalam kebersamaan itulah munculah sidang Syuro itu...”2 

 

Karena adanya pergeseran jaman, tradisi yang mulanya adalah kegaitan 

tirakatan dan musyawarah dusun, berganti menjadi hanya sebatas tradisi 

musyawarah dusun.  Tradisi tirakatan tetap dilakukan setiap dusun di desa Jumo, 

namun kegaitan ini dipisahakan dengan musyawarah dusun.  

Tradisi Sidang Syuro dilakukan di desa Jumo pada bulan Muharam dalam 

penanggalan Hijriah. Biasanya tradisi sidang syuro dilakukan di malam satu Syuro 

sampai malam 10 Syuro namun karena perubahan zaman dan sistem pemerintahan, 

tradisi tersebut dilakukan tergantung dari kebutuhan dusun. Dari tujuh dusun yang 

ada di desa jumo Sekarang yang melakukan tradisi di waktu yang pas hanya ada 

empat yakni dusun Bondalem, Bayongan, Godegan, dan bongos. Untuk dusun 

Jagalan, Soroditan, dan Kauman dilakukan sesuai kebutuhan dusun. 

Dilakukannya tradisi Sidang Syuro merupakan kebiasaan turun menurun di 

dalam masyarakat Jumo itu sendiri. Tradisi sidang Syuro tidak hanya sebatas 
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musyawarah dusun, namun juga pewarisan norma- norma, kaidah- kaidah, dan 

kebiasaan- kebiasaaan. Menurut W. S Rendra dalam buku mempertimbangkan 

tradisi menjelaskan bahwa tradisi sebagai kebiasaan yang turun menurun dalam 

sebuah masyarakat dengan sifatnya yang luas tradisi bisa meliputi segala kompleks 

kehidupan, sehingga tidak mungkin disisihkan dengan perincian yang tepat dan 

pasti, terutama sulit diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek 

yang mati melainkan adat yang hidup untuk melayani manjusia yang hidup pula. 

Tradisi tirakatan di bulan Syuro inilah yang menjadi dasar lahirnya sebuah 

budaya masyarakat yang bernama sidang Syuro. Yang bermula hanya sebatas 

kegiatan tirakatan di bulan Syuro namun karena beberapa usulan dari para 

pendahulu desa untuk menjadikan Sidang Syuro tidak hanya sebatas ekspresi 

masyarakat untuk mengungkapkan terima kasih dan rasa syukur terhadap nikmat 

dan kelancaran yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Akhirnya tradisi 

Sidang Syuro di jadikan sebagai forum warga untuk membahas permasalah dusun 

dan secara umum permasalah desa Jumo.  

Walaupun namanya adalah sidang Syuro,jalannya proses sidang Syuro ini tidak 

dilakukan secara formal, proses jalannya tradisi sidang Syuro ini berbeda dengan 

sidang Musyawarah desa atau Musywarah perencanaan pembangunan yang lekat 

akan modernitas. 

2.3 Sidang Syuro Sebagai Budaya 

Koentjaraningrat (2000) Kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari 

bahasa sansekerta “buddhayah”,yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti 



“budi” atau “akal” . jadi Koentjaraningrat mendifinisikan budaya sebagai “daya 

budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari 

cipta, karsa dan rasa itu. 

Dalam hal ini Penulis akan mendiskripskan tahapan kegaitan kebudayaan dari 

awal persiapan sidang Syuro sampai selesainya sidang Syuro, dan berikut adalah 

proses kegiatan sidang Syuro : 

A. Tahap persiapan Sidang Syuro 

Tahapan Persiapan Sidang Syuro atau pra Sidang Syuro adalah tahap sebelum 

Sidang Syuro dilaksanakan, Tahap Pra Sidang Syuro merupakan kegiatan sebelum 

dilaksanakannya forum sidang Syuro tujuannya untuk menggali masalah dan 

mengevaluasi program yang telah dilakukan selama setahun di kelompok 

masyarakat yang ada di dusun.  Beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum Sidang 

Syuro adalah sebagai berikut : 

1. Musyawarah tingkat Kelompok Masyarakat 

Musyawarah tingkat Kelompok Masyarakat dilakukan dan diarahkan oleh 

ketua atau pimpinan dari kelompok itu sendiri, di tingkat ini kelompok 

masyarakat seperti kelompok ibu- ibu, kelompok tani, kelompok pemuda, dan 

kelompok kesenian melakukan kegiatan evaluasi kelompoknya walaupun secara 

nonformal dan dipimpin oleh ketua kelompok masing- masing, untuk kelompok 

yang tidak aktif akan difasilitasi oleh ketua kampung atau kepala dusun. Kepala 

Dusun memberikan arahan untuk menggali permasalahan di tiap- tiap kelompok 

maupun lingkungan dusun. 

“Terbentuk dari masyarakat itu sendiri, dengan diinisiasi oleh 

ketua dusun, tokoh pemuda, tokoh masyarakat juga, dan juga 



mewakili kelompok- kelompok lain seperti kelompok dawis, 

kelompok pemuda, kelompok yang lain di dusun, biasanya 

masyarakat sebelum adanya Sidang Syuro ada kegiatan 

Sosialisasi ke dawis dulu, kelompok tani, kelompok Pemuda, 

untuk mengiformasikan kalau hari ini tanggal ini ada Sidang 

Syuro, dan juga dimohon untuk membawa masukan- masukan 

aspirasi dan dirembug sewaktu sidang Syuro” 3 

Dilakukannya rapat di tingkat kelompok untuk menggali permasalahan 

kelompok masyarakat yang ada di dusun pasti akan memunculkan aspirasi . 

aspirasi atau usulan tersebut berangkat dari masalah kelompok yang tidak bisa 

terselesaikan dengan internal kelompok masyarakat di tingkat dusun tersebut. 

Contohnya adalah perbaikan lapangan dusun, penambahan peralatan dan 

perlengkapan yang berkaitan dengan masalah dusun. Sebenarnya tujuan aspirasi 

masyarakat tentang masalah- masalah dusun berupaya untuk menberikan 

pemahaman ke kelompok yang lebih luas untuk mengerti masalah di dusun. 

Sehingga nanti bisa menjadi bahan masukan ke pemerintah Desa untuk 

mengeluarkan kebijakan seperti apa 

2. Musyawarah Pengurus Kampung 

Musyawarah pengurus ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan , 

khususnya program kampung yang tidak terselesaikan selema setahun kemarin, 

tak hanya itu musyawarah ini juga membahas tentang program yang dijanjikan 

desa di kampung yang sangat sesuai dengan fungsi controlling dari masyarakat 

ke pemerintah Desa.  Musyawarah pengurus juga membahas tentang apa yang 

akan dibahas di Sidang Syuro nanti agar jalannya sidang Syuro tidak melebar 
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dan tidak memakan waktu sampai malam, dalam proses ini biasanya sudah ada 

beberapa masukan dari beberapa masyarakat desa, sehingga pengurus kampung 

bisa melakukan pengkategorian masalah. 

“...sebelum itu kan ada rapat dulu dari pengurus kampung 

sebelum sidang syuro, itu membahas laporan keuangan, 

laporan program tahun kemarin, sama beberapa masukan 

yang masuk dari kelompok ibu-ibu, pemuda sama 

yasinan..”4 

 

3. Kegiatan Tirakatan 

Dari beberapa dusun yang ada di desa Jumo hanya tinggal dusun bongos, 

bayongan, dan bondalem yang masih melaksanakan tradisi Tirakatan. Beberapa 

narasaumber mengatakan bahwa era modern dan globalisasi yang 

menghilangkan budaya ini. Tapi bukan berarti tidak ada namun waktunya sudah 

tidak selaras. 

Tradisi tirakatan ini diawali dengan berkumpulnya para kaum pria yang 

salah satunya Pak kepala dusun yang akan memimpin jalanya acara. Setelah 

berkumpulnya kaum pria selanjutnya dilaksanakan prosesi selametan yang 

dipimpin oleh Pak kaum. Selametan ini ditunjukkan kepada sang pencipta 

sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada mereka 

setahun yang lalu sekaligus sebagai doa dan harapan akan hasil yang lebih baik 

bagi masyarakat di tahun depan. Pak kaum memimpin pelaksanaan zikir dan 

wirid yang dilakukan bersama-sama dan kemudian membaca doa yang 

diaminini oleh peserta yang datang. Doa yang dibaca adalah doa selamat yakni 

yang isinya adalah memohon keselamatan sejak di dunia dan ketika meninggal 
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sampai akhirat dan doa tolak bala yang dimaksudkan untuk menolak segala 

keburukan, kejahatan dan cobaan yang tidak kuat menanggungnya. 

 

B. Tahap Sidang Syuro 

Tahap Sidang Syuro adalah forum musyawarah dusun yang berisi dalam 

tahap ini masyarakat di tingkat dusun mengikuti laporan evaluasi selama 

setahun kemarin, di lanjutkan dengan forum penyampaian aspirasi masyarakat 

baik ke kapala desa atau ke pengurus kampung, dan diakhiri dengan pembuatan 

program kerja selama setahun kedepan. 

“didusun itu mas waktu sidang syuro yang debat itu banyak 

dan kadang ki sampai alot gitu mas, tapi kalau didesa itu 

malah ketua kampung, orang dusun, yang ikut musdes malah 

gak kaya dusun, paling yang bersuara wong- wong itu tok 

kok mas, kan yang jadi masalah nanti warga dusun yang 

aspirasinya tidak tersampaiakan, kalau mau tanya kepala 

desa gapapa, tapi saya omong opo onone mas, ora tak gawe 

gawe, soalnya kalau di jumo itu warga lebih mengutamaan 

kampungnya ketimbang desa, bahkan sampai harga diri 

kampung dibawa- bawa di desa, ini kan juga masalah mas”5 

 

Dalam tahap ini acara dimulai dengan registrasi peserta sidang Syuro, 

peserta Sidang Syuro adalah masyarakat kampung/ dusun yang 

menyelenggaraan sidang Syuro.. Saat registrasi peserta diwajibkan membayar 

iuran tahunan. registrasi dibantu oleh sekretaris kampung dan bendahara 

kampung. Nominal dari iuran tahunan  ini di tiap dusun berbeda dengan rata- 

rata nominalnya adalah lima puluh ribu rupiah per tahun, jika ada program lain 
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yang membutuhkan dana akan disampaikan di forum musyawarah lain di 

tingkat dusun.  

Selanjutnya adalah pembukaan yang dipimpin oleh ketua kampung. ketua 

kampung membuka sidang syuro dengan pembacaan doa dan syukur. 

Selanjutnya. Dilanjutkan laporan keuangan dari bendahara kampung, dalam 

proses ini bendahara kampung melaporkan pendapatan dan pengeluaran dusun 

selama setahun. Dilanjutkan dengan sesi tanggapan peserta sidang syuro 

perihal laporan keuangan dari bendahara kampung. tanggapan ini bisa 

dilakukan dengan kritik maupun saran. 

“Pertama ya laporan dari kegiatan perencanaan tahun lalu 

yang sudah terselesaikan apa yang belum apa, biasanya yang 

belum menjadi program yang akan datang, tapi ya 

tergantung Skala prioritas yang diputuskan, la nanti 

tranparansi keuangan diberikan ke warga yang datang, 

semen berapa, pasir berapa, lampu berapa, kadang uangnya 

gak seberapa tapi diuntet untet, tapi nilainya kan 

kebersamaan dan pemecahan masalah kampung lewat sidang 

Syuro, intinya Sidang Syuro ini membantu pemerintah desa, 

kan tidak mungkin semua bisa dimasukan di APBDes” 6 

 

Yang kedua adalah sambutan dari kepala desa Jumo, kepala desa hadir 

sebagai tamu undangan. Dalam sesi ini masyarakat berhak untuk 

mengevaluasi pemerintah desa secara keseluruhan. Biasanya yang dikritik 

adalah program yang tidak terealisasi di dusun yang direncanakan desa. 
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Karena sesi ini sangat dinamis, masyarakat berhak bertanya dengan kepala 

desa yang berhubungan dengan program pembangunan.  

Sesi terakhir adalah pembahasan program dusun. Di sesi ini ketua 

kampung memapaparkan aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat di 

tingkat dusun yang diterima sebelum hari Sidang Syuro berlangsung. 

selanjutnya peserta diberikan waktu untuk menanggapi tentang aspirasi 

yang ditampung serta berhak mengusulkan aspirasi baru. dalam sesi ini 

proses musyawarah cenderung dinamis sehingga peserta bebas 

mengeluarkan pendapat. Hasil dari keputusan pembangunan dusun 

menghasilkan keputusan yang diketahui kepala kampung, sekretaris 

kampung, bendahara kampung dan peserta sidang syuro. Keputusan dari 

Sidang Syuro harus dipatuhi dan dikerjakan bersama oleh semua 

masyarakat di dusun baik yang hadir maupun tidak hadir di sidang syuro. 

C. Menjalannkan program dari hasil Sidang Syuro dan  mengawal 

pemerintahan Desa. 

Setalah dilakukanya forum Sidang syuro masyarakat dusun secara 

infromal mejalankan program kerja sesuai dengan hasil sidang Syuro dan 

melakukan fungsi controlling masyarakat terhadap pemerintah Desa . 

prosesi setelah sidang Syuro dilakukan dengan koordinasi ketua kampung 

dan pengurus kampung melakukan upaya untuk menyelesaikan program 

yang telah disusun, semisal ada program yang perlu dibahas lebih lanjut lagi 

maka akan ada forum lain seperti pembahasan pembangunan di sektor 



mikro, pembangunan Lapangan atau jalan desa. biasanya kegiatan yang 

pasti dilakukan satu hari setelah sidang syuro adalah kegiatan kerja bakti. 

“...Kalau untuk monitoring bisa juga dilakukan Cuma 

masyarakat hanya semacam menanyakan program untuk 

tiap- tiap dusun, namun seringnya itu memberikan aspirasi 

ke pemerintah desa. Untuk monitoring biasanya perdusun itu 

ada anggota Badan Permusyawaratan Desa, biasanya 

Komunitas di tiap dusun itu terwakili dengan anggota BPD 

untuk memonitoring kegiatan Pemerintah Desa dan 

melakukan upaya mempejuangkan aspirasi warga...”7 

Setelah sidang syuro langkah masyarakat untuk memperjuangkan 

aspirasi ke pemerintah desa, tentang bidang- bidang yang tidak bisa 

diselesaikan di kampung. Penyaluran aspirasi dilakukan dengan 

menyampaikan ke BPD, kepala dusun, atau Kepala Kampung dikarenakan 

untuk ranah formal seperti musrenbangdes tidak bisa diikuti oleh seluruh 

warga yang ada di desa. Dengan cara setiap dusun diwakili oleh ketua 

kampung atau tokoh- tokoh masyarakat tertentu. Disinilah pentingnya peran 

BPD untuk membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah desa atau aspirasi 

masyarakat dijadikan dasar dalam perencanaan peraturan desa 

“Kalau mekanismenya yang jelas lewat BPD, kan gak 

mungkin semerta merta masyarakat bisa datang ke 

musrenbang, kan biasannya yang diundang yang jelas kan 

perangkat, BPD, LMD, Tokoh masyarakat, yang tokoh 

masyarakat itu seperti ketua Kampung, Ketua RT, ketua RW 

untuk menyampaikan masalah kampung yang sekiranya 

akan diputuskan di Desa, disitulah saya membawa 

kepentingan kampung dari hasil aspirasi salah satunya dari 

Sidang Syuro”8 

Sidang Syuro sendiri menciptakan sebuah kesadaran dari masyarakat 

untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa, dengan memaksimalkan 
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perangkat Desa dan BPD untuk menyalurkan Aspirasinya atau bisa secara 

langsung menanyakan ke Kepala Desa. Dalam prakteknya partisipasi  

masyarakat yang bersifat informal dapat membentuk kebijakan pemerintah 

desa yang tidak terikat dengan dasar aspirasi yang dijaring dari kegiatan- 

kegiatan formal seperti Musdes maupun Musrenbang, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 1 Dokumentasi tentang Sidang Syuro 

     Gambar 2.1 

 

Registrasi Peserta Sidang Syuro dusun Bongos 

   Gambar 2.2 

 

Proses Berlangsungnya Sidang Syuro 

 

 

Gambar 2.3 



 

Sambutan Dari Kepala Desa Jumo dalam Sidang Syuro di Dusun Bongos 

Gambar 2.4 

 

Laporan Keuangan Dusun Bongos selama setahun 

 

Gambar 2.5 



 

Pelaksanaan Sidang Syuro di Dusun Godegan 

Gambar 2.6 

 

Sambutan dari Kepala kampung dan Kepala Desa di Sidang Syuro dusun 

godegan 
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