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A. PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada 

masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu,  

upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. Kepala desa berperan besar dalam memimpin dan 

memajukan desanya, kepala desa dituntut tanggap akan keluhan-keluhan yang ada 

di masyarakat dan segera meyikapinya.Kecamatan Untuk mengenal lebih dekat  

gambaran dan potensi daerah masing-masing maka Kepala Desa dan Kelurahan di 

Kecamatan Giriwoyo membentuk Paguyuban “SERULING MAS” (Seruan Eling 

Masyarakat). Agar terjalin kekompakan dan sinergitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan di desa. Dengan demikian peran dan keterlibatan 

Kepala Desa beserta perangkatnya akan selalu pro aktif memberikan sumbangsih  

dalam segala bentuk pengabdian dan perjuangan setelah bergulirnya era 

reformasi. 

Merasakan kondisi tersebut Kepala Desa menyusun kekuatan dan 

membentuk paguyuban sebagai pondasi awal untuk memperjuangkan 

kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Seruling Mas (Seruan Eling Masyarakat) merupakan 

salah satu kegiatan paguyuban Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Giriwoyo.  

Berdasarkan masalah eksternal, keberadaan paguyuban ini didasari dinamika 

masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat. Adanya 

keluhan dan usulan dari masyakat yang saat itu belum adanya wadah untuk 

menyampaikan aspirasi karena waktu itu belum ada Musyawarah Dusun, 

Musyawarah Desa dan lain- lain. Adapun permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi aparat birokrasi desa dalam mengoptimalkan kegiatan pemerintahan desa  

meliputi masalah internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau 

kompetensi aparat pemerintah desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi 

administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Kepala desa  

Lurah dapat menyampaikan uneg-uneg, aspirasi, usulan maupun permasalahan 

yang terjadi di daerahnya kemudian dimusyawarhkan bersama untuk 

mendapatkan mufakat. 

Pelaksanaan paguyuban ini dihadiri oleh Kepala Desa Lurah beserta istri,  

Forkompincam, Dinas terkait dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Bertempat di  

rumah Bapak Kepala Desa/Lurah secara bergantian. Kegiatan dari paguyuban ini,  

meliputi Tukar kawruh, Musyawarah, Arisan dan Bansos kepada keluarga yang 

kena musibah dan sakit.  

Dengan adanya paguyuban ini, diharapkan Kepala Desa/Lurah di 

Kecamatan Giriwoyo benar-benar memahami kapasitas yang menjadi 



kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan desa semua aparatur pemerintah tersebut dapat  

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional dan 

akuntabel. Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan, harus bisa memainkan 

peran dan fungsinya secara optimal baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat 

maupun sebagai perantara yang bisa memberikan 3 solusi terhadap permasalahan 

yang timbul dalam masyarakat. 

 
II. Tujuan Kegiatan 

1. Menampung aspirasi masyarakat dari masing-masing desa di Kecamatan Giriwoyo 

2. Memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat 

3. Menumbuhkan rasa tanggungjawab atas segala hal yang telah diputuskan dan 

dilaksanakan 

4. Menumbuhkan rasa memiliki sadar dan sanggup untuk memelihara hasilhasil 

kesepakatan dalam musyawarah 

5. Memberikan legitimasi atau keabsahan atas segala hal yang telah diputuskan 

6. Memberikan informasi kepada masyarakat 

7. Menjalin silaturami antar Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Giriwoyo 

 
 

III. Manfaat Kegiatan 

1. Menjadi wadah silaturahmi dalam rangka mempererat tali persaudaraan sesama 

warga masyarakat di Kecamatan Giriwoyo 

2. Bertukar pikiran Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Giriwoyo 

3. Memberikan solusi atas permasalahan yang hadir di tengah masyarakat 

4. Meningkatan rasa persaudaraan yang kental 

5. Menumbuhkan rasa kecintaan dan perhatian terhadap kemajuan wilayah 

 

 
 

IV. Prosedur Inovasi 

1. Pertemuan lintas sektor 

2. Pengumuman rencana kegiatan 

3. Pendaftaran kegiatan 

4. Validasi data anggota yang mengikuti kegiatan 

5. Pelaksanaan kegiatan 

 

 

 

V. Proses Inovasi 

1. Pengumuman kegiatan 

2. Pendaftaraan anggota 

3. Persiapan kegiatan 

a. Interaksi anggota 

b. Pembentukan panitia kegiatan 



 


