
 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Desa Trimodadi 

 

 

1. Kondisi Geografis Desa Trimodadi  

 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

terletak pada ketinggian 120 m dari permukaan laut dengan jenis tanah yang 

subur, dan cocok untuk tanah pertanian dan perkebunan. Keadaan tanahnya 

berupa dataran rendah seluas 750 Ha, dengan curah hujan rata-rata pertahun 

2000-3000 m.  

 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

memiliki keadaan alam yang terdiri dari dataran rendah dan sedang, keadaan 

tanahnya gembur dan berwarna hitam. Sedangkan iklimnya termasuk dalam 

iklim sedang.  

 

Batas-batas wilayah geografis Desa Trimodadi Kecamatan Gedung Tataan 

Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara  Berbatasan dengan Desa Kalibalangan  

2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Way Pengubuan  

3. Sebelah Barat  Berbatasan dengan Desa Ratu Agung dan Kemalo Abung  

4. Sebelah Timur  Berbatasan dengan Desa Jagang  

(Sumber: Monografi Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten  

 Lampung Utara Tahun 2013) 
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2. Orbitasi Desa Trimodadi  

 

 

Jarak Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara 

dengan pemerintahan di atasnya sebagai berikut: 

a. Jarak dari ibu kota kecamatan 2 km 

b. Jarak dari ibu kota kabupaten 8 Km 

c. Jarak dari ibu kota propinsi 50 Km 

 

(Sumber: Monografi Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten  

 Lampung Utara Tahun 2013) 

 

 

3. Kondisi Demografis Desa Trimodadi  

 

 

Penduduk Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara adalah 3.237 jiwa, terbagi menjadi jumlah penduduk laki-laki 1.553 dan 

jumlah penduduk perempuan 1.684 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 

yaitu 1.065 Kepala Keluarga. 

 

Jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam empat dusun, sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel 1 di bawah ini:  

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan  

 

Dusun Jumlah 

KK 

Jumlah  

Jiwa 

Tanjung Arum Pinggir 262 886 

Tanjung Arum Cempaka 250 677 

Wonojoyo Barat 262 843 

Wonojoyo Timur 291 831 

Jumlah 1.065 3.237 

Sumber: Monografi Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten  

 Lampung Utara Tahun 2013 
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Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk paling 

banyak adalah di Dusun Tanjung Arum Pinggir yaitu sebanyak 886 jiwa, 

sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Tanjung Arum Cempaka, 

yaitu sebanyak 677 jiwa. 

 

Pada umumnya penduduk Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara bermata pencaharian sebagai petani dengan 

mengolah alam lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun 

ada beberapa anggota masyarakat yang mempunyai mata pencaharian lain 

seperti berdagang, pegawai negri, pegawai swasta, dan lain-lain.namun pada 

dasarnya mereka hidup sebagai petani.  

 

4. Sarana dan Prasarana Desa Trimodadi  

 

Sarana dan prasarana desa Trimodadi di antaranya sarana peribadatan, sarana 

olahraga dan sarana kesehatan, yaitu sebagai berikut:  

 

a. Sarana Pendidikan  

Tabel 3. Sarana Peribadatan di Desa Trimodadi 

Nama  Jumlah 

TK/PAUD 4 Unit  

SD 2 Unit  

SLTP/Mts 2 Unit  

SLTA/MA 2 Unit 

Total 10 Buah 

Sumber: Monografi Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten  

 Lampung Utara Tahun 2013 
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Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa pendidikan di Desa Trimodadi 

Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 4 unit 

TK/PAUD, 2 unit SD, 2 unit SLTP/MTs dan 2 unit SLTA/MA. 

 

b. Sarana Peribadatan 

Tabel 4. Sarana Peribadatan di Desa Trimodadi 

Nama Jumlah 

Masjid 7 Buah 

Langgar/ Surau/ Mushola 8 Buah 

Gereja 1 Buah 

Total 16 Buah 

Sumber: Monografi Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten  

 Lampung Utara Tahun 2013 

 

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa prasarana peribadatan di Desa 

Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 

adalah 16 buah, terdiri dari masjid berjumlah 7 buah dan langgar/ surau/ 

musholla berjumlah 8 buah dan gereja sebanyak 1 buah. 

 

c. Sarana Olah Raga 

Tabel 5. Sarana Olahraga di Desa Trimodadi 

Nama Jumlah 

Lapangan Sepak Bola 2 Buah 

Lapangan Bulu Tangkis 4 Buah 

Lapangan Volley 3 Buah 

Jumlah 9 Buah 

Sumber: Monografi Desa Trimodadi Kecamatan A bung Selatan Kabupaten  

 Lampung Utara Tahun 2013 

 

 

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa sarana olah raga di Desa 

Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 
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adalah 9 buah antara lain lapangan sepak bola berjumlah 2 buah, lapangan 

bulu tangkis berjumlah 4 buah, dan lapangan volley sebanyak 3 buah. 

d. Sarana Kesehatan 

Tabel 6. Sarana Kesehatan di Desa Trimodadi 

Nama Jumlah 

Poskesdes 2 Unit 

Posyandu 4 Unit 

Balai Pengobatan  2 Unit 

Total 8 Unit 

Sumber: Monografi Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten  

 Lampung Utara Tahun 2013 

 

Berdasarkan tabel diatas maka diketahui bahwa prasarana kesehatan di Desa 

Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 

adalah 2 unit Puskesdes, 4 Unit Posyandu dan 2 unit Balai Pengobatan.  

 

B. Gambaran Umum BUMDes Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan 

Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara  

 

 

1. Sejarah Singkat BUMDes Wirakarya 

 

BUMDes Wirakarya Utara di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara dibentuk dan didirikan pada tanggal 03 Juli 2012. 

BUMDes ini bergerak di bidang usaha koperasi simpan pinjam, jasa, 

perdagangan, sembako, industri kecil dan rumah tangga. Pengesahan terhadap 

BUMDes tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Trimodadi Nomor 3 

Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa 

Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.  
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BUMDes Wirakarya merupakan pelaksanakaan amanat UU No.32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 

Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat 

mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

desa”. Disebutkan pula bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam 

rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).  

 

BUMDes Wirakarya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang 

berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial BUMDes sebagai lembaga 

sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan 

mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) 

ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus 

selalu ditekankan.  

 

BUMDes Wirakarya sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata 

perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang 

terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat 

beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan 

karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing 

desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan 

Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes 
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didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat 

dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat 

permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan 

sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah 

provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat 

dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya 

sendiri.  

(Sumber:  BUMDes Wirakarya Utara di Desa Trimodadi Kecamatan Abung  

Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tahun 2013) 

 

 

2. Maksud dan Tujuan BUMDes Wirakarya 

 

Maksud pembentukan BUMDes Wirakarya adalah untuk menampung dan 

mendorong seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang tumbuh dan 

berkembang menurut adat istiadat, budaya setempat maupun kegiatan 

perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui 

program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan 

Pemerintahan Desa.  

 

Tujuan umum pembentukan BUMDes Wirakarya yaitu peningkatan 

kemampuan keuangan desa, pengembangan usaha masyarakat dalam rangka 

pengentasan kemiskinan, mendorong tumbuhnya usaha masyarakat, penyedia 

jaminan sosial dan penyedia pelayanan bagi masyarakat desa. Secara 

terperinci tjuan pembentukan BUMDes Wirakarya adalah untuk: 
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a.  Mendorong Perkembangan Perekonomian masyarakat desa 

b. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif 

masyarakat desa 

c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal 

d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa 

e. Meningkatkan pendapatan asli desa 

(Sumber:  BUMDes Wirakarya Utara di Desa Trimodadi Kecamatan Abung  

Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tahun 2013) 

 

3. Ketentuan Pokok Usaha pada BUMDes Wirakarya 

 

BUMDes Wirakarya sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya 

dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti 

pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. 

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan 

pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak 

lain, bahkan melalui pihak ketiga.  

 

BUMDes Wirakarya dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama dengan 

ketentuan pokok sebagai berikut; 

a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) 

melalui penyertaan modal (saham atau andil); 

b. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan 

serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat  
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c. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi 

desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan 

ekonomi masyarakat 

d. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja 

potensial yang ada didesa 

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan atau penyerta modal 

f. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui 

musyawarah desa 

g. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village 

policy) 

h. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; 

i. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, 

anggota). 

(Sumber:  BUMDes Wirakarya Utara di Desa Trimodadi Kecamatan Abung  

Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tahun 2013) 

 

 

4. Operasionalisasi BUMDes Wirakarya 

 

Operasionalisasi BUMDes Wirakarya didukung oleh Pemerintah Desa dengan 

cara memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM dan pemenuhan lainnya 

yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme 

operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, 

masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima 

gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni 

bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik 
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desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang 

dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan 

pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan 

standar hidup masyarakat desa yang mencakup Pemerintah Desa, BPD, tokoh 

masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan. 

 

Pendirian dan pengelolaan BUMDes Wirakarya merupakan perwujudan upaya 

memaksimalkan peran pengelolaan ekonomi produktif desa yang selama ini 

dilakukan oleh pemerintah desa. Peran ini perlu dilakukan secara kooperatif, 

partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable agar nantinya 

pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, 

profesional dan mandiri. 

 

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan 

(produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan 

jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini 

diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan 

menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. 

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota 

(di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar 

pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati 

bersama, sehingga menimbulkan keseragaman dari usaha-usaha yang 

dijalankan oleh BUMDes Wirakarya. 

(Sumber:  BUMDes Wirakarya Utara di Desa Trimodadi Kecamatan Abung  

Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tahun 2013) 
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5. Kepengurusan BUMDes Wirakarya 

 

Pengurus BUMDes Wirakarya terdiri dari penasihat dan pelaksana 

operasional. Penasihat dijabat oleh kepala desa, sedangkan Pelaksana 

operasional terdiri atas manajer dan kepala unit usaha, dengan masa jabatan 

pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun. 

 

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat 

kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha 

desa. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan 

meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.  

Pengurus pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan 

mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUMDes. 

Pengurus pelaksana operasional bertugas menyusun laporan kegiatan 

usahanya dan disampaikan kepada kepala desa setiap bulan. Pengurus 

pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan 

desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes dan mewakili 

BUMDes di dalam dan diluar pengadilan. Pengurus pelaksana operasional 

mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. 

 

6. Modal Usaha BUMDes Wirakarya 

Modal usaha BUMDes Wirakarya bersumber dari desa, dan dapat digunakan 

sumber lain yang berasal dari luar desa. Modal usaha BUMDes dapat berasal 

dari:  

a. Tabungan masyarakat;  

b. Kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;  
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c. Bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi maupun 

pemerintah pusat, dengan nama dan dalam bentuk apapun; 

d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.  

e. Pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan atau lembaga lain dari 

masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.  

Penyertaan modal dari pihak ketiga atau kerjasama harus bersifat saling 

menguntungkan kedua belah pihak. Modal usaha BUMDes Wirakarya dapat 

berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, 

pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada 

desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa. 

   (Sumber:  BUMDes Wirakarya Utara di Desa Trimodadi Kecamatan Abung  

Selatan Kabupaten Lampung Utara. Tahun 2013) 

 

 

 


