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  BAB II  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis Desa Trimoharjo 

Menurut seorang tokoh agama yang bernama Harun Munadi, dahulu Desa 

Trimoharjo merupakan hutan rimba yang masih terdapat banyak hewan buas di 

dalamnya, seperti babi hutan, gajah, buaya, beruang, monyet, dan lainnya. Daerah 

seberangnya bernama Desa Rejosari yang ketika itu telah dihuni oleh beberapa 

warga komering, penduduk asli sumatera. Hutan rimba dan Desa Rejosari tersebut 

dibatasi oleh sungai komering yang membentang panjang hingga ke beberapa 

desa lainnya.1  

Dahulu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga Desa Rejosari 

bercocok tanam, menanam padi, berkebun pisang, dan ubi kayu di tepi hutan. 

Pengairan pada tanamannya menggunakan air dari sungai komering tersebut. 

Panjang sungai tersebut sekitar 60 km. Hingga pada tahun 1990-an atas usul 

warga transmigran dari Pulau Jawa dan persetujuan pemerintah pusat, untuk 

mempermudah dalam mengalirkan air ke sawah-sawah warga, maka dibangun 

sebanyak 30 buah bendungan pada tiap 2 km panjang sungai. Bendungan tersebut 

dinamakan Bendungan Komering (BK). Daerah yang sekarang merupakan Desa 

Trimoharjo berada di Bendungan ke empat belas, sehingga disebut daerah BK 

XIV (Bendungan Komering ke-14).2 

                                                           
1
 Juwanto, Wawancara, Trimoharjo, 27 Februari 2015 

2
 Ilham, Wawancara, Trimoharjo, 27 Februari 2015 
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Kericuhan yang terjadi di Pulau Jawa sekitar tahun 1952-1953 akibat 

permusuhan antara tentara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Sukarno 

dengan kelompok organisasi islam yang datang ke Pulau Jawa yaitu Darul Islam 

(DI) adalah awal mula terbentuknya desa yang bernama Desa Trimoharjo tersebut, 

suatu desa yang berada di Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera bagian selatan. 

Kekerasan antara tentara Sukarno dan Darul Islam (DI) terus terjadi, masyarakat 

yang ada di Pulau Jawalah yang menjadi korban.  

Hingga akhirnya Presiden Sukarno memberikan kebijakan pada warga 

yang masih berada di Pulau Jawa berupa fasilitas beberapa mobil-mobil tua guna 

mentransmigrasikan warga dari Pulau Jawa ke beberapa penjuru sumatera. 

Beberapa warga dari Desa Ci Suruh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten 

Brebes, Jawa Tengah, di transmigrasikan ke salah satu daerah yang berada di 

Sumatera Selatan. 

Di Sumatera beberapa keluarga dikumpulkan di suatu bangunan berbentuk 

bedeng panjang yang dibuat oleh pemerintah untuk penampungan transmigran 

yang kondisinya kurang layak. Mereka bersama keluarga masing-masing harus 

tinggal berhimpitan di bedeng sempit tersebut.3  

Selama beberapa waktu pemerintah memberi jatah sembako (rangsom), 

namun pembagian sembako tersebut dirasa sangat kurang adil dan tidak merata 

karena hanya dibagi berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK). Untuk 

                                                           
3
 Bisri, Wawancara, Trimoharjo, 29 Februari 2015 
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mencukupi kebutuhan keluarga, bagi kepala keluarga yang memiliki anak lebih 

dari dua mereka harus bekerja keras mencari penghasilan tambahan. 

Keadaan tersebut menggerakkan semangat beberapa kepala keluarga 

terutama mereka yang memiliki banyak anak untuk bekerja keras dan berjuang 

hingga akhirnya beberapa waktu kemudian mereka dapat membeli sebagian hutan 

yang berada di seberang Desa Rejosari. Mereka bermaksud untuk membuka lahan 

tersebut menjadi sebuah desa yang dijadikan tempat tinggal bagi mereka dan 

keluarga.  

Para pejuang tersebut di antaranya adalah Ahmad Munadi, Sahir, Dawawi, 

Palil, Surani, dan Paijo. Berdasarkan persetujuan bersama maka desa tersebut 

dinamakan Desa Trimoharjo. ‘‘Trimo’’ berarti Menerima, sedangkan ‘‘Harjo’’ 

berarti Sejahtera.4  

Desa Trimoharjo merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Semendawai Suku III, Kabupaten OKU Timur. Desa ini telah mengalami 

pemekaran menjadi dua desa, yaitu Desa Trimoharjo sebagai desa induk dan Desa 

Trimorejo sebagai desa pemekaran. Desa ini memiliki beberapa etnis di antaranya 

adalah etnis sunda, jawa, dan komering. Masyarakatnya mayoritas beragama 

Islam meskipun terdapat beberapa warga yang beragama lain yaitu agama 

Katholik.  

Desa ini memiliki luas dan letak tanah yang sangat strategis serta subur 

sehingga sangat cocok dalam usaha pertanian terutama pertanian padi. Trimoharjo 

                                                           
4
 Moh. Harun, Wawancara, Trimoharjo, 7 maret 2015 
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merupakan salah satu desa yang ada di Belitang yang dikenal dengan penghasil 

berasnya yang bahkan penjualan hasil panennya sudah sampai ke luar Kabupaten. 

Namun diketahui juga bahwa usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang berada 

di desa ini tidak hanya bertumpu pada penghasilan dari pertanian padi saja, tetapi 

juga perkebunan, perdagangan, peternakan, dan perikanan meskipun tidak 

sebanyak pertanian padi.  

Selain itu, dalam bidang perkebunan khususnya perkebunan tanaman buah 

pisang merupakan tanaman terbanyak kedua setelah padi yang terdapat di daerah 

tersebut. Bahkan hampir setiap lahan tepi sawah maupun kebun warga terdapat 

tanaman buah pisang. Namun tidak seperti tanaman padi, untuk tanaman buah 

pisang ruang lingkup penjualannya hanya di warung dan pasar-pasar terdekat. 

Keadaan desa ini sangat baik jika dilihat dari segi perairan atau sistem 

irigasinya. Terdapat sungai yang membentang dari perbatasan yang memudahkan 

para petani dalam mengairi sawahnya. Sumber airnya pun tidak keruh sehingga 

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih. Jika dilihat dari 

sumber air bersih untuk konsumsi sehari-hari, di desa ini terdapat dua jenis sumur, 

sumur galian yang berjumlah 809 unit dan sumur pompa sebanyak 142 unit. 

Orbitasi dari Desa Trimoharjo menuju Ibukota Kecamatan berjarak 7 km, 

menuju Ibukota Kabupaten berjarak 60 km dan menuju Ibukota Provinsi berjarak 

190 km. Batasan wilayah Desa Trimoharjo dengan desa-desa tetangga lainnya 

sangat jelas sehingga mempermudah dalam melakukan survei di desa tersebut.  
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Adapun batasan-batasan desa ini adalah sebagai berikut. 

� Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taman Harjo 

� Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tulung Sari Kecamatan Belitang 

Mulya 

� Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Trimorejo 

� Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sugih Waras Kecamatan Belitang 

Mulya. 

Desa Trimoharjo terbagi menjadi empat dusun dan sepuluh RT, yaitu: 

� Dusun 1 terdiri dari 2 RT yang terletak di sebelah Timur. 

� Dusun 2 terdiri dari 2 RT yang terletak di sebelah Utara. 

� Dusun 3 terdiri dari 4 RT yang terletak di sebelah Selatan. 

� Dusun 4 terdiri dari 2 RT yang terletak di sebelah Barat. 

Desa Trimoharjo memiliki luas dan letak yang sangat strategis dalam 

usaha pertanian karena daerah yang subur dan memiliki sumber perairan yang 

baik. Selain untuk lahan pertanian, wilayah Desa Trimoharjo juga dimanfaatkan 

dengan beberapa kegunaan di antaranya terdapat perkebunan, perkolaman, 

pemukiman penduduk, tempat perkantoran desa, peternakan, dan prasarana umum 

lainnya. Untuk informasi lebih lengkap penggunaan luas tanah berdasarkan 

pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Persentase luas tanah berdasarkan pemanfaatannya di Desa  

Trimoharjo 

No. Pemanfaatan tanah Luas tanah (Ha/m2) Persentase (%) 

1 Pemukiman penduduk 74 11,84 

2 Persawahan 475 76 

3 Perkebunan 45 7,2 

4 Perkolaman 25 4 

5 Perkantoran Desa 0,5 0,08 

6 Peternakan 0,5 0,08 

7 Prasarana umum lain 5 0,8 

Jumlah 625 100 % 

Sumber: monografi Desa Trimoharjo 2013-2019 

Tabel di atas menunjukkan bahwa luas wilayah Desa Trimoharjo adalah 

625 Ha/m2 dan sebagian besar luas wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian khususnya pertanian padi. Adapun sumber mata pencarian terbanyak 

kedua setelah pertanian adalah perkebunan yang letaknya di sekitar persawahan 

seperti kebun jagung, pisang, mangga, rambutan, dan buah-buahan lainnya. 

Namun hasil kebun masyarakat Desa Trimoharjo hanya diperjualbelikan di 

warung dan pasar terdekat.  

B. Sarana dan Prasarana  

Sarana dalam bidang transportasi yang tersedia dan biasa digunakan oleh 

penduduk desa untuk memudahkan masyarakat dalam mengadakan hubungan 
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sosial adalah mobil, motor, dan sepeda. Sedangkan dalam bidang telekomunikasi 

telah banyak masyarakat yang menggunakan Handphone (Hp) sebagai sarana 

interaksi antar warga serta televisi, dan radio, untuk mengetahui perkembangan 

yang ada di luar desa. Selain itu, listrik juga telah masuk di desa ini dan irigasi 

untuk perairan sawah, kebun, dan kolam sudah terstruktur dengan sangat baik. 

Adapun prasarana dalam bidang perhubungan di desa ini berupa 

tersedianya jalan umum yang cukup baik untuk menuju desa. Jalan Kabupaten dan 

Ibukota telah diaspal sedangkan jalan menuju desa sebagian telah diaspal 

walaupun kondisinya kurang baik dan sebagian lagi masih berupa tanah bebatuan.  

C. Struktur Pemerintahan 

Desa Trimoharjo, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur, terdiri dari sepuluh dusun. Setiap dusun dipimpin oleh 

seorang kepala dusun atau kadus sebagai pembantu kepala desa dalam 

menjalankan tugas pemerintahan desa. Kepala desa juga dibantu oleh aparat 

pemerintahan desa seperti, sekretaris desa, kaur-kaur desa, P2N, dan LMD yang 

bertugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan kepala desa dan diawasi oleh 

Badan Pengawas Desa (BPD).  

Kepala desa menjabat selama 5 tahun dalam satu periode, hal ini sesuai 

dengan undang-undang nomer 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. 

Walaupun pemimpin tertinggi adalah kepala desa, akan tetapi dalam menentukan 

setiap kebijakan kepala desa harus meminta pendapat aparat kepala desa lainnya 

dengan cara bermusyawarah yang biasa dilakukan untuk mengambil sebuah 
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keputusan. Struktur organisasi pemerintahan Desa Trimohajo dapat dilihat pada 

tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Struktur Pemerintahan Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai    

Suku III Kabupaten OKU Timur periode 2013 s/d 2019 

 

 

 

 

  

 

   

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

Sumber: monografi Desa Trimoharjo 2013-2019 

KEPALA DESA 

MELSON, S.T, M.M 

PENASEHAT KADES 

UKIN 

BENDAHARA 

JUWANTO 

SEKRETARIS 

SUPRIHANTO 

Kaur 

Pemerintahan 

    A. THOHA 

Kaur 

Pembangunan 

SUMARNO 

Kaur  

KESRA 

WAHID. S 

Kaur  

Umum 

RADIONO 

KADUS I 

ALI MAHFUD 

KADUS II 

SUTRISNO 

KADUS III 

WASIM 

RT 01 

Suprihanto 

RT 02 

M. Ali 

 

RT 03 

Sunaryadi 

RT 04 

Adi. W 

 

RT 05 

Nasikin 

RT 06 

Muhroji 

RT 07 

Sumarno 

RT 08 

Sukarni 

KADUS IV 

SUKAMTO 

RT 09 

Muslikan 

RT 10 

Sahono 
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Sedangkan dari segi kepengurusan desanya, di Desa Trimoharjo terdapat 

beberapa bidang yang masing-masing memiliki ketua, wakil, sekretaris dan 

anggotanya. Di antaranya adalah BPD, MPD, Hansip dan P2N Desa. Struktur 

kepengurusan Desa Trimoharjo dapat dilihat dalam tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Struktur kepengurusan Desa Trimoharjo 

No. Kepengurusan Ketua 

1 BPD Herman 

2 MPD Moh. Harun 

3 HANSIP Sumardi 

4 P2N M. Tohir 

Sumber: monografi Desa Trimoharjo 2013-2019 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kepengurusan desa 

rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang diwakili oleh Badan Pengawas 

Desa (BPD). Badan Pengawas Desa selaku lembaga legislatif yang bertugas 

sebagai pengendali seluruh kebijakan yang diambil lembaga eksekutif yaitu 

kepala desa bila terdapat kebijakan yang tidak memihak pada rakyat. 

D. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian 

Secara keseluruhan, jumlah KK penduduk Desa Trimoharjo adalah 

sebanyak 1.009 KK dengan jumlah penduduk laki-laki 1929 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan 1752 jiwa. Total jumlah penduduknya adalah 3.681 jiwa. 

Adapun perincian menurut umur dan jenis kelaminnya tertera dalam tabel 4 

berikut. 
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Tabel 4. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin 

No. Usia 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 0-12 Bulan 30 28 58 

2 1-5 Tahun 127 113 240 

3 6-8 Tahun 81 70 151 

4 9-12 Tahun 107 91 198 

5 13-17 Tahun 140 124 264 

6 18-22 Tahun 121 115 236 

7 23-27 Tahun 124 114 238 

8 28-30 Tahun 76 71 147 

9 31-40 Tahun 253 232 485 

10 41-50 Tahun 246 230 476 

11 51-60 Tahun 243 226 469 

12 61-70 Tahun 240 209 449 

13 71-75 Tahun 116 101 217 

14 Lebih dari 75 Tahun 35 26 63 

Total 1929 1752 3681 

Sumber: monografi Desa Trimoharjo 2013-2019 

Penghasilan penduduk Desa Trimoharjo 48,95 % adalah berasal dari 

sektor pertanian dan selebihnya dari sektor lainnya yakni sektor perkebunan, 

perikanan, perdagangan, peternakan dan lainnya. Pada umumnya masyarakat Desa 

Trimoharjo selain sebagai petani sebagian dari mereka juga berprofesi sebagai 



 

 

25 

 

PNS, pedagang, peternak, dokter, dan bidan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Persentase mata pencarian penduduk Desa Trimoharjo 

No. Pekerjaan 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Persen 

(%) Laki-laki Perempuan 

1 Petani 1030 772 1802 48,95 

2 Buruh tani 389 374 763 20,73 

3 PNS 26 10 36 0,98 

4 Pedagang  50 68 118 3,21 

5 Peternak 2 - 2 0,05 

6 Dokter  1 1 2 0,05 

7 Bidan - 3 3 0,08 

8 Lain-lain 381 574 955 25,95 

Total 1929 1752 3681 100 

Sumber: monografi Desa Trimoharjo 2013-2019 

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk Desa Trimoharjo sebagian besar mata pencariannya adalah sebagai 

petani. Petani disini tidak hanya sebagai petani padi saja namun sebagian dari 

mereka juga berkebun tanaman buah dan sayur. Penjualan hasil pertanian padi 

mereka telah hampir sampai ke tingkat Provinsi, sedangkan buah dan sayuran 

hanya dijual kepada warga desanya sendiri, baik secara langsung maupun 

memasok ke warung-warung dan pasar terdekat. 



 

 

26 

 

Untuk perdagangan buah dan sayur kepada pedagang pasar, biasanya 

perdagangan dilakukan oleh warga dengan sistem ijon yaitu jual beli buah dan 

sayur yang transaksinya dilakukan sebelum tanaman tersebut layak panen, dengan 

alasan bahwa pedagang dapat membeli buah dan sayur dengan harga yang jauh 

lebih murah. Perdagangan dengan cara ini mereka lakukan atas dasar suka sama 

suka. 

E. Keadaan Sosial Keagamaan 

Desa Trimoharjo yang memiliki jumlah penduduk 3.681 jiwa yang 

mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dengan rincian, 3.581 jiwa 

beragama Islam dan selebihnya beragama Katolik. Hal ini berdasarkan data yang 

diperoleh dari Kantor Kepala Desa Trimoharjo, Kecamatan Semendawai Suku III, 

Kabupaten OKU Timur. Kehidupan beragama masyarakat Desa Trimoharjo dapat 

dikatakan cukup baik.  

Hal ini dapat dilihat ketika dalam kehidupan mereka sehari-hari diwarnai 

dengan suasana keagamaan, seperti ketika ada kematian, khitanan, upacara 

pernikahan, acara syukuran rumah baru dan sebagainya. Walaupun terdapat 

masyarakat yang berbeda agama, kerukunan dan saling menghargai di antara 

mereka tetap terjalin. 

Dari segi ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran keagamaan seperti 

sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya juga dapat dikatakan cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat magrib dan isya’ terdapat sebagian 

masyarakat yang mengikuti sholat berjamaah di dalam masjid meskipun dengan 

jumlah yang sedikit dan mayoritas yang datang adalah para orang tua. Setiap hari 
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jum’at, masyarakat khususnya dari kaum laki-laki juga menunaikan sholat jum’at 

berjamaah di masjid serta melaksanakan pengajian yasin bergilir di rumah-rumah 

warga pada malam harinya, kemudian dalam seminggu sekali, para ibu-ibu 

biasanya melakukan rutinitas kegiatan mingguan mereka di masjid yakni majlis 

ta’lim yang dipimpin oleh salah satu tokoh agama masyarakat desa tersebut yang 

diadakan setiap hari jum’at tepatnya setelah sholat jum’at. 

Ketika memasuki hari raya, mereka berdatangan ke masjid untuk 

menunaikan sholathari raya Idul fitri/Idul adha dan jumlah masyarakat yang 

melaksanakan sholat tersebut bisa dikatakan jauh lebih banyak dari yang biasanya. 

Masjid yang terdapat di Desa Trimoharjo tidak hanya digunakan untuk sholat saja 

melainkan digunakan juga untuk pengajian ibu-ibu dan ketika ada perayaan hari-

hari besar Islam seperti peringatan Isra’ mi’raj, maulid nabi, nuzulul qur’an dan 

sebagainya. 

Untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama, tokoh agama dan juga tokoh 

masyarakat Desa Trimoharjo juga bersama-sama membangun sebuah pondok 

pesantren yang diberi nama Miftahul Ulum yang dibangun pada tahun 2002. 

Selain terdapat sebuah pondok pesantren, desa ini juga memiliki beberapa fasilitas 

penyelenggaraan pendidikan baik dari lembaga pendidikan umum maupun swasta, 

di antaranya: 1 bangunan PAUD, 1 RA/TK, 3 SD, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 4 

Masjid, 19 Mushola, 1 Gereja, dan 10 TPA. 


