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ABSTRAK 

HAPSAH, NIM 15050101015. Manajemen Pemberdayaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) Desa Noko, Kecamatan Wawonii Timur Laut (Kajian 

manajemen syariah), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama 

Islam Negeri Kendari melalui bimbingan Bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag 

dan Bapak H. Muh. Turmudi, S.Ag., MM  

 
 

 Manajemen Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam 

kajian manajemen syariah dengan pokok permasalahan 1) bagaman manajemen 

BUMDES desa Noko 2) bagaimana pemerdayaan sumber daya BUMDES desa 

Noko 3) bagaimana pemberdayaan BUMDES desa Noko dalam kajian 

manajemen syariah 

Tujuan dari peneliti ingin mengetahui terkait manajemen perbadayaan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang ada di desa Noko Kecamatan 

Wawonii timur laut melalui kajian manajemen syariah. Penelitian ini bersifat 

deskrtif kualitatif dengan mengunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumntasi yang bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data 

reduksi data, penyajian data mengambil kesimpulan. Adapun pengujian keabsahan 

data mengunakan teknk triangulasi sumber, triagulasi taknik dan triangulasi waktu 

Berdasarkan hasil penelitian manajemen pemberdayaan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES) mantawe bersinar. Manajemen dalam BUMDes ini hanya 

menggunakan tiga fungsi manajemen yaitu. Perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengawasan. BUMDes mantawe bersinar masih belum menerapkan salah satu 

fungsi manajemen yaitu pengerakan dan masih ada fungsi manajemen yang belum 

dijalankan secara maksimal seperti pada tahapan perencanaan program usaha 

baru. Pemberdayaan BUMDes mantawe bersinar melalui pelatihan pembuatan 

kerajinan tangan melakukan tahapan pelaksanaan pemberdayaan yaitu, 

perencanaan, proses pendampingan, evaluasi dan tidak lanjut. Dengan 

mengunakan beberapa tahapan tersebut pemberdayaan BUMDes mantawe 

bersinar dalam upaya peningkatan perekonomian Desa Noko sejauh ini dapat 

dikatakan sudah terlaksana dengan baik. Pemberdayaan BUMDes mantawe 

bersinar dalam kajian manajemen syariah belum berjalan secara maksimal masih 

ada nilai manajemen syariah yang belum diterapakan seperti nilai fathanah dapat 

dilihat dari program BUMDES Mantawe bersinar yang hanya memiliki satu 

program yaitu kerajinan tangan saja sedangkan di Desa Noko memiliki potensi 

sumberdaya alam yang mendukung salah satunya yaitu dengan pemanfaatan hasil 

laut untuk di jadikan usaha baru untuk BUMDES Mantawe bersinar jika pihak 

BUMDES mampu memenfaatkan sumberdaya yang ada di Desa Noko dan meliat 

peluang usaha yang ada di Desa Noko 
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