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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan 
partisipasi masyarakat dalam mengembangkan UMKM cor kuningan. 
Dilatarbelakangi kondisi UMKM cor kuningan yang menunjukkan perkembangan 
lebih besar daripada UMKM yang lain, ditunjukkan dengan hasil produksi dari cor 
kuningan yang sudah mencapai angka Rp 3M selama 2 tahun berturut turut, serta 
pasar yang dimiliki oleh cor kuningan, dimana 80% pasarnya adalah pasar luar 
negeri. Pada sisi pemerintah daerah, Kabupaten Jombang berhasil mendapatkan 
gelar “Bintang Jasa Utama” dalam prestasinya mengembangkan koperasi dan 
UMKM. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana pengembangan UMKM yang 
dilakukan pemerintah, peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
mengembangkan UMKM, dan partisipasi yang dilakukan pelaku usaha cor 
kuningan untuk ikut dalam usaha pemerintah daerah mengembangkan UMKM 
tersebut. Teori yang digunakan adalah dari Tunggala dalam Tri mengenai 
pengembangan, Gede Diva tentang peran pemerintah yang efektif dalam 
mengembangkan UMKM. Dan juga teori dari Cohen dan Uphoff tentang 
partisipasi. Hasil dari penelitian ini adalah, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang 
sudah menjalankan tugasnya dalam mengembangkan UMKM pada bidang 
produksi, pemasaran, dan SDM. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang juga 
sudah menjalankan perannya sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator. 
Sedangkan untuk partisipasi, pengrajin cor kuningan ini juga sudah terlibat aktif 
dalam rangka mengembangkan UMKM, diwujudkan dalam kegiatan dari pengrajin 
yang mencerminkan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan 
hasil. Saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini adalah, bagi pemerintah 
daerah, sebaiknya memberikan materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan saat 
ini, seperti pelatihan desain untuk para pengrajin. Dan untuk para pengrajin cor 
kuningan, sebaiknya berusaha untuk memberikan masukan terhadap program yang 
telah dijalankan pemerintah agar selanjutnya, program yang dijalankan dapat 
dilaksanakan dengan lebih baik lagi. 
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