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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah dan 

pertisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya pengembangan Kerajinan Kulit 

di Kabupaten Magetan. Latar belakang dari permasalahan penelitian ini yaitu UMKM 

kerajinan kulit di Kabupaten Magetan merupakan suatu UMKM unggulan dengan hasil 

produksi tertinggi sebesar 76.462.240.300 pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan 

UMKM yang lainnya. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah 

daerah dan partisipasi pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten 

Magetan. 

 Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai 

peran pemerintah daerah menggunakan teori Gede Diva (2009) yang membagi peran 

pemerintah ada tiga, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. 

Kedua, partisipasi pelaku UMKM menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff dalam 

Distianto (2016) kedalam empat bentuk partisipasinya berupa partisipasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik 

purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 Hasil dari penelitian ini yaitu peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam 

upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik. 

Tipologi dari peran pemerintah yaitu terdapat pada peran pemerintah sebagai fasilitator 

karena pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit, menyediakan wadah 

pendampingan tim digital e-IKM serta memberikan pelatihan. Sedangkan pada partisipasi 

pelaku UMKM, tipologinya terdapat pada partisipasi pemanfaatan hasil karena pelaku 

UMKM menggunakan mesin pemberian dari pemerintah dan mengikuti program pelatihan. 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan UMKM kerajinan kulit memberikan 

hasil yaitu peningkatan kualitas produksi hingga menjadi produk unggulan Kabupaten 

Magetan. Hanya saja terkendala oleh masalah Sumber Daya Manusia yang semakin 

berkurang serta memiliki skill yang rendah.  
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