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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

“Intelligence is not the measurement,  

but intelligence support all! 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran. Skripsi ini 

berjudul “Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten 

Magetan” merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan tugas akhir studi S1 

pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Faultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga. 

Peran pemerintah daerah dan parisipasi pelaku UMKM merupakan hal yang 

sangat penting dalam pengembangan UMKM di Kabupatem Magetan khususnya 

pada kerajinan kulit. Kerajinan kulit merupakan produk unggulan disbanding 

kerajinan yang lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh 

mana peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan 

kerajinan kulit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

secara deskriptif Penelitian ini menggunakan teori dari Gede Diva mengenai peran 

pemerintah, teori Cohen dan Uphoff mengenai partisipasi pelaku UMKM dan yang 

terakhir untuk pengembangan UMKM mengacu pada  Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008. Setelah dilakukan analisis dan interpretasi data maka kesimpulan yang 

di dapat bahwa peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM dalam upaya 

pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan sudah berjalan dengan baik, 

usaha 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. 

Dalam penelitian ini peneliti sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan, 

maka dari itu peneliti mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran demi 
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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.  

  

  

 

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, Partisipasi Pelaku UMKM, Pengembangan 

UMKM 
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ABSTRACT 

 

This study aims to describe the role of local government and the participation of 

Medium Small Micro Enterprises in the development of Leather Handicraft in Magetan 

Regency. The background of this research problem is MSME skin crafts in Magetan Regency 

is a superior product with the highest production of 76,462,240,300 in 2014 compare to other 

MSME. Therefore, researchers want to know what are the role of local government and 

participation of MSMEs in the development of leather craft in Magetan District. 

The theory used to answer the first problem formulation about the role of local 

government is Gede Diva (2009) theory which divides the role of government into three, 

namely the role of government as facilitator, regulator and catalyst. Second, the participation 

of MSME executants use Cohen and Uphoff's theories in Distianto (2016) into four forms of 

its participation that are participation in planning, implementation, utilization of the results 

and participation in evaluation.. This research uses descriptive qualitative research method. 

The technique of determining the informant used purposive sampling technique. While the 

technique of collecting data is done through interviews, observation and documentation. 

 The result of this research is the role of government and the participation of 

UMKM actors in the development of leather handicraft in Magetan Regency has been 

running well. The typology of the government's role is in the role of the government as a 

facilitator because the government plays a role in the provision of tools such as sewing 

machines, providing e-IKM digital team facilitation and training. Whereas in the 

participation of MSMEs, the typology is found in the participation of the utilization of the 

results because UMKM actors use the granting machine from the government and follow the 

training program. Efforts made by the government for the development of SMEs leather craft 

provides the result of improving the quality of production to be a superior product of 

Magetan Regency. It's just plagued by human resources problems are reduced and have a 

low skill. 

 

 

Keywords: Role of Local Government, Participation of SMEs, MSME Development 
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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang Masalah  

 

Pada Negara berkembang, salah satunya yang menjadi prioritas utama dalam 

melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya 

dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan 

nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Ekonomi yang terus bergejolak 

membuat masyarakat semakin merasakan beban kehidupan yang semakin berat. 

Semua sektor kehidupan mengarah pada industrialisasi yang akhirnya berujung pada 

peningkatan keuntungan sebagai patokan utamanya, hal ini menyebabkan 

berkurangnya empati masyarakat dengan lingkungan sekitar. Keadaan seperti ini 

memaksa masyarakat mengharuskan beradaptasi agar dapat bertahan hidup dimana 

keadaan yang dimaksud adalah industrialisasi yang terjadi di semua sektor kehidupan 

masyarakat.  

Saat ini, perkembangan jaman mempengaruhi tuntutan gaya hidup seseorang 

yang meningkat, pola pikir masyarakat juga semakin modern dan terkonsep dimana 

pada intinya masyarakat sekarang dituntut untuk memiliki kebutuhan yang kian hari 

kian tinggi serta kompleks. Akhir-akhir ini ekonomi dunia tidak stabil dan cenderung 

fluktuatif, para pelaku ekonomi harus mengikuti keadaan tersebut agar dapat 

melanjutkan usahanya di dunia pasar. 

Respon dari pelaku ekonomi dapat dilihat dari peningkatan harga kebutuhan 

pokok, kenaikan tarif sehingga memiliki dampak langsung yang bisa dirasakan oleh 

masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam menyikapi keadaan 

seperti ini, respon masyarakat sangat bervariasi, mulai dari menempuh pendidikan 

tinggi, kursus formal atau informal yang bertujuan meningkatkan kualitas serta 

keahlian yang ada dalam diri meraka. Untuk meningkatkan kualitas diri mereka, 
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masyarakat berharap agar dapat memperoleh sumber penghasilan dengan bekerja 

pada bidang yang sesuai dengan kemampuannya. 

Kondisi yang seperti ini menyebabkan persaingan menjadi ketat. Banyaknya 

masyarakat dengan keahlian yang ada dalam diri mereka semakin tinggi sehingga 

pekerjaan sulit diperoleh karena ketersediaan sumber daya manusia melebihi jumlah 

lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat tidak 

menggantungkan hidupnya pada lapangan pekerjaan yang tersedia, namun sebagian 

masyarakat justru menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang biasanya disebut 

dengan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM. 

UMKM merupakan usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang 

telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis 

ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha 

kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor 

usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa 

keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini 

antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, 

serta usahanya relative fleksibel (Supriyono, 2006:1). 

Kemampuan usaha mikro dalam menghadapi krisis menunjukkan peran dan 

kedudukan usaha mikro yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Peran usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau 

dari empat aspek, yaitu : 

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar 

dari seluruh unit usaha yang ada di Indonesia 

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam 

penyerapan tenaga kerja. 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberi kontribusi yang 

cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 
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4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi 

terhadap perkembangan eksport (Nurhajati, 2005:2). 

Peran UMKM yang besar dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat pada 

tabel perkembangan UMKM dan usaha besar tahun 2011-2013. 

 

Tabel I.1 

Data Perkembangan Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha 

Besar Tahun 2011-2013 di Indonesia 

No. Unit Usaha Tahun 2011 

(Unit) 

Tahun 2012 

(Unit) 

Tahun 2013 

(Unit) 

1. UMKM 

- Usaha Mikro 

- Usaha Kecil 

- Usaha Menengah 

55.206.444 

54.559.969 

602.195 

44.280 

56.534.592 

55.856.176 

629.418 

48.997 

57.895.721 

57.189.393 

654.222 

52.106 

2. Usaha Besar  4.952 4.968 5.066 

Sumber : Kementrian Koperasi dan UMKM 

Tabel I.1 menunjukkan data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebanyak 55.206.44. Pada tahun 2012 meningkat 

menjadi 56.534.592, naik sejumlah  1.328.147 unit, kemudian pada tahun 2013 

jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga meningkat dengan jumlah 

57.895.721 naik sejumlah 1.361.129 unit. Berbeda dengan sektor Usaha Besar (UB), 

di tahun 2011 sebesar 4.952 unit, tahun 2012 meningkat sebesar 4.968 unit yang 

berarti naik sejumlah 16 unit dari tahun 2011, sedangkan pada tahun 2013 Usaha 

Besar mencapai angka 5.066 unit dengan peningkatan sebesar 98 unit dari tahun 

2012. Jika dibandingkan dengan UMKM, Usaha Besar tidak sebanding dengan 

UMKM yang tiap peningkatannya sejumlah angka jutaan. Sektor Usaha Besar dalam 

peningkatannya hanya berjumlah puluhan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

UMKM memberikan dampak positif bagi masyarakat karena jumlah unit setiap 

tahunnya meningkat. 

Selain berperan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, UMKM juga 

berkontribusi terhadap Product Domestic Bruto (PDB) di Indonesia. PDB merupakan 
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jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu 

daerah disaat tertentu. PDB merupakan alat pengukur pertumbuhan ekonomi dimana 

alat pengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB, PDB perkapita dan pendapatan per 

jam kerja.  Dapat dilihat pada tabel dibawah. 

 

Tabel I.2 

Data Product Domestic Bruto (PDB) oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2011-2013 

No. Product Domestic 

Bruto (PDB) 

Tahun2011 

(Dalam 

Milyar) 

Tahun 2012 

(Dalam 

Milyar) 

Tahun 2013 

(Dalam 

Milyar) 

1. UMKM 

- Usaha 

Mikro 

- Usaha Kecil 

- Usaha 

Menengah 

4.321.830,0 

2.579.388,4 

740.271,3 

1.002.170,3 

4.869.568,1 

2.951.120,6 

798.122,2 

1.120.325,3 

5.440.007,9 

3.326.564,8 

876.385,3 

1.237.057,8 

2. Usaha Besar 3.123.514,6 3.372.296,1 3.574.943,3 

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM 

 

 Tabel I.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sektor UMKM memperoleh 

PDB sebanyak 4.321.830,0 Milyar, sedangkan Usaha Besar sejumlah 3.123.514,6 

Milyar. Pada tahun 2012 sektor UMKM dan Usaha Besar mengalami peningkatan, 

pada sektor UMKM sebanyak 4.869.568,1 Milyar dan Usaha Besar sejumlah 

3.372.296,1 Milyar. Kemudian pada tahun 2013 sektor UMKM dan Usaha Besar 

mengalami peningkatan lagi, pada UMKM sebanyak 5.440.007,9 Milyar dan Usaha 

Besar sebanyak 3.574.943,3 Miliar.  

 UMKM berperan penting sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan 

juga berperan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sektor 

perekonomian di Indonesia yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia juga 

berasal dari UMKM. Perhatikan tabel I.3.  
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Tabel I.3 

Data Penyerapan Tenaga Kerja oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

dan Usaha Besar Tahun 2011-2013 

No. Tenaga Kerja Tahun 2011 

(Orang) 

Tahun 2012 

(Orang) 

Tahun 2013 

(Orang) 

1. UMKM 

- Usaha Mikro 

- Usaha Kecil 

- Usaha 

Menengah 

101.722.458 

94.957.797 

3.919.992 

2.844.669 

107.657.509 

99.859.517 

4.535.970 

3.262.023 

114.144.082 

104.624.446 

5.570.231 

3.949.385 

2. Usaha Besar 2.891.224 3.150.645 3.537.162 

Sumber : Kementerian Kopersai dan UMKM 

  

Tabel I.3 menunjukkan bahwa tahun 2011 UMKM mampu menyerap tenaga        

kerja dengan jumlah 101.722.458 orang, tahun 2012 penyerapan tenaga kerja UMKM 

meningkat sebanyak 5.935.051 orang yang berarti jumlah totalnya 107.657.509 

orang, kemudian pada tahun 2013 terjadi peningkatan lagi sebanyak 6.486.573 orang, 

sehingga penyerapan tenaga kerja UMKM berjumlah 114.144.082 orang. Sedangkan 

untuk Usaha Besar, pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja 2.891.224 orang. Tahun 

2012 penyerapan tenaga kerja meningkat sebanyak 259.422 orang, sehingga 

penyerapan tenaga kerja UMKM terserap 3.150.645 orang, dan pada tahun 2013 

jumlah penyerapan tenaga kerja juga meningkat sebanyak 386.517 orang, total 

penyerapan tenaga kerja Usaha Besar berjumlah 3.537.162 orang. 

Dapat dilihat dari angka penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari sektor 

UMKM tersebut hasilnya memuaskan karena dengan kondisi jumlah penduduk di 

Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya dan kebutuhan lapangan pekerjaan 

juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, UMKM sangat berperan besar dalam menangani 

permintaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.  
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Tabel I.4 

Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM terhadap jumlah penduduk 

Indonesia Tahun 2011-2013 

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 

Jumlah 

Penduduk 

(Dalam 

Juta Jiwa) 

Penyerapan 

Tenaga 

Kerja oleh 

UMKM 

(%) 

Jumlah 

Penduduk 

(Dlam Juta 

Jiwa) 

Penyerapan 

Tenaga 

Kerja oleh 

UMKM (%) 

Jumlah 

Penduduk 

(Dalam Juta 

Jiwa) 

Penyerapan 

Tenaga 

Kerja oleh 

UMKM 

(%) 

243,8 41,72 246,9 43,6 249,9 45,6 

Sumber : worldbank dan Kementerian Koperasi dan UMKM (diolah) 

 

Dari tabel I.4 menunjukkan bahwa tahun 2011, 2012, dan 2013 jumlah 

penduduk Indonesia pada tiap tahunnya mengalami peningkatan yang jumlahnya 

melebihi angka 200 juta jiwa. Angka ini sudah dianggap tinggi jika dibandingkan 

dengan Negara lain di dunia. Jumlah penduduk ini diproyeksikan oleh worldbank. 

Pada sektor UMKM telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 41,72%. Persentase 

penyerapan tenaga kerja semakin meningkat pada tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu 

sebesar 43,6% dan 45,6%.  Jadi, dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja oleh 

sektor UMKM pada tahun 2011 hingga 2013 terus mengalami peningkatan sehingga 

sektor UMKM ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi 

pengangguran di Indonesia.  

Terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia melalui UMKM cukup 

besar dari total penduduk yang ada di Indonesia. Namun jika dilihat dari segi 

kepemilikan faktor produksi, UMKM masih kurang bersaing dengan Usaha Besar 

karena modal UMKM relative kecil yang biasanya hanya memiliki kuantitas dan 

kualitas dari faktor produksi UMKM ada pada level menengah kebawah. Sedangkan 

pada Usaha Besar memiliki modal yang cukup untuk memenuhi faktor produksi yang 

berkualitas dan kapasitas produksinya dapat di produksi secara massal dengan waktu 

yang relatif singkat. Maka dengan hal ini UMKM kurang diperhitungkan terhadap 

kontribusinya bila dilihat dari segi produksinya. 
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Tenaga kerja yang terserap melalui jalur UMKM sudah termasuk dalam 

kategori cukup banyak jika dilihat dari jumlah total penduduk di Indonesia. Selain 

jumlah serapan tenaga kerja UMKM tersebut, jumlah serapan tenaga kerja yang 

terserap melalui jalur usaha formal belum dihitung, namun tetap saja sektor formal 

juga berperan dalam mengatasi pengangguran.  

 

Tabel I.5 

10 Besar Provinsi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Paling Banyak  

di Indonesia Tahun 2014 

No.  Provinsi Angkatan Kerja 

yang Terserap 

(Orang) 

1. Jawa Timur 19.306.508 

2. Jawa Barat 19.230.943 

3. Jawa Tengah 16.550.682 

4. Sumatera Utara 5.881.371 

5. Banten 4.853.992 

6. DKI Jakarta 4.634.369 

7. Sumatera Selatan 3.692.806 

8. Lampung 3.673.158 

9. Riau 2.518.485 

10. Bali 2.272.632 

Sumber : BPS, diolah 

 Dari tabel I.5 merupakan informasi mengenai serapan tenaga kerja gabungan 

antara sektor formal dan informal. Tabel I.5 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa 

Timur menduduki peringkat atas dengan angkatan kerja yang terserap berjumlah 

19.306.508 orang. Dengan ini dapat dikatakan bahwa sektor usaha informal atau 

sektor non pemerintahan yang paling mendominasi.  

Disisi lain, UMKM berkontribusi banyak melalui jumlah unit usahanya dan 

menyebar hampir di seluruh Indonesia. Dengan hal ini, baik pemerintah pusat dan 

pemerintah tingkat daerah bersama-sama membuat berbagai kebijakan agar UMKM 

di wilayahnya menjadi semakin berkembang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menunujukkan bahwa pemerintah 
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tidak hanya berkomitmen dalam jangka pendek saja namun juga berkomitmen secara 

jangka panjang dalam mengembangkan UMKM, serta berbagai peraturan daerah 

yang mengatur tentang UMKM, seperti provinsi Jawa Timur, terdapat peraturan 

daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah, dan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah.  

 

Tabel I.6 

Perkembangan UMKM di Jawa Timur Tahun 2014-2015 

No. Uraian Satuan Tahun 2014 Tahun 2015 

1. Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga 

Unit Usaha Unit 789.837 790.991 

Tenaga Kerja Orang 1.806.045 1.821.406 

Nilai Produksi Milyar 73.423 73.850 

Nilai Investasi  Milyar 27.922 28.096 

2. Industri Menengah 

 Unit Usaha Unit 16.566 19.146 

Tenaga Kerja Orang 956.424 961.122 

Nilai Produksi Milyar 55.085 55.655 

Nilai Investasi Milyar 18.977 19.160 

3. Industri Besar 

 Unit Usaha Unit 1.075 1.136 

Tenaga Kerja Orang 361.549 368.693 

Nilai Produksi Milyar 84.124 84.552 

Nilai Investasi Milyar 20.372 20.446 

4. Total Industri 

 Unit Usaha Unit 807.478 811.273 

Tenaga Kerja Orang 3.133.049 3.151.221 

Nilai Produksi Milyar 212.632 214.057 

Nilai Investasi Milyar 67.271 67.702 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 

 Tabel I.6 menyatakan bahwa perkembangan UMKM di Jawa Timur tahun 

2014 dan tahun 2015 dengan jumlah total unit usaha pada industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga, industri menengah dan industri besar yaitu, tahun 2014 sejumlah 

807.478 unit sedangkan tahun 2015 sejumlah 811.273 unit. Untuk tenaga kerjanya 
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jumlah total di tahun 2014 sebanyak 3.133.049 orang dan di tahun 2015 mengalami 

peningkatan yaitu sebanyak 3.151.221 orang. Sedangkan jumlah total nilai 

produksinya tahun 2014 dengan angka 212.632 milyar, tahun 2015 jumlah tersebut 

meningkat mebjadi 214.057 milyar. Jumlah total nilai investasi di tahun 2014 

sebanyak 67.271 milyar, dan tahun 2012 semakin meningkat sebanyak 67.702 milyar. 

Hal ini membuktikan bahwa sektor UMKM di Provinsi Jawa Timur telah 

menunjukkan hasil yang memuaskan karena tiap tahunnya mengalami jumlah 

peningkatan dari segi hasil dan penyerapan tenaga kerja.  

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa 

Timur di tahun 2013 terdapat sekitar 8 juta unit usaha dari berbagai sektor. Dari 8 

juta, 6,8 juta unit usaha diantaranya masuk pada kategori unit usaha mikro kecil dan 

menengah. Jumlah yang melebihi 50% dari total unit usaha yang ada di Jawa Timur 

merupakan sebuah potensi yang cukup besar bagi perekonomian provinsi Jawa 

Timur. Jumlah unit UMKM yang tersebar di kota/kabupaten yang ada di provinsi 

Jawa Timur ada pada tabel dibawah ini. 
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Tabel I.7 

Jumlah Unit UMKM tiap Kabupaten/Kota Provinsi  

di Jawa Timur Tahun 2013 

No. Kabupaten/Kota Unit Usaha Jumlah 

Mikro Kecil Menengah 

1. Kab. Bangkalan 164.015 2.606 147 166.768 

2. Kab. Banyuwangi 280.204 15.269 1.233 296.706 

3. Kab. Blitar 242.838 11.362 1.422 255.622 

4. Kab. Bojonegoro 274.902 6.497 568 281.967 

5. Kab. Bondowoso 168.041 3.928 409 172.378 

6. Kab. Gresik 157.977 9.569 847 168.393 

7. Kab. Jember 418.164 4.669 1.318 424.151 

8. Kab. Jombang 179.300 8.587 727 188.614 

9. Kab. Kediri 243.969 7.001 523 251.493 

10. Kab. Lamongan 243.602 8.535 597 252.734 

11. Kab. Lumajang 187.444 8.254 748 196.446 

12. Kab. Madiun 142.381 3.952 229 146.562 

13. Kab. Magetan 149.473 5.093 234 154.800 

14. Kab. Malang 387.607 24.372 2.537 414.516 

15. Kab. Mojokerto 145.520 7.279 2.611 155.410 

16. Kab. Nganjuk 196.351 4.546 566 201.463 

17. Kab. Ngawi 181.573 2.884 855 185.312 

18. Kab. Pacitan 178.402 2.616 97 181.115 

19. Kab. Pamekasan 194.458 1.009 87 195.554 

20. Kab. Pasuruan 137.353 10.564 885 248.802 

21. Kab. Ponorogo 202.774 4.353 434 207.561 

22. Kab. Probolinggo 227.155 4.353 434 207.561 

23. Kab. Sampang 193.082 1.838 295 195.215 

24. Kab. Sidoarjo 154.892 14.836 1.536 171.264 

25. Kab. Situbondo 150.635 5.678 414 156.727 

26. Kab. Sumenep 264.062 4.763 180 269.005 

27. Kab. Trenggalek 140.497 2.716 242 143.455 

28. Kab. Tuban 215.147 8.111 740 223.998 

29. Kab.Tulungagung 174.030 7.034 345 181.409 

30. Kota Batu 20.673 2.623 248 23.544 

31. Kota Blitar 18.946 2.106 239 21.291 

32. Kota Kediri 25.877 3.066 363 29.306 

33. Kota Madiun 20.287 2.084 291 22.662 

34. Kota Malang 67.167 9.414 1.197 77.778 

35. Kota Mojokerto 16.059 1.324 97 17.480 
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36. Kota Pasuruan 21.669 2.397 191 24.257 

37. Kota Probolinggo 24.312 1.647 166 26.125 

38. Kota Surabaya 222.856 31.867 6.039 260.762 

Jumlah 6.825.931 

Sumber : Tesis Arifian Ardi Achmadi 

 Tabel I.6 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM pada provinsi Jawa Timur 

di tiap kota/kabupatennya. Dapat dilihat dari unit-unit yang ada pada setiap kategori 

usaha mikro yang jumlahnya paling dominan dibandingkan dengan usaha kecil dan 

menengah. Hal ini tidak lepas dari sifat usaha mikro yang menjadi jenis usaha paling 

mudah diciptakan oleh kelompok atau individu karena kepemilikan modal dan faktor 

produksi dimana syarat-syaratnya dapat dipenuhi dengan mudah. Pada tabel I.6, 

jumlah unit paling tinggi jumlahnya 418.164 unit yang berasal dari Kabupaten 

Jember, dalam kategori usaha kecil paling tinggi berjumlah 31.867 unit dari kota 

Surabaya, dan usaha menengah paling tinggi berjumlah 6.039 unit yang juga berasal 

dari kota Surabaya. Jumlah total UMKM seluruh kota/kabupaten pada provinsi Jawa 

Timur berjumlah 6.852.931 unit usaha. 

 Salah satu UMKM yang ada di Jawa Timur yaitu terdapat di Kabupaten 

Magetan yang memiliki berbagai potensi industri yang pada umumnya potensi 

tersebut merupakan Industri berskala kecil dan menengah. Kabupaten Magetan 

memiliki cukup banyak potensi mulai dari produk olahan makanan dan kerajinan 

yang sangat perlu untuk dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan 

dan perekonomian masyarakat. Adanya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Magetan di dukung dengan sektor ekonomi unggulan yang mampu dijadikan potensi 

daerah bagi perkembangan Kabupaten Magetan. Hal ini sangat penting karena sektor 

tersebut dapat memberikan dua sumbangan yakni yang pertama, secara langsung akan 

menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor produksi daerah dan pendapatan 

daerah. Kedua, menciptakan permintaan atas produksi industri lokal (Taufik,2000).   
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Tabel I.8 

Kerajinan Rakyat (Formal dan Non Formal) menurut Jenis, Unit Usaha dan Tenaga 

Kerja di Kabupaten Magetan Tahun 2014 

No.  Jenis Industri 

Kecil/Kerajinan 

Unit Usaha Tenaga Kerja Hasil Produksi 

1. Tikar Mendong 420 630 1.006.080.000 

2. Grabah 239 359 5.451.164.400 

3. Batu Merah  3.741 9.353 55.525.424.000 

4. Genteng 1.510 3.775 48.266.100.000 

5. Pande Besi 115 403 3.455.000.000 

6. Kompor Minyak 3 8 18.000.000 

7. Pengolahan Kayu dan 

Mebelair 

228 1.026 19.913.300.000 

8. Sulak Bulu 23 35 548.812.500 

9. Penjahit (Konveksi) 130 325 7.034.816.000 

10. Tempe 1.136 1.704 53.560.352.000 

11. Tahu 115 403 56.565.000.000 

12. Tape Singkong 76 114 1.992.993.000 

13. Krupuk Terigu 200 500 4.205.391.528 

14. Makanan Ringan 279 698 58.669.141.600 

15. Jamu Jawa 46 69 232.647.800 

16. Emping Mlinjo 268 402 29.371.303.300 

17. Penyaman Kulit 139 695 76.462.240.300 

18. Sambel Pecel 31 109 2.118.644.600 

19. Nasi Jagung 22 33 123.165.000 

20. Jrangking 24 60 580.080.000 

21. Telur asin 7 25 630.000.000 

22. Percetakan 14 49 2.566.750.000 

23. Pecah Batu Koral 16 72 360.000.000 

24. Kasur 6 21 192.000.000 

25. Roti Bolu 38 171 6.060.600.000 

26. Lassery 66 297 7.230.000.000 

27. Gamelan 9 41 2.404.800.000 

28. Alas Kaki dari kulit 178 819 72.183.139.500 

29. Kerajinan Anyaman 

Bambu 

5.626 15.134 72.280.859.923 

30. Rengginan 47 87 209.375.000 

31. Kerajinan Kaset 15 24 450.000.000 

32. Tas Plastik 1 3 30.000.000 

33. Barang dari Semen 79 277 3.489.166.700 
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34. Gula Kacang/Enting-

enting 

23 62 1.064.700.000 

35. Emping Jagunng 3 14 945.000.000 

36. Batik Tulis 3 93 679.036.000 

37. Jenang Candi 4 15 540.000.000 

38. Kormelo (Manisan 

Kulit Jeruk) 

2 15 24.732.000 

39. Carang Mas 40 150 1.149.000.000 

40. Rokok 1 15 519.750.000 

41. Kopi 1 26 337.236.000 

42. Ikat Pinggang 29 131 14.418.000.000 

43. Krupuk Rambak 24 108 39.840.000.000 

44. Kerajinan Kaca/Grafir 2 15 935.590.000 

45. Sapu Ijuk 33 72 544.320.000 

46. Sermiyer  25 71 399.375.000 

 Jumlah/total  15.037 38.501 654.601.086.150 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 

 Tabel I.7 menunjukkan bahwa hasil produksi terbanyak dari kerajinan rakyat 

formal dan non formal Kabupaten Magetan adalah jenis industri kecil/kerajinan 

penyaman kulit dengan hasil produksi yang berjumlah 76.462.240.300, unit usaha 

sebanyak 139 dan tenaga kerjs sejumlah 695. Penyaman kulit merupakan proses 

mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak (leather). Penyaman kulit biasanya 

digunakan hampir semua jenis ternak seperti kulit sapi, kerbau, domba, dan lain-lain. 

Pada tabel diatas ada 46 jenis industri kecil/kerajinan di Kabupaten Magetan dimana 

jumlah total unit usaha berjumlah 15.037, tenaga kerja berjumlah 38.501 serta jumlah 

total hasil produksi kerajinan rakyat formal dan non informal Kabupaten Magetan 

pada tahun 2014 sebanyak 654.601.086.150.  

 Salah satu industri kerajinan kulit berada di Jalan Sawo Kelurahan Selosari 

dan Kelurahan Kauman Kecamatan Magetan. Kabupaten Magetan memiliki kawasan 

industri kerajinan kulit yang menggunakan kulit sapi atau kambing dalam 

pembuatanya. Dari kulit tersebut dapat menghasilkan berbagai macam barang mulai 

dari tas, dompet, sarung tangan, jaket, ikat pinggang, sandal, sepatu, dan masih 

banyak lainnya. Namun, sentra yang paling terkenal tepatnya di Jalan Sawo karena 
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jalur ini yang paling mudah dilewati kendaraan-kendaraan wisatawan untuk menuju 

tempat pariwisata Telaga Sarangan. Telaga Sarangan adalah salah satu tempat wisata 

yang paling terkenal di Kabupaten Magetan, letak sentra kerajinan kulit di Jalan Sawo 

mudah dijangkau wisatawan dan sangat strategis.  

 Berdirinya sentra industri kerajinan kulit ini merupakan suatu implementasi 

dari adanya penyamakan kulit. Lokasi penyamakan kulit berada di desa Ringinagung 

dimana letaknya sekitar 1,5 km/jam yang tidak jauh dari pusat kerajinan kulit di 

Selosari. Penyamakan kulit sendiri merupakan proses pembuatan bahan baku yang 

dibutuhkan pengrajin barang dari kulit sehingga hubungan penyamakan kulit dengan 

kerajinan kulit saling menguntungkan. Penyamakan merupakan proses produksi 

barang mentah menjadi barang setengah jadi, sedangkan kerajinan kulit merupakan 

proses produksi barang setengah jadi menjadi barang jadi. 

 Kerajinan kulit di Kabupaten Magetan yang terletak di Jalan Sawo Kelurahan 

Selosari dirintis pada tahun 1960, akan tetapi pada tahun 1950 penyamakan kulit 

sudah ada. Awalnya  hanya sebagian orang yang menekuni bidang kerajinan kulit ini, 

pada akhirnya meningkat dan terbukti mulai tahun 1985 Kelurahan Selosari di 

Kabupaten Magetan berkembang industri rumah tangga (home industry) yang 

menawarkan produk-produk klasik asli terbuat dari bahan kulit. 

 Hasil kerajinan kulit ini wilayah pemasarannya tidak hanya sebatas pasar 

lokal akan tetapi merambah hingga ke pasar regional seperti Jakarta, Bojonegoro, 

Sumatra, Samarinda, Sulawesi, Palu, Nusa Tenggara, Kalimantan, Probolinggo, 

Madura, Irian, serta daerah lainnya. Proses produksi kerajinan kulit di Kabupaten 

Magetan masih menggunakan cara tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan 

handmade. Hal tersebut menjadikan salah satu daya tarik bagi pengunjung karena dari 

segi kualitas produk kerajinan kulit di Kabupaten Magetan mampu bersaing dengan 

produk lainnya.  

 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kerajinan kulit sudah menjadi 

produk unggulan di Kabupaten Magetan. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah 

yang aktif dalam pengembangan UMKM ini melalui program-program yang 
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terselenggara. Tidak hanya karena peran pemerintah yang aktif dalam hal ini, namun 

partispasi  pelaku UMKM juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar 

terjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah 

dengan partisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah kerajinan kulit. 

 

Tabel I.9 

Penelitian Terdahulu yang Relefan 

No. Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian Persamaan dan 

Perbedaan 

Penelitian ini 

1. Distianto Agung 

D.N.P 

(2016) 

Peran Pemerintah 

Daerah dan 

Partisipasi Pelaku 

Usaha Dalam 

Mengembangkan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah Cor 

Kuningan Di 

Kabupaten 

Jombang  

- Pemerintah 

Kabupaten 

Jombang telah 

melaksanakan 

tugasnya dalam 

mengembang 

kan UKM di 

bidang produksi, 

pemasaran, dan 

sumber daya 

manusia. 

- Pemkab Jombang 

juga telah 

menjalankan 

perannya sebagai 

fasilitator, katalis 

dan regulator. 

- Partisipasi pelaku 

pengrajin kuningan 

cor juga telah 

terlibat secara aktif 

dalam rangka untuk 

mengembang 

kan UKM, 

diwujudkan dalam 

kegiatan pengrajin 

yang 

mencerminkan 

partisipasi dalam 

perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

pemanfaatan hasil.  

- Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama fokus pada 

peran 

pemerintah 

daerah dan 

partisipasi 

pelaku UMKM. 

- Perbedaannya 

terletak pada 

topik dan lokus 

pembahasan 

UMKM karena 

penilitian ini 

membahas 

tentang UMKM 

Kerajinan Kulit 

di Kabupaten 

Magetan. 
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2. Muh Asran 

Labaran, 

Lukman Hakim, 

Rudi Hardi 

(2016) 

Peran Pemerintah 

Daerah dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat Petani 

Kakao di Desa 

Taan Kecamatan 

Tapalang 

Kabupaten 

Mamuju 

- Dari hasil 

penelitian, 

dikatakan bahwa 

peran pemerintah 

tersebut telah dapat 

merealisasikan 

berbagai program 

seperti peningkatan 

kesejahteraan 

sosial.  

- Faktor 

pendukungnya 

adalah adanya 

upaya pemerintah 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

masyarakat dan 

bantuan produksi 

dan modal . 

- Sedangkan faktor 

penghambatnya 

yaitu kurangnya 

kelembagaan yang 

menanungi 

masyarakat dalam 

pembudidayaan 

tanaman kakao 

- Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu fokus 

terhadap peran 

pemerintah 

daerah 

- Perbedaannya 

adalah pada 

penelitan saya 

tidak hanya 

berfokus pada 

peran 

pemerintah 

daerah namun, 

mengikutsertak

an partisipasi 

dari 

masyarakat 

serta penelitian 

saya 

membahas 

tentang upaya 

pengembangan 

kerajinan kulit 

di Kabupaten 

Magetan. 

3. Abdul Halik 

(2014) 

Peran Pemerintah 

Kota Serang 

dalam Kebijakan 

Pengembangan 

Pasar Tradisional 

-  Ada 3 peran 

pemerintah dalam 

penelitian ini, yang 

pertama AMP Kota 

Serang sebagai 

penerima 

informasi. Kedua, 

Disperindagkop 

serta Bappeda Kota 

Serang sebagai 

pengambil 

keputusan. Ketiga, 

UPTD Pasar, DTK, 

BLHD, dan DPKD 

Kota Serang 

sebagai pemberi 

pertimbangan.  

- Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu fokus 

terhadap peran 

pemerintah 

daerah 

- Perbedaannya 

terdapat pada 

pembahasan. 

Jika dalam 

penelitian saya 

membahas peran 

pemerintah dan 

partisipasi 

pelaku 

UMKMdalam 

upaya 
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pengembangan 

kerajinan kulit di 

Kabupaten 

Magetan, 

penelitian ini 

lebih mengarah 

pada bagaimana 

peran 

pemerintah kota 

Sserang dalam 

kebijakan 

pengembangan 

pasar tradisional 

4. Robby 

Firmansyah, 

Ratih Nur 

Pratiwi, Riyanto 

(2014) 

Strategi 

Pemerintah 

Daerah Dalam 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah di 

Kabupaten 

Madiun (Studi 

pada Dinas 

Koperasi, 

Perindustrian, 

Perdagangan dan 

Pariwisata 

Kabupaten 

Madiun dan 

Sentra Industri 

Brem Desa 

Kaliabu 

Kecamatan 

Mejayen 

Kabupaten 

Madiun) 

- Dinas Koperasi, 

Perindustrian, 

Perdagangan dan 

Pariwisata 

Kabupaten Madiun 

memfasilitasi 

beberapa industri 

brem di Desa 

Kaliabu dengan PT. 

INKA Madiun dalam 

memberikan bantuan 

berupa pinjaman 

modal. 

- Strategi pemerintah 

daerah dalam 

pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah di Sentra 

Industri Brem Desa 

Kaliabu adalah 

dengan 

pengembangan 

pemasaran, 

pengembangan 

Sumber Daya 

Manusi, dan 

memberikan 

pengaturan dan 

pengendalian melalui 

Pengaturan Perijinan 

dan Fungsi 

Kelembagaan.  

- Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

pembahasan 

yang sama 

tentang Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah.  

- Perbedaannya 

terletak pada 

fokus dan lokus 

penelitian. 

Jurnal ini 

memfokuskan 

pada strategi 

pemerintah 

daerah dalam 

pemberdayaan 

UMKM di 

Sentra Industri 

Brem Desa 

Kaliabu di 

Kabupaten 

Madiun, 

berbeda dengan 

penelitian saya 

yang berfokus 

peran 

pemerintah 

daerah dan 

partisipasi 

pelaku UMKM 
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dalam upaya 

pengembangan 

Kerajinan Kulit 

di Kabupaten 

Magetan. 

5. Harni Abrianti 

Ningrum 

(2014) 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Program Nasional 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Mandiri (PNPM 

Mandiri) di 

Kelurahan 

Karanganyar 

Samarinda Ulu 

-  Partisipasi 

masyarakat telah 

terlaksana dengan 

baik dalam 

pelaksanaan PNPM 

Mandiri di 

Kelurahan Karang 

Anyar serta dengan 

melakukan kegiatan 

dibidang ekonomi, 

sosial dan 

lingkungan.  

- Persamaan 

dengan 

penelitian saya 

adalah fokus 

kepada 

partisipasi 

masyarakatnya.  

- Perbedaannya 

adalah pada 

penelitian saya 

tidak hanya 

membahas 

partisipasi 

namun peran 

pemerintah juga. 

Topic 

pembahasan 

juga berbeda, 

jika pada 

penelitian 

tersebut 

membahas 

program PNPM 

di Kelurahan 

Karanganyar 

Samarinda, 

penelitian saya 

membahas 

UMKM 

Kerajinan Kulit 

di Kabupaten 

Magetan.  

6. Dewi Safutri 

Sari  

(2016) 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pembangunan di 

Kelurahan Mesjid, 

Kecamatan 

Samarinda 

Seberang  

- Hasil dari 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa masyarakat 

berpartisipasi  

dalam perencanaan 

pembangunan 

dengan 

menyalurkan 

- Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama fokus 

dengan 

partisipasi 

masyarakat. 

- Perbedaannya 
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aspirasi. Namun, 

masyarakat masih 

pasif dalam 

kegiatan 

pembangunan dan 

hasil pembangunan 

tidak dijaga dengan 

baik.  

dengan 

penelitian saya 

terletak pada 

fokus dan 

program yang 

diteliti. Pada 

penelitian saya 

fokus pada 

peran 

pemerintah dan 

partisipasi 

pelaku UMKM, 

sedangkan pada 

program 

penelitian saya 

mengenai 

UMKM 

Kerajinan Kulit 

di Kabupaten 

Magetan dan 

pada penelitian 

ini mengenai 

pembangunan di 

Kelurahan 

Mesjid 

Kecamatan 

Samarinda 

Seberang 

 

 Dari berbagai penjelasan data yang sudah ditampilkan, peneliti ingin meneliti 

untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku UMKM 

dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. Melihat fakta 

selama ini, Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan merupakan suatu produk unggulan 

jika dibandingkan dengan UMKM yang lainnya.  
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I.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil rumusan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Magetan  sebagai fasilitator, regulator dan katalisator 

pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan 

kerajinan kulit di Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana partisipasi para pengrajin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

sebagai partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan 

evaluasi sebagai upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan?  

 

I.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan tipologi peran Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai fasilitator, 

regulator dan katalisator pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam 

upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan.  

2. Mendeskripsikan tipologi para pengrajin Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM)  sebagai partisipasi dalam pelaksanaan, perencanaan, pemanfaatan 

hasil dan evaluasi dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten 

Magetan. 

3. Mendeskripsikan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan terhadap Kerajinan 

Kulit di Kabupaten Magetan. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis  

 Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, 

wawasan, pengetahuan serta pemahaman mengenai peran pemerintah khususnya 

peran pemerintah daerah dalam keikutsertaannya untuk mengembangkan sektor 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menjadi pilar utama 

pertumbuhan ekonomi dan dapat menjadi bahan referensi serta bahan kajian pada 

penelitian-penelitian selanjunya dengan bidang yang lebih relevan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dan rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan pada Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten 

Magetan sehingga dapat menjadikan sektor UMKM lebih berkontribusi dalam 

pertumbuhan ekonomi daerah.  

 

I.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1  Peran Pemerintah  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI, 

2005:641). Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan 

karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak 

menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya 

adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2009:243). 

 Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang 

diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu 

norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, 
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peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis 

yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. 

Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam 

organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk 

merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi 

(Thoha, 2003:80).  

 Poerwadarminta menyebutkan peran dapat diartikan sebagai perilaku yang 

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa 

tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang 

memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki 

jabatan tertentu pada tatanan masyarakat (Poerwadarminta, 1995:751). Oleh sebab 

itu, jika tindakan tersebut yang diharapkan maka seorang individu yang menduduki 

jabatan tertentu memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab pada suatu peristiwa.  

 Menurut Suhady dalam Riawan, pemerintah (government) ditinjau dari 

pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of 

men/women in a nation state, city, ect yang artinya adalah pengarahan dan 

administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota 

dan lain sebagainya. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai the governing body of 

a nation, state, city, etc yang artinya lembaga atau badan resmi yang 

menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan lain 

sebagainya. Dilihat dari sifatnya, pengertian pemerintah dalam arti luas merupakan 

seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan 

yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah hanya meliputi cabang kekuasaan 

eksekutif saja (W. Riawan Tjandra, 2005:197). 

 Merton dalam Raho mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk 

pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang 

menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu (Raho, 2007:67). Oleh karena 

itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karena 
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peran yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status social dalam tatanan 

masyarakat. 

 Scott et al. dalam Kanfer menyebutkan lima aspek penting peran sebagai 

berikut : 

1. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan 

harapannya, bukan individunya 

2. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (task behavior), perilaku yang 

diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu 

3. Peran sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity) 

4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa 

perubahan perilaku utama 

5. Peran dak pekerjaan (jobs) tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu 

pekerjaan bisa memainkan beberapa peran (Kanfer, 1987: 197). 

 Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah 

Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Perangkat daerah adalah organisasi atau 

lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah 

lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dari penyelenggaraan 

pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Magetan. 

Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Koperasi dan 

UMKM yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan UMKM di 

Kabupaten Magetan.  
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 Ndraha menyebutkan tiga fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan, 

pemberdayaan, dan pembangunan. Namun, jika dilihat dari pendekatan produk, ada 

dua macam fungsi pemerintah yang terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder. 

Fungsi primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif 

dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Maksudnya disini fungsi primer tidak 

pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial 

masyarakat karena semakin meningkat kondisi yang diperintah, maka semakin 

meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa 

public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. 

Kedua jenis fungsi ini disingkat sebagai fungsi pelayanan (serving). Fungsi pelayanan 

ini bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik 

negara maju maupun negara berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing. 

Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negative dengan 

kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, maksudnya semakin tinggi taraf 

hidup maka semakin kuat bargaining position, dan semakin integrative masyarakat 

yang diperintah serta semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi 

pemerintah berubah, dari rowing ke steering. Jika kondisi ekonomi masyarakat 

lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil 

pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang 

fungsi pemerintah dalam pembangunan. Oleh sebab itu, konsep development tidak 

dikenal di negara maju, tetapi popular di negara berkembang (Ndraha, 2003: 75-76). 

 Menurut Siagian, ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, 

innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri, berikut penjelasannya : 

1. Pemerintah sebagai stabilisator 

Salah satu ciri dari suatu negara yang sdang membangun adalah labilnya 

situasi dan keadaan poliyik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. 

Dengan demikian, adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam 

menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan 

cenderung labil 
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2. Pemerintah sebagai innovator 

Inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, metode baru, system baru, serta 

cara berpikir baru. Sebagai aktor utama, dalam menjalankan pemerintahan 

pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut 

3. Pemerintah sebagai modernisator 

Setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya 

selalu dapat mengikuti perkembangan jaman yang menuntut penguasaan 

teknologi baru, cara memandang sesuatu yang baru, atau menjadi negara yang 

modern. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara 

menyetir masyarakat menuju kehidupan modern. 

4. Pemerintah sebagai pelopor 

Pemerintah harus bersikap sebagai pelopor dari berbagai aspek kehidupan 

bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjadi 

role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan 

yang positif sehingga ditiru oleh masyarakatnya yang berdampak pada 

kelancaran pembangunan nasional. 

5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri 

Pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah 

sendiri namun, juga menjadi tanggung jawab nasional. Akan tetapi, dalam 

berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan fungsi pelaksana 

sendiri, terutama pada bidang dimana ketika masyarakat tidak mau 

melakukannya karena tidak akan menguntungkan barang sedikit pun, 

contohnya adalah penanggungan bagi orang miskin dan terlantar (Siagian, 

2003:142). 

Selanjutnya, menurut Yeti dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah, diantaranya adalah : 

1. Ketersediaan sarana dan prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari 

pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk 



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-26 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

mencapai tujuan besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat 

mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang 

telah direncanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai 

kewajiban untuk merawat, memperbaharui dan mengadakan sarana dan 

prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal. 

2. Ketersediaan anggaran 

Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya 

memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya 

selaku pelayan masyarakat. Finansial merupakan suatu rencana keuangan 

yang mencatat pengeluaran serta penerimaan tentang periode waktu 

tertentu. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari 

pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, 

sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk 

evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai coordinator seluruh unit kerja 

dalam aktivitasnya pada pemerintahan. 

3. Kemitraan 

Prinsip good governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan 

value for money, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan 

yang terjadi antara pemerintah , swasta, dan masyarakat. Pola hubungan 

ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin 

dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang 

baik (good governance). 

4. Partisipasi dari masyarakat  

Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan sorotan utama, 

karena masyarakat berada pada posisi subyek dan obyek dari kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting 

karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari 

pemerintah karena masyarakat sebagai subyek dan obyek kebijakan ikut 
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serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Yeti, 

2014: 24). 

Pembangunan ekonomi nasional dan daerah tidak dapat terlepas dari 

kontribusi UMKM. Sektor UMKM sangat berjasa dalam penyediaan lapangan 

pekerjaan karena dapat mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, peran 

pemerintah pusat maupun daerah berperan penting untuk mengembangkan UMKM 

agar UMKM menjadi tonggak dari perekonomian nasional maupun daerah.  

Sementara itu, Diva menyatakan terdapat peran pemerintah yang menurutnya 

efektif dalam hal pengembangan UMKM sebagai berikut: 

1. Peran pemerintah sebagai fasiliator 

Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh 

bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat 

disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau 

berupa subsidi barang maupun jasa, berupa keistimewaan melalui 

pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah sendiri. 

2. Peran pemerintah sebagai regulator 

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebjakan-kebijakan 

sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. 

Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan 

usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan 

mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan 

mengenai aturan persaingan usaha. Pemerintah merupakan pihak yang 

mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan 

dinamis. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang dibagi menjadi 

dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintahan 

daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur 

masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. 
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3. Pemerintah sebagai katalisator 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah 

sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan 

kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat 

menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan 

sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari 

UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak 

bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor 

mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagi langkah seperti 

pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas 

kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal 

ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM (Gede 

Diva, 2009: 15). 

 Di lain sisi, world bank membagi tiga peran pemerintah yaitu, peran minimal, 

peran antara dan peran aktif. Berikut penjelasannya : 
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Tabel I.10 

Peran Pemerintah menurut World Bank 

Jenis Peran Menanggulangi Kegagalan 

Pasar 

Meningkatkan 

Pemerataan 

Peran minimal Menyediakan barang-barang 

publik melalui pertahanan, 

keamanan, manajemen 

ekonomi mikro dan 

penyediaan fasilitas 

kesehatan publik 

Melindungi rakyat 

miskin dengan 

memberikan 

program 

pengentasan 

kemiskinan dan 

bantuan bencana  

Peran antara - Menanggulangi 

eksternalitas dengan 

memberikan perlindungan 

lingkungan dan 

pendidikan dasar 

- Mengatur monopoli 

dengan membuat 

peraturan jasa umum 

kebijakan monopoli 

- Mengatasi informasi yang 

tidak sempurna berupa 

asuransi (kesehatan, jiwa 

pensiun), peraturan, 

keuangan, perlindungan, 

konsumen 

Menyediakan 

asuransi sosial 

dengan 

menyediakan dana 

pensiun, tunjangan 

pengangguran dan 

pemerataan 

pensiun 

 

Peran aktif  Mengkoordinasikan 

kegiatan swasta dengan 

mendukung fungsi pasar 

Redistribusi aset 

Sumber : Mudrajad Kuncoro (2002: 110-111) 

 Dilihat dari tabel I.10 dapat disimpulkan bahwa dalam bidang pembangunan, 

pemerintah memiliki peran yang luas dan dibagi menjadi dua peran yaitu 

menanggulangi kegagalan pasar dan meningkatkan pemerataan. Setelah 

diberlakukannya otonomi daerah maka peran dan fungsi pemerintah yang sebelumnya 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kini dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar 

semakin aktif dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam bidang ekonomi 

utamanya. 
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 Menurut Harahap, peran pemerintah merupakan segala usaha yang wajib 

dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah klasik dalam dunia usaha 

terutama yang sering terjadi pada UMKM, diantaranya : 

a. Masalah pada teknologi 

Sebagian besar kendala UMKM ada pada faktor produksi yang berkaitan 

dengan teknologi karena faktor produksi yang berupa teknologi saat ini 

membutuhkan alokasi sumberdaya yang cukup tinggi menurut UMKM. 

Disaat teknologi semakin canggih dan kebutuhan spesifikasi produk dari 

masyarakat semakin kompleks, maka semakin terdesaknya UMKM karena 

keberlangsungan UMKM yang merupakan keharusan dalam penggunaan 

teknologi.    

b. Masalah pada modal 

Pada UMKM masalah modal sudah dianggap masalah klasik yang sering 

menjadi perbincangan pada suatu konferensi. Tak jarang suatu modal UMKM 

yang awalnya berasal dari kepemilikan pribadi masih kurang dalam segi 

permodalannya. 

c. Masalah pada akses pasar 

Permasalahan yang sudah umum terjadi yang dihadapi UMKM yakni akses 

pada pasar. UMKM yang baru berdiri biasanya kesulitan untuk mendapatkan 

pasar karena persaingan yang begitu ketat dan dalam segi pengelolaan 

usahanya, UMKM yang baru berdiri merupakan usaha awal yang belum 

begitu kuat dari segi pengelolaan usahanya (Harahap, 2014:14).  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tenatng pembagian 

urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki urusan wajib yang harus 

diselenggarakan. Ada 26 urusan wajib bagi pemerintah daerah, salah satunya adalah 

harus diselenggarakannya koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kemudian, pada 

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tenatng struktur organisasi dan tata kerja 

pemerintah daerah, dijelaskan bahwa penanganan urusan wajib seperti koperasi dan 
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usaha kecil menengah, hendaknya dikelola oleh sebuah satuan direktif yang 

berbentuk dinas.  

Dengan demikian, kesimpulan dari peran pemerintah adalah tindakan yang 

dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan 

publik yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakatnya. Hubungan peran 

pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah 

sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM. Untuk dapat memecahkan 

permasalahan pada UMKM maka peran pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat 

mengatasi masalah pada tekonologi, modal dan akses pasar.  

   

1.5.2    Partisipasi Pelaku Usaha 

 Menurtu Adi partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan 

pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, 

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses 

mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2008:27).  Menurut H.A.R Tilaar dalam 

Fachrini partisipasi dapat diartikan sebagai perwujudan nyata bagi suatu hasrat yang 

menginginkan untuk terjadinya pengembangan terhadap kondisi demokrasi saat ini 

(Fachrini, 2014:948.) Mubyarto mengartikan bahwa partisipasi sebagi bentuk 

kesediaan turut membantu keberhasilan dari program yang sesuai dengan kemampuan 

seluruh anggota masyarakat dengan tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri 

(Mubyarto, 1997: 35). 

 Korten dalam St. Rodliyah mendefinisikan partisipasi merupakan suatu 

tindakan yang mendasar untuk bekerjasama yang memerlukan waktu dan usaha agar 

menjadi mantap dan hanya berhasil baik dan terus maju apabila ada kepercayaan. 

Berbeda dengan Suherlan yang mendefinisikan bahwa partisipasi dapat dipandang 

sebagai dana yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau 

kontribusi masyarakat pada proyek-proyek pemerintah disatu sisi, dan dapat juga 

diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan 
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kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan dalam memikul serta 

memetik hasil atau manfaat pembangunan, disisi yang lain (St. Rodliyah, 2013: 31).   

 Menurut Sastropoetra definisi partisipasi adalah partisipasi sebagai 

keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab 

terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat yang 

serupa juga diungkapkan oleh Alastraire White dalam Sastropoetra bahwa partisipasi 

“Involvement of the local population actively in the decision making of development 

projects or in their implementation” yang artinya keterlibatan penduduk setempat 

secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan pembangunan proyek 

atau pelaksanaannya (Sastropoetra, 1986).     

 Selanjutnya, Histiraludin dalam Handayani juga memberikan pernyataan 

mengenai pengertian dari partisipasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan secara aktif 

oleh masyarakat pada keseluruhan proses kegiatan, yang juga berperan dalam faktor 

perekat antar masyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat juga terjalin rasa 

tanggung jawab serta saling memiliki terhadap kegiatan yang dilakukan, sehingga 

timbul kedekatan secara emosional dan berakibat pada terjadinya hubungan harmonis 

baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah (Handayani, 2006:40). 

 FAO dalam Britha mengungkapkan pandangannya tentang partisipasi. 

Melalui berbagai macam kajian, buku pedoman, dokumen proyek serta telah 

merangkum dan mengungkapkan pendapatnyabahwa partisipasi memiliki makna 

sebagai berikut : 

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan 

b. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang 

atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu. 

c. Partisipasi adalah ‘pemekaan’ (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek-proyek pembangunan 
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d. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka 

e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para 

staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar 

memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. 

f. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri (Britha, 1999: 64). 

 Bryant dan White mengungkapkan bahwa partisipasi seorang individu 

terhadap suatu kelompok yang dapat disebut juga dengan partisipasi individual. 

Sedangkan partisipasi yang dilakukan secara bersama-sama seperti pada 

keikutsertaan suatu masyarakat atau kelompok dapat disebut juga dengan partisipasi 

kolektif. Menurut Bryant dan White  partisipasi tersebut dibedakan menjadi dua, 

yaitu : 

1. Partisipasi Horizontal 

Partisipasi horizontal terjadi ketika masyarakat mempunyai ide untuk 

melakukan sesuatu dan semacam proyek yang membutuhkan tenaga dari 

orang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak pula. Masyarakat satu 

dengan yang lain ikut membantu dan berpartisipasi untuk melakukan proyek 

tersebut. Partisipasi antar masyarakat yang berasal dari masyarakat inilah 

yang disebut juga dengan partisipasi horizontal 

2. Partisipasi Vertikal 

Partisipasi vertikal terjadi ketika suatu anggota kelompok atau masyarakat 

ikut turut serta ambil bagian dalam program dari pihak lain. Pada kondisi ini, 

masyarakat berada pada posisi sebagai client, pengikut, atau pihak  yang 

berada paling bawah, sehingga partisipasi dengan bentuk vertical terjadi 

(Bryant dan White, 1982:206).  

Partisipasi Asngari bahwa partisipasi diadakan karena dasar pengertian 

bersama yang dipegang secara erat oleh keseluruhan anggota sebagai akibat dari 
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proses interaksi dan komunikasi yang terjadi. Pada saat partisipasi ini dikumpulkan, 

maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut : 

- Adanya ikatan kebersamaan 

Ikatan kebersamaan menyebabkan rasa saling memiliki dan saling terhubung 

antara individu satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan 

keharmonisan dan kedamaian karena perselisihan jarang terjadi sebagai akibat 

dari ikatan kebersamaan yang terbentuk 

- Adanya suasana bebas dan bertanggungjawab 

Suasana bebas dan bertanggung jawab disebut juga suasana yang demokratis. 

Dengan suasana yang demokratis, tidak ada paksaan untuk menentukan sikap 

sehingga kebebasan antar individu tidak ada yang menghalangi (Asngari, 

2001:29). 

Menurut Slamet, dalam hubungannya pada pembangunan, partisipasi adalah 

suatu bentuk keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan yang terbagi dalam 2 

bentuk, yaitu : 

- Keterlibatan pada kegiatan pembangunan 

Proses pembangunan dilakukan dengan cara menentukan program-program 

yang berorientasi pada tujuan besar. Kemudian pada program-program 

tersebut dibentuk kegiatan-kegiatan guna merealisasikan program yang ada. 

Keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan dengan ikut berpartisipasi 

pada kegiatan pembangunan dapat membantu terealisasikannya tujuan besar 

dari kegiatan tersebut.  

- Keterlibatan pada pemanfaatan hasil pembangunan 

Selain berpartisipasi dengan bentuk sumbangan tenaga, waktu, dan pikiran, 

partisipas juga dapat dilakukan dengan ikut memanfaatkan hasil dari 

pembangunan, karena pemerintah melakukan keseluruhan proses 

pembangunan ini adalah ditujukan untuk masyarakat, sehingga ketika 

masyarakat memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut, dapat dikatakan 
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bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah ini sudah berhasil (Slamet, 

2003: 8).  

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Hamijoyo dan Iskandar dalam 

Huraerah, jenis-jenis partisipasi sebagai berikut : 

a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan rapat 

b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan 

sebagainya 

c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan 

sebagainya 

d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk 

mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri 

e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban 

(Huraerah, 2008: 102-103). 

Kemudian, menurut Valderama dalam Arsito bahwa partisipasi memiliki tiga 

konsep yang kaitannya merupakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, 

anatar lain: 

1. Partisipasi warga  

Partisipasi yang langsung dilakukan oleh seorang warga pada proses 

pengambilan keputusan baik pada tahap kelembagaan maupun pemerintahan. 

Partisipasi warga secara langsung telah menggeser arti pastisipasi yang 

sebelumnya hanya berupa kepedulian kepada kaum marginal, bergeser 

menjadi bentuk kepedulian antara masyarakat kepada pembangunan yang 

diwujudkan dengan bentuknya dalam pasrtisipasi untuk menentukan suatu 

kebijakan. Partisipasi seperti ini dilakukan karena masyarakat sadar betapa 

pentingnya partisipasi dalam menentukan kebijakan dan pengaruhnya dalam 

kehidupan mereka dan masyarakat secara luas. 
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2. Partisipasi Sosial  

Partisipasi dipandang sebagai keikutsertaan masyarakat sebagai pihak diluar 

yang berperan sebagai pihak yang diuntungkan atau sebagai objek kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses pembangunan. 

Keikutsertaan masyarakat melibatkan seluruh proses dan tahapan 

pembangunan. Seperti mulai pada analisis kebutuhan, pelaksanaan, 

pemantauan sampai evaluasi. Partisipasi sosial pada dasarnya dilakukan 

dengan tujuan pembelajaran kepada masyarakat akan arti pentingnya sebuah 

partisipasi, serta untuk menggerakkan mibilisasi sosial.  

3. Partisipasi Politik 

Partisipasi Politik penuh dengan unsur-unsur kepentingan dan dilakukan atas 

dasar pemenuhan kepentingan tertentu. Tujuan dari partisipasi politik 

digunakan untuk mempengaruhi dan mendapatkan suatu macam jabatan pada 

lembaga kepemerintahan, sehingga yang dilihat pada partisipasi politik bukan 

pada partisipasi untuk membangun negara, melainkan partisipasi untuk 

mendapatkan kekuatan yang berorientasi politik (Arsito, 2004). 

Keth Davis yang dikutip oleh Khairuddin dalam Putra, memberikan 

pendapatnya tentang partisipasi, as mental an emotion involvement of person in a 

group situation which encourages him to contribute to group goals and responsibility 

to them. Pengertiannya mengandung tiga hal pokok mengenai definisi dari partisipasi, 

yaitu: 

1. Partisipasi/ keterlibatan/ keikutsertaan/ peran serta sesungguhnya 

merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, bukan hanya semata-

mata keterlibatan secara jasmaniah 

2. Kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan 

kelompok. Dalam keadaan seperti ini terdapat rasa senang dan 

kesukarelaan untuk membantu kelompok  
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3. Unsur tanggung jawab menjadi segi yang menonjol dari rasa menjadi 

anggota. Ada rasa ‘sesnse of belongingness’ dengan diakuinya sebagai 

anggota (Sastropoetro, 1986: 13-14).  

Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa partisipasi sebagai proses keterlibatan 

masyarakat kedalam 4 macam yang digunakan sebagai acuan dalam Distianto. 

Keempat macam dari partisipasi tersebut sebagai berikut (Distianto, 2016:68) : 

1. Partisipasi dalam perencanaan 

Partisipasi dalam indikator ini berkaitan dengan perencanaan dan juga 

pengambilan keputusan akhir sebagai tahapan setelah keikutsertaan 

masyarakat dari proses perencanaan. Masyarakat juga diajak berdiskusi 

mengenai gagasan atau ide yang dimiliki unguk kepentingan dan tujuan 

bersama hingga mendapatkan kesepakatan bersama. Wujud dari 

partisipasi dalam perencanaan adalah kehadiran dalam proses temu, 

sumbangan gagasan atau ide, dan juga dapat berupa reaksi yang bisa 

berupa persetujuan atau penolakan mengenai program yang sedang 

didiskusikan 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari program-program yang telah 

disetujui bersama dengan masyarakat pada tahapan indikator perencanaan. 

Pelaksanaan program-program ini diperlukan keikutsertaan berbagai 

macam aspek dari pembangunan, khususnya masyarakat yang menjadi 

objek dari pembangunan, serta pemerintah yang bertindak sebagai sumber 

dari pembangunan. Partisipasi dengan level makro seperti ini dibutuhkan 

karena pada tahap indikator pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah 

menggerakkan sumber daya, sumber dana, kegiatan administrasi, dan 

penjelasan secara mendetail mengenai program-program yang akan 

dilaksanakan 
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3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

Dilihat secara makro, pengambilan manfaat dari hasil pelaksanaan artinya 

keberhasilan yang dari segi kuantitas dapat dilihat dari angka-angka yang 

menunjukkan keberhasilan, seperti persentase pelaksanaan keberhasilan 

pelaksanaan program dan sudah memenuhi target yang telah ditentukan 

atau belum. Sedangkan dari segi kualitas, dapat dilihat pengaruhnya pada 

output setelah program yang dimaksud dilaksanakan 

4. Partisipasi dalam evaluasi 

Evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi mengenai program-program 

secara menyeluruh. Partisipasi pada evaluasi ini bertujun untuk 

mengetahui derajat keberhasilan sutu program yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana yang dibuat. Dan keberhasilan dilihap dari 

kesesuaian tingkat pencapaian sutu program sesuai dengan target yang 

telah direncanakan.  

Dari penjelasan pengertian partisipasi menurut beberapa para ahli, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk keikutsertaan individu di 

dalam sebuah kelompok yang terlibat pada suatu kegiatan terhadap proses 

pelaksanaan pengambilan keputusan. Hubungan antara partisipasi dengan penelitian 

ini yaitu keterlibatan dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap upaya 

pengembangan yang dilakukan pemerintah daeerah pada unit UMKM Kerajinan 

Kulit. Bentuk partisipasinya berupa : 

1. Partisipasi dalam perencanaan 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

4. Partisipasi dalam evaluasi   

  

1.5.3  Usaha Mikro Kecil Menengah 

 Dalam bahasa Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah sering disingkat 

dengan sebutan UMKM. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah berbeda pada setiap 
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literature menurut beberapa lembaga atau instansi dan undang-undang. Dalam 

perundang-undangan, definisi UMKM telah diklasifikasikan sebagaimana suatu 

usaha dapat dikatakan sebagai sebuah UMKM dengan pengukuran tertentu. Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

menyebutkan definisi UMKM sebagai berikut : 

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha Mikro adalah unit usaha 

yang meiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

2. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha Kecil  adalah unit usaha yang 

memiliki kekayaan bersih diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). 

3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif  yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung  dengan Usaha 

Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-40 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Kriteria dari Usaha 

Menengah adalah unit usaha yang dimiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, atau yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Badan Pusat Statistik di tahun 2003 mendefinisikan UMKM dalam 2 kategori, 

yakni : 

a. Menurut omset 

Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki aser tetap kurang dari Rp 

200.000.000 dan omset pertahun kurang dari Rp 1.000.000.000 

b. Menurut jumlah tenaga kerja 

Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-9 

orang tenang kerja. Industri rumah tangga adalah industri yang 

mempekerjakan kurang dari 5 orang. UMKM merupakan usaha yang 

memiliki modal awal terbatas, nilai modal atau jumlah pekerjanya sesuai 

definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan 

tertentu (Sukirno, 2004: 365). 

 Definisi UMKM menurut Suprapti adalah badan usaha baik perorangan atau 

badan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) 

sebanyak Rp 200.000.00,00 dan mempunyai hasil penjualan pertahun sebanyak Rp 

1.000.000.000,00 dan berdiri sendiri (Suprapti, 2005: 48). Sedangkan, menurut 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri 

modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal 

untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70.000.000,00 ke bawah dan usahanya 

dimiliki oleh warga Negara Indonesia.   

Menurut Nurhayati dalam Tri, definisi UMKM dari organisasi dunia serta 

negara-negara yang ada di dunia diantaranya : 
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1. World Bank, mengkategorikan UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu : 

a. Medium Enterprise, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 

300 orang, pendapatan sektor usaha dalam setahun paling banyak $15 

juta (US Dollar), dan kepemilikan asset paling banyak $ 15 juta (US 

Dollar) 

b. Small Enterprise , unit usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 30 

orang, pendapatan sektor usaha dalam setahun tidak melebihi $ 3 juta, 

dan kepemilikan asset tidak melebihi $ 3 juta (US Dollar) 

c. Micro Enterprise, unit usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 10 

orang, pendapatan sektor usaha dalam setahun tidak melebihi $ 100 

ribu, dan kepemilikan asset tidak melebihi $ 100 ribu (US Dollar). 

2. Singapura, mengartikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 

30% pemegang saham lokal serta asset produktif tetap di bawah $ 15 juta 

(Dollar Singapura). 

3. Malaysia, menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki 

jumlah karyawan yang bekerja penuh kurang dari 75 orang atau yang 

modal pemegang sahamnya kurang dari 2,5 juta (Ringgit Malaysia). 

4. Jepang, mengkategorikan UMKM menjadi 4 macam : 

a. Mining and manufacturing, unit usaha dengan jumlah karyawan 

maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah 2,5 

juta (Yen Jepang) 

b. Wholesale, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 100 orang 

atau junlah modal saham maksimal 840 ribu (Yen Jepang) 

c. Retail, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 54 orang atau 

jumlah modal saham sampai 820 ribu (Yen Jepang) 

d. Service, unit usaha dengan jumlah karyawan maksimal 100 orang atau 

jumlah modal saham maksimal 420 ribu (Yen Jepang) 
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5. Korea Selatan, mengartikan bahwa UMKM merupakan unit usaha yang 

jumlah karyawannya dibawah 300 orang dan jumlah asetnya kurang dari 

60 juta (Won Korea) (Tri, 2013: 13-14). 

Selanjutnya, UMKM merupakan usaha yang dapat dilihat melalui ciri-ciri dari 

UMKM tersebut. Menurut Winarni, cirri-ciri dari UMKM sebagai berikut : 

- Terdapat ikatan emosional yang kuat antara perusahaan dengan pemilik, 

sehingga terjadi suatu kepedulian yang amat tinggi dari pemilik kepada 

perusahaannya. Mengakibatkan seluruh kewajiban perusahaan menjadi 

kewajiban dari pemilik juga. 

- Modal usaha berasal dari kepemilikan pribadi 

- SDM yang terbatas 

- Pemilik sering mencampur adukkan antara kepemilikan keuangan dari 

perusahaan dengan milik pribadi 

- Susunan organisasi yang masih sederhana, tidak terdapat system pembagian 

kerja yang baku 

- Biasanya usaha tersebut belum berbadan hukum, masih merupakan usaha 

perorangan 

- Kualitas manajemen dari organisasi cukup rendah, lebih mengedepankan sisi 

kekeluargaan, sehingga sering tidak terdapat rencana usaha yang mumpuni 

(Winarni, 2006:92).  

Hafsah menyatakan, UMKM dapat disebut sebagai penolong saat masa krisis 

ekonomi dan dapat meminimalkan dampak sosial yang menyertainya. Pada saat krisis 

ekonomi terjadi, banyak usaha-usaha besar gulung tikar akibat kontrol yang terlalu 

kaku dan mengedepankan hirarki sehingga inovasi dan kecepatan bertindak sulit 

untuk dilakukan. Berbeda dengan halnya UMKM yang memanfaatkan bentuk serta 

kelebihan usahanya sebagai tameng untuk melewati masa krisis ekonomi diantaranya 

yaitu : 
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a. Biaya produksi rendah 

Sektor UMKM adalah sektor usaha informal dimana modal serta faktor 

produksi yang dimiliki juga terbatas. Banyak yang beranggapan bahwa 

dengan kurangnya faktor produksi ini maka hanya dilihat sebagai 

kekurangan sektor UMKM. Tapi pada masa krisis, kelemahan ini justru 

membuat UMKM bertahan. Dengan rendahnya faktor produksi yang 

dimiliki, produksi yang dilakukan juga akan mengikuti dan menyesuaikan 

dengan faktor produksi yang ada, sehingga hasil akhirnya adalah 

penekanan biaya produksi sampai batas maksimalnya. Ketika krisis 

ekonomi terjadi, UMKM lebih dapat menyesuaikan dengan kenaikan 

harga karena memang pada awalnya biaya produksi sudah cukup rendah. 

b. Fokus usaha 

UMKM biasanya berdiri dengan mengandalkan satu produk yang unik 

dan merupakan ide dari pemiliknya, sehingga tidak hanya terpaku pada 

permintaan pasar. Oleh sebab itu saat krisis terjadi, permintaan pasar yang 

dulu tinggi bisa saja menurun, UMKM dengan fokus usahanya tersebut 

dapat bertahan karena dari awal produknya memiliki pasar yang berbeda, 

yaitu pasar dimana masyarakat menyukai produk unik dari UMKM 

tersebut 

c. Fleksibilitas usaha 

UMKM adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh beberapa orang, 

bisa juga disebut tim kecil. Dengan sedikit pihak yang terlibat pada proses 

pengambilan keputusan, maka semakin cepat pula keputusan diambil 

karena semakin sedikit kepentingan sehingga mudah untuk dijadikan satu 

suara 

d. Kecepatan bertindak 

UMKM menganut konsep kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, 

sehingga antara pelaku usaha di dalamnya tidak terlalu ada hirarki yang 

sangat ketat mengatur. Oleh karena itu, pihak didalam UMKM dapat 
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memiliki pergerakan yang cukup luas sehingga dapat mengutarakan 

inovasi atau rancangan produk baru agar sesuai dengan kondisi pasar 

(Hafsah, 2004 : 42).  

Secara khusus Solihin menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha 

produktif yang dapat menghasilkan pendapatan serta dilakukan oleh masyarakat 

golongan bawah dengan tujuan agar dapat bertahan hidup. Ciri-ciri usaha mikro 

menurut Salihin adalah : 

- Pemilik menggunakan keahlian serta pengalaman sehari hari dalam 

menjalankan usahanya 

- Tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang 

- Modal usaha kurang dari 10 juta rupiah, belum termasuk tanah dan bangunan 

(Solihin, 2006). 

Dari definisi dan ciri-ciri UMKM yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa sektor UMKM merupakan sektor yang awal berdirinya berada pada sektor 

informal serta untuk memulai suatu UMKM ini modal awalnya cukup terjangkau. 

Oleh karena itu, sektor UMKM ini akan banyak diminati pengusaha-pengusaha baru 

yang memiliki keinginan untuk terjun dalam dunia usaha karena sangat mudah suatu 

individu memulai usaha baru berbasis UMKM. Melalui berdirinya usaha baru, 

membutuhkan tenaga kerja, bahan baku, dan faktor produksi yang lainnya. Dengan 

demikian maka pasar akan berjalan dan juga dapat menggerakkan roda 

perekonomian. 

 UMKM yang merupakan sektor usaha informal telah diakui dunia karena 

memiliki peran penting bagi pembangunan dan perekonomian suatu negara. Pada 

negara berkembang dan negara maju, UMKM membawa dampak baik yaitu dengan 

adanya unit UMKM yang tersebar diseluruh wilayah telah mengurangi pengangguran 

serta kontribusinya terhadap Product Domestic Bruto (PDB) cukup besar.  

Thornburg dalam Tambunan menyatakan, UMKM merupakan penggerak 

yang penting dalam hal pertumbuhan teknologi, inovasi serta pertumbuhan ekonomi 

dari suatu negara, Thornburg juga menyatakan bahwa UMKM membawa dampak 
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yang besar pada negara maju lainnya yang tergabung dalam OECD (The 

Organisation for Economic Co-operation and Development) (Tambunan, 2009). 

OECD merupakan organisasi tingkat negara yang beranggotakan negara-negara yang 

menganut konsep demokrasi perwakilan dan pasar ekonomi bebas yang bertujuan 

utuk saling bekerja sama dalam pembangunan ekonomi.  

UMKM pada negara berkembang memiliki beberapa ciri-ciri yang 

membedakan usaha tersebut dengan usaha besar, menurut Tambunan ciri-ciri tersebut 

adalah : 

a. Fleksibilitas yang tinggi 

Salah satu poin penting dalam keunggulan UMKM adalah dari segi 

fleksibilitas usahanya yang sangat tinggi. Bahkan bisa dikatakan lebih tinggi 

daripada usaha besar. Berry dalam Tambunan menyatakan bahwa sektor 

UMKM merupakan kelompok usaha yang dinilai penting, terutama pada 

kondisi perekonomian yang tidak stabil dan juga kondisi pasar yang 

mengalami perubahan dengan cepat, seperti yang terjadi pada negara Asia 

Tenggara termasuk juga Indonesia, yaitu krisis ekonomi pada tahun 1997-

1998. Menurut BPS melalui laporannya, terdapat perbedaan latar belakang 

pendirian usaha ini harus lebih diperhatikan, baik antar UMKM dengan usaha 

besar, maupun antar sub bagian dari UMKM tersebut. Menurut laporan BPS, 

UMKM didirikan dengan latar belakang untuk menghasilkan pendapatan. 

Dengan latar belakang dimana kondisi seseorang yang terjepit seperti ini, 

maka hal apapun akan dilakukan agar dapat menghasilkan pendapatan. 

Sehingga dimulailah sebuah UMKM oleh orang tersebut. Terbukti dari hasil 

BPS tersebut, dapat diketahui bahwa UMKM merupakan sektor yang paling 

berjasa pada masa krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998.  

b. Hasil produksi merupakan barang konsumsi sederhana 

Produk dari UMKM sering dikaitkan dengan produk-produk kerajinan 

handmade serta barang bernilai seni lainnya yang hanya memiliki pasar 

tertentu dan mungkin hanya bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat 
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kelas menengah ke atas. Memang benar hal tersebut, karena UMKM sendiri 

pada dasarnya juga merupakan realisasi ide dari pemiliknya, sehingga ide 

tersebut dinyatakan dalam bentuk UMKM dengan harapan hasil dari ide 

tersebut dapat dijual. Namun terbukti secara umum bahwa dari UMKM, sub 

bagian yang paling meninjol adalah barang-barang hasil produksi dengan 

level konsumsi sederhana. Barang konsumsi sederhana dengan harga relative 

murah, sehingga pasar tertarik untuk membelinya. Dan juga barang konsumsi 

sederhana dimana barang yang dimaksud adalah barang yang pasti 

dikonsumsi oleh masyarakat, seperti barang-barang yang tidak jauh dari 

kebutuhan pokok manusia.  

c. Merupakan bentuk investasi  

Bisa dikatakan bahwa pendiri dari UMKM ini sebagian adalah masyarakat 

dengan tingkat ekonomi bawah, dimana pendirian UMKM ini sendiri dengan 

tujuan mencari pendapatan. Dengan didirikannya UMKM, bisa dikatakan 

masyarakat dengan ekonomi bawah ini menginvestasikan harta yang 

dimilikinya untuk mendirikan sebuah usaha dengan segala resiko yang 

nantinya akan dihadapi. Pada titik ini, UMKM sudah bertindak sebagai pihak 

penggerak investasi dari masyarakat sehingga perputaran uang berjalan yang 

mengakibatkan bergeraknya ekonomi. Dilain sisi, UMKM ini juga melatih 

jiwa kewirausahaan dari masyarakat yang menginvestasikan hartanya untuk 

pendirian UMKM, dimulai dari pengambilan keputusan, penyusunan strategi, 

dan lain sebagainya.  

d. Sebagai landasan kepada usaha yang lebih besar 

Dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, 

terbukti bahwa banyak sektor UMKM yang bertahan melewatinya, bahkan 

disebut sebut sebagai penolong pada saat terjadinya krisis tersebut. Oleh 

sebab itu, banyak yang menganggap bahwa UMKM adalah bidang usaha yang 

memiliki landasan kuat untuk menghadapi situasi yang kurang memihak 

seperti halnya krisis ekonomi. Dengan adanya landasan kuat tersebut, maka 
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dimaksudkan apabila suatu UMKM berdiri cukup kuat, maka dimaksudkan 

apabila suatu UMKM berdiri cukup kuat, maka selanjutnya untuk 

mengembangkan kepada usaha yang lebih besar. Seperti ketika usaha mikro 

yang nantinya digunakan sebagai landasan untuk menjadi usaha kecil, 

kemudian usaha kecil menjadi dasar untuk dikembangkan menjadi usaha 

menengah, dan usaha menengah menjadi dasar untuk dikembangkan menjadi 

sektor usaha besar.   

e. Padat karya 

UMKM lebih mengandalkan tenaga manusia pada saat melakukan produksi 

daripada menggunakan mesin. Alasan utama adalah keterbatasan faktor 

produksi yang hanya mampu untuk menggunakan tenaga manusia karena 

biaya yang dikeluarkan bisa lebih rendah daripada menggunakan mesin. 

Penggunaan tenaga manusia ini berarti juga permintaan akan tenaga kerja di 

luar sana. Lapangan pekerjaan yang tersedia akibat dari permintaan serta 

kebutuhan dari UMKM ini merupakan suatu berkah bagi masyarakat secara 

luas, namun yang sangat terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan baru ini 

adalah masyarakat dengan ekonomi bawah. Dengan adanya lapangan 

pekerjaan yang tersedia, maka masyarakat dengan ekonomi bawah mendapat 

lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas dari 

taraf ekonominya saat ini melalui pendapatan.   

f. Jumlah unit usaha yang sangat banyak 

Jumlah unit UMKM sangat banyak dan menyebar merata pada seluru bagian 

pelosok negeri, jauh melebihi unit usaha besar. Hal ini dikarenakan mudahnya 

UMKM didirikan oleh suatu individu karena persyaratan mendirikan usaha 

seperti kepemilikan faktor produksi yang dibutuhkan bisa didapat oleh suatu 

individu tersebut dengan cukup mudah, sehingga menarik banyak orang untuk 

memulai suatu usaha UMKM dengan harapan meningkatkan taraf hidup 

melalui pendapatan yang diterima dari UMKM yang didirikan tersebut. 

Keberadaan UMKM bisa sampai mencakup seluruh pelosok hingga 
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kepadadaerah yang terisolasi sekalipun. Oleh sebab itu, sektor UMKM 

berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat pada suatu 

daerah (Tambunan, 2009:2). 

 Perkembangan UMKM di Indonesia juga tidak lepas dari berbagai masalah. 

Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda hanya 

dengan menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga juga berbeda antar 

wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan 

antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Menurut Tambunan, masalah 

yang sering dihadapi oleh UMKM sebagai berikut : 

1. Kesulitan Pemasaran 

Salah satu aspek yang terkait dalam masalah pemasaran  adalah adanya 

tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan 

usaha besar dan impor maupun pasar ekspor. Hal ini dianggap sebagai salah 

satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. 

2. Keterbatasan Financial 

Usaha mikro dan kecil khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah 

utama dalam aspek financial, yang pertama yaitu mobilitas modal awal (star 

up capital) dan akses ke modal kerja. Kedua, financial jangka panjang untuk 

investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. 

 

3. Keterbatasan SDM 

Bagi UMKM di Indonesia , keterbatasan SDM merupakan dalah satu kendala 

yang serius, terutama dalam aspek entrepreneurship, quality control, 

engineering, akuntansi, data processing,  tingkat produksi, manajemen, 

organisasi bisnis, pengembangan produk, teknik pemasaran, teknik produksi, 

dan penelitian pasar. Hal ini menghambat usaha mikro dan kecil di Indonesia 

agar dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. 
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4. Masalah bahan baku 

Masalah keterbatasan bahan baku dan input-input yang lainnya juga menjadi 

kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi 

banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini disebabkan 

karena harga bahan baku yang tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas 

5. Keterbatasan teknologi 

Umumnya usaha mikro dan kecil di Indonesia masih menggunakan teknologi 

yang tradisional berupa alat-alat produksi yang manual. Keterbatasan 

teknologi seperti ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity 

dan efisiensi dalam proses produksi, akan tetapi kualitas produk yang dibuat 

rendah (Tambunan, 2002).  

Sehingga, kesimpulan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu 

usaha produktif bernilai ekonomi yang merupakan sektor usaha informal dan 

didirikan oleh perorangan atau kelompok kecil dengan jumlah penjualan tahunan 

paling banyak 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

  

1.5.4 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari pengembangan yaitu proses, 

cara, perbuatan mengembangkan, sedangkan mengembangkan yaitu perintah selalu 

berusaha di pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran 

(KBBI, 2005:414). 

 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengembangan 

merupakan sebuah kegiatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada saat 

ini sudah bisa dipergunakan dengan tujuan untuk memanfaatkan serta 

mempergunakan teori dan kaidah ilmu pengetahuan yang telah diuji dan terbukti 

kebenarannya. Kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk selanjutnya dapat 

menjadi dasar data serta informasi dalam rangka meningkatkan fungsi, manfaat, dan 



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-50 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada sehingga memungkinkan 

untuk diciptakannya sebuah teknologi baru. 

 Tunggala dalam Dani memberikan pengertian pengembangan adalah suatu 

usaha yang dilakukan organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang 

mengacu pada kemampuan meningkatkan daya tanggap organisasi terhadap 

lingkungan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Lalu menurut Moekijat 

pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang 

sekarang maupun yang akan dating, dengan member keterangan, mempengaruhi 

sikap atau menambah kecakapan (Dani Danuar Tri, 2013:12). 

 Warren G. Bennis dalam Sutarto mengemukakan bahwa pengembangan 

adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks 

yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, 

sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan 

tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendir (Sutarto, 

1995: 416). Definisi perkembangan menurut Thoha adalah suatu tindakan, proses, 

hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik. Ada dua unsur mengenai perkembangan, 

yang pertama, pengembangan itu sendiri berupa suatu tindakan, proses atau 

pernyataan dari suatu tujuan dak yang kedua, pengembangan bisa menunjukkan 

kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 1997: 7).  

 Menurut Tessmer dan Richey dalam Sumarno, 2012), pengembangan 

dilakukan dengan hasil dari analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Dari analisi 

tersebut diharapkan pengembangan atau tindakan yang dilakukan dapat berjalan 

dengan tepat dan sesuai sasaran yang diinginkan. Analisis ditekankan pada : 

a. Analisis Kontekstual 

Pengamatan yang dilakukan kepada obyek yang dimaksud dengan ruang 

lingkup dan lingkungan sekitar dari obyek bersangkutan yang menjadi tempat 

dimana obyek pengamatan tersebut tinggal. Karena kondisi suatu lingkungan 

berpengaruh kepada situasi obyek yang tinggal di dalam suatu lingkungan 

tersebut 
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b. Analisis awal sampai akhir  

Pengamatan dilakukan secara kontinyu. Dilakukan saat berjalan sampai 

memasuki tahap akhir, serta ketika kegiatan yang dilakukan sudah benar-

benar berhenti. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tindakan-tindakan 

yang perlu dilakukan kedepannya sehingga ketika terjadi suatu kesalahan, 

maka kesalahan tersebut tidak terulang dimasa mendatang. Analisis awal 

sampai akhir dibutuhkan dalam tahap evaluasi, agar penentuan selanjutnya 

dapat berjalan dengan maksimal 

c. Analisis kebutuhan 

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi apa saja keperluan yang 

dibutuhkan dalam menjalankan suatu proses pengembangan. Baik itu 

kebutuhan habis pakai ataupun tak habis pakai, kebutuhan saat ini atau 

kebutuhan yang akan dating, dan kebutuhan yang diperlukan pada masa krisis. 

Analisis ini dilakukan agar tidak terjadi kekurangan kebutuhan yang 

diperlukan yang nantinya akan berpengaruh buruk terhadap proses 

pengembangan.  

Perkembangan UMKM dapat dilihat melalui beberapa pendekatan seperti 

pendekatan kepada lingkungan tempat pengembangan UMKM terjadi secara alami. 

Tambunan menyebutnya sebagai Natural Development dan pendekatan secara teori 

yang dapat menjelaskan bagaimana perubahan dan pengembangan terhadap UMKM 

itu dapat terjadi. Penjelasannya sebagai berikut (Tambunan, 2011) : 

1. Pendekatan Natural Development  

Tambunan menyatakan bahwa pengembangan ekonomi baik secara langsung 

membawa dampak bagi perkembangan UMKM yang positif maupun negatif. 

Laju perkembangan UMKM dipengaruhi oleh kondisi pembangunan ekonomi 

secara umum. Tidak hanya UMKM, namun semua jenis usaha baik kecil 

maupun besar merupakan bagian daripada pembangunan ekonomi, sehingga 

semua perkembangannya dipengaruhi oleh kondisi pembangunan ekonomi. 
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2. Pendekatan Teoritik  

Perkembangan pada suatu usaha baik kecil, menengah, sampai dengan 

sekalipun bisa dilihat sejauh mana, karena perkembangan tersebut mengikuti 

pola yang dapat dijelaskan melalui pendekatan teori. Teori-teori tersebut 

berasal dari berbagai macam era. Tambunan membagi teori-teori tersebut 

menjadi dua bagian, yaitu :  

a. Teori Klasik 

Pada negara yang sedang berkembang, kebanyakan pembahasan mengenai 

UMKM berfokus pada UMKM yang berkecimpung di dunia manufaktur. 

Teori pertama yang mengembangkan adalah Staley dan Morse (1965). 

Staley dan Morse mengeluarkan artikel pembahasan mengenai 

pengembangan UMKM yang didasarkan pada fenomena-fenomena yang 

telah terjadi pada negara maju dan negara berkembang yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan dan pengembangan dari UMKM. 

Staley dan Morse menemukan bahwa terdapat tiga kondisi yang dapat 

menyebabkan terjadinya perkembangan dari UMKM. Kondisi tersebut 

adalah :  

- Pasar 

Kondisi pasar merupakan kondisi yang penting dalam perannya 

mengembangkan UMKM. Kondisi pasar yang mendukung untuk 

perkembangan UMKM adalah pasar dengan keberagaman produk serta 

melayani transaksi dengan skala yang kecil. 

- Proses Produksi 

Proses produksi yang dilakukan terpisah-pisah antara pekerjaan satu 

dengan yang lain. Seperti pada pekerjaan yang bersifat sederhana, serta 

pekerjaan yang rumit dan membutuhkan ketelitian 

- Lokasi UMKM melakukan kegiatan  

Lokasi dimana UMKM melakukan kegiatan produksi merupakan 

kondisi lokal yang penting. Setidaknya terdapat 2 kondisi dimana 
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lokasi menjadi faktor yang penting dalam perannya mengembangkan 

UMKM, yaitu : 

 Lokasi dengan biaya transport yang cukup tinggi 

 Pembangunan pusat kegiatan produksi yang berbeda-beda 

untuk jenis bahan mentah yang berbeda pula 

Diantara keriga kondisi yang mendukung perkembangan UMKM 

tersebut, Staley dan Morse memiliki pendapatnya masing-masing 

mengenai kondisi yang paling menentukan perkembangan dari UMKM, 

mereka berdua berdebat bahwa dari ketiga kondisi, anatar kondisi pasar 

dengan kondisi proses produksilah yang paling menentukan 

perkembangan dari suatu UMKM (Tambunan, 2011:25). 

Parker (1979) serta Anderson (1982) dalam Tambunan juga 

menyatakan ada 3 pola yang dapat menjelaskan mengenai perkembangan 

dari UMKM. 3 pola/fase tersebut diantaranya adalah : 

-  Fase Pertama  

Perkembangan dari dunia usaha pada awalnya dimulai dengan 

kegiatan bercocok tanam atau yang masih menganut perekonomian 

agraris. UMKM didominasi oleh usaha mikro dengan tanpa pekerja, 

atau hanya satu orang sebagai pekerja sekaligus pemilik. UMKM 

tersebut berfokus pada industri yang menghasilkan produk yang 

bersifat habis pakai, pendukung serta berdekatan bagi perekonomian 

agraris. Produk yang dihasilkan misalnya pandai besi, pakaian, 

makanan dan minuman. 

- Fase kedua  

Pada daerah dengan perkembangan serta pendapatan perkapitanya 

lebih tinggi, UMKM mengalami perubahan, yaitu usaha mikro mulai 

ditinggalkan dan bergeser menjadi usaha kecil dan usaha menengah. 

Produk yang dihasilkan juga mulai terjadi perubahan yang sebelumnya 
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adalah produk konsumsi, perlahan menjadi produk industri. Penjelasan 

mengenai perubahan UMKM ini bisa dijelaskan dengan beberapa 

faktor, salah satunya pasar. Stell (1979) dalam Tambunan menyatakan 

bahwa terdapat perkembangan yang juga terjadi pada pasar, dimana 

transaksi yang sebelumnya murni menggunakan uang, perlahan juga 

mulai berkembang.  

- Fase ketiga   

Fase terakhir dari pola perkembangan UMKM. Usaha besar 

mendominasi perekonomian. UMKM perlahan mulai hilang. Menurut 

Anderson (1982) dalam Tambunan, hilang disini ada yang tergantikan 

oleh usaha besar, dan ada juga yang sudah berkembang menjadi usaha 

besar. 

Dari ketiga fase perkembangan UMKM, Hoselitz (1959) serta Anderson 

(1982) sama sama menyimpulkan bahwa suatu saat nanti UMKM jumlahnya 

akan terus berkurang karena tergantikan oleh usaha besar, dan usaha besar 

akan mendominasi perekonomian.  

b. Teori Moderm 

Selain teori klasik, Tambunan (2011) juga menyebutkan teori modern 

yang membahas mengenai perkembangan dari UMKM. Dimulai ketika 

munculnya pembahasan yang secara khusus melihat bahwa wirausaha atau 

UMKM dipandang sebagai sumber dan bentuk inovasi. Pembahasan 

tersebut menekankan pada UMKM yang melakukan suatu strategi inovasi 

merupakan UMKM yang nantinya dapat menciptakan suatu produk  yang 

revolusioner serta bernilai ekonomi yang tinggi, sehingga UMKM tersebut 

dapat bertahan serta berkembang menjadi besar.  

Berbicara mengenai pengembangan sektor UMKM, Undang Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang menjelaskan 

pengembangan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun 

daerah untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil 
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Menengah. Tepatnya pada pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan pengembangan usaha 

yang dilakukan pemerintah bidang : 

- Produksi dan pengelolaan 

Pasal 17 pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa 

pengembangan pada produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara : 

a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan 

pengolahan bagi UMKM 

b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan saran dan prasarana, produksi 

dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk 

UMKM 

c. Mendorong penerapan standart pada proses produksi dan pengolahan 

d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi 

UMKM 

- Pemasaran 

Pasal 18 pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa 

pengembangan pada pemasaran dilakukan dengan cara: 

a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran 

b. Menyebarkan informasi pasar 

c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran 

d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba 

pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi 

UMKM 

e. Memberikan dukungan jaringan pemasaran, promosi produk, dan 

distribusi  

f. Menyediakan konsultasi professional dalam bidang pemasaran 

- Sumber Daya Manusia 

Pasal 19 pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa 

pengembangan pada sumber daya manusia dilakukan dengan cara: 

a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 
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b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial 

c. Membentuk dan mengembangkan lembaga untuk melakukan pendidikan, 

pelatihan, penyuluhan, motivasi, kreativitas bisnis, dan penciptaan  

wirausaha baru 

- Desain dan teknologi  

Pasal 20 pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa 

pengembangan pada desain dan teknologi dilakukan dengan cara:  

a. Meningkatkan kemampuan pada bidang desain dan teknologi  

b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi 

c. Meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk 

mengembangkan desain dan teknologi baru  

d. Memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi 

(UU No. 20 Tahun 2008). 

Dari berbagai definisi pengembangan yang telah dijelaskan diatas, kesimpulan 

dari pengembangan adalah suatu proses memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh 

suatu organisasi atau pihak yang bersangkutan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas. Dalam penelitian ini, pengembangan UMKM yang diartikan 

sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah agar dapat 

meningkatkan daya saing dari UMKM melalui pengembangan yang dilakukan pada 

bidang: 

- Produksi dan pengolahan 

- Pemasaran 

- Sumber Daya Manusia 

- Desain dan teknologi  
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I.6 Definisi Konsep  

1. Peran Pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka 

menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakatnya.  

Penelitian ini melihat peran pemerintah dari teori yang dikemukakan oleh 

(Gede Diva, 2009 : 15), yaitu : 

a. Peran pemerintah sebagai fasiliator 

Di dalam pengembangan UMKM, peran pemerintah harus memberikan 

fasilitas bagi UMKM Kerajinan Kulit seperti menyediakan pelatihan 

dan pendanaan. 

b. Peran pemerintah sebagai regulator 

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan 

yang akan berdampak pada unit UMKM Kerajinan Kulit dalam 

pengembangan usahanya.  

c. Peran pemerintah sebagai katalisator 

Disini pemerintah berperan sebagai stimulant untuk mempercepat 

pekembangan UMKM dengan langkah-langkah seperti penghargaan 

terhadap UMKM, komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, 

prasarana intelektual bagi UMKM dan permodalan termasuk modal 

bergulir. 

 Pada penelitian ini, peran pemerintah yang dimaksud adalah Dinas 

Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Magetan. 

 

2. Partisipasi Pelaku UMKM 

Partsipasi merupakan suatu bentuk keikutsertaan individu di dalam sebuah 

kelompok yang terlibat pada suatu kegiatan terhadap proses pelaksanaan 

pengambilan keputusan. Hubungan antara partisipasi dengan penelitian ini 

yaitu keterlibatan dari para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap 
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upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah daerah pada unit UMKM 

Kerajinan Kulit. Bentuk partisipasinya menurut Cohen dan Uphoff dalam 

Distianto (Distianto, 2016:68) berupa : 

a. Partisipasi dalam perencanaan 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

d. Partisipasi dalam evaluasi 

 

3. Usaha Mikro Kecil Menengah 

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah suatu usaha produktif bernilai ekonomi 

yang merupakan sektor usaha informal dan didirikan oleh perorangan atau 

kelompok kecil dengan jumlah penjualan tahunan paling banyak 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Jadi, UMKM yang dimaksud 

dalam penelitia ini adalah UMKM Kerajinan Kulit yang berlokasi di 

Kabupaten Magetan. 

 

4. Pengembangan UMKM 

Pengembangan adalah suatu proses memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh 

suatu organisasi atau pihak yang bersangkutan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas. Dalam penelitian ini, pengembangan 

UMKM yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik 

pusat maupun daerah agar dapat meningkatkan daya saing dari UMKM 

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 melalui pengembangan yang 

dilakukan pada bidang: 

a. Produksi dan pengolahan 

b. Pemasaran 

c. Sumber Daya Manusia 

d. Desain dan teknologi  
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I.7 Data Yang Diperoleh  

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan 

berdasarkan data fakta sehingga memperoleh hasil yang bersifat empirik, yaitu dapat 

dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan fakta. Maka dari itu, dibutuhkan data 

yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menjelaskan, melengkapi, dan memberikan 

informasi yang aktual tekait permasalahan penelitian yang sedang dijalankan. Data 

yang dibutuhkan adalah data yang memenuhi kriteria pada tiap-tiap fokus 

permasalahan penelitian, diantaranya : 

a. Peran Pemerintah Daerah 

- Adanya informasi yang menunjukkan kondisi yang termasuk peluang, 

perkembangan, hambatan dan tantangan pada UMKM Kerajinan Kulit di 

Kabupaten Magetan 

- Adanya informasi keterlibatan peran pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi 

dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan 

UMKM Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan  

- Adanya informasi tentang jenis-jenis kegiatan dan program dari Dinas 

Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dam Perdagangan di 

Kabupaten Magetan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

tujuan pengembangan UMKM Kerajinan Kulit 

b. Partisipasi Pelaku Usaha 

- Adanya informasi dalam berbagai bentuk partisipasi dari pelaku UMKM 

Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan sebagai dukungan dari kegiatan dan 

program yang di rancang Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 

- Adanya informasi mengenai manfaat, dampak dan hasil yang dirasakan 

pelaku UMKM Kerajinan Kulit dalam hal pengembangan UMKM 
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I.8 Metode Penelitian 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode merupakan cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan apa yang dikehendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian 

yaitu cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau 

kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Sugiyono juga 

mengungkapkan bahwa metode penelitian adalah serangkaian cara yang dilakukan 

untuk mendapatkan data ilmuan yang valid yang tujuan keseluruhannya adalah dapat 

dipergunakan untuk pembuktian, pengembangan suatu pengetahuan tertentu 

(Sugiyono, 2012:2).  

Terdapat dua jenis metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dan 

metode penelitian kuantitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif dapat 

digunakan untuk mengungkapkan, memahami, dan mendapatkan wawasan tentang 

sesuatu dibalik fenomena yang baru sedikit diketahui. Melalui penggunaan metode 

itu pula, dapat dioeroleh rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit 

diungkapkan oleh metode kuantitatif.   

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti berusaha 

untuk memperoleh suatu gambaran, pengetahuan dan dan memperoleh pemahaman. 

Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. 

Penggunaan metode penelitian kualitatif didasarkan pada maksud penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui, memahami, dan menggambarkan pelaksanaan Peran Pemerintah 

Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya 

Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan. Penggunaan pendekatan 

kualitatif dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan memahami 

bagaimana peran pemerintah dan partisipasi pelaku UMKM hingga kerajinan kulit 

menjadi produk unggulan di Kabupaten Magetan.  
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1.8.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi pada penelitian ini dilakukan secara purposive yang di 

tentukan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dari penjelasan yang ada 

pada latar belakang masalah, penelitian ini dilakukan di Jalan Sawo Kelurahan 

Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai pusat kerajinan kulit di 

Kabupaten Magetan. Selanjutnya di Dinas Koperasi dan UMKM di Jalan Yos 

Sudarso No. 52, Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan serta di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Jalan Karya Dharma Magetan, Kabupaten Magetan. 

 

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian ini, 

diperlukan data yang relevan. Melalai data, peneliti dapat mampu mengetahui secara 

langsung fenomena social yang terjadi di lapangan yang kemudian di analisis 

menggunakan teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian.  

 Menurut John W. Creswell langkah-langkah pengumpulan data meliputi 

usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan 

wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dokumentasi dan lain-lain 

(Creswell, 2013:266). Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti 

langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas 

individu-individu di lokasi penelitian. Pada pengamatan ini peneliti 

merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui 

oleh peneliti (Creswell, 2013:266). Oleh sebab itu, peneliti dapat 

memperoleh informasi dan data yang relevan sehingga dapat menguatkan 

dan mendukung hasil wawancara. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011:186).  

Teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau 

wawancara secara mendalam yang dilakukan secara sistematis kepada 

pihak yang mengerti dan paham tentang fenomena dan kondisi dilapangan 

serta memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti sehingga dapat 

memperkuat data yang dimiliki oleh peneliti.  

c. Dokumentasi 

Menurut Lincoln dan Guba, ada dua macam metode dokumenter yaitu 

dokumen dan record. Dokumen merupakan bahan tertulis, sedangkan 

record adalah setiap pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau 

lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. Alasan Guba dan 

Lincoln menggunakan dokumen sebagai keperluan untuk penelitian yaitu: 

1. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang 

stabil, kaya, dan mendorong 

2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian 

3. keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam 

konteks 

4. Record relative murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus 

dicari dan ditemukan 

5. Keduanya tidak reaktif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian 

isi 

6. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki 

(Moleong, 2011:217). 
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Dengan demikian, dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan 

dokumentasi resmi dan rekaman hasil dari wawancara. 

  

1.8.3 Teknik Penentuan Informan 

 Keberadaan informan sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk 

mendapatkan informasi dan data mengenai obyek yang diteliti. Informan adalah 

orang-orang yang dipandang mengetahui dan mampu untuk memberikan sumber data 

atau informasi yang memiliki relevansi dengan peneliti.  

 Teknik penentuan informan ini menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik 

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga, informan ditentukan dari 

informasi yang ingin dicari peneliti untuk menggali informasi selengkapnya kepada 

informan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Spradley, dalam pemilihan informan ada beberapa kriteria yaitu 

sebagai berikut : 

1. Mereka yang cukup lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktifitas yang menjadi sasaran perhatian penelitian. Subjek tidak hanya 

sekedar memberikan informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh 

sebagai akibat dari keterlibatannya yang telah cukup lama pada lingkungan 

yang bersangkutan. Hal ini ditandai dengan kemampuannya dalam 

memberikan informasi di luar kepala mengenai sesuatu yang ditanyakan 

2. Mereka masih terlibat secara penuh/ aktif pada lingkungan/ kegiatan yang 

menjadi sasaran/ perhatian penelitian 

3. Mereka yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimitai 

informasi 

4. Mereka yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu. Persyaratan ini cukup penting terutama bagi peneliti 

pemula yang biasanya masih cukup sukar mengatasi informan yang cenderung 
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mengemas informasi dengan bias pribadinya. Persyaratan ini berhubung 

dengan upaya mendapatkan informasi yang lebih deskriptif/ factual 

5. Mereka yang sebelumnya tergolong masih asing dengan peneliti, sehingga 

peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari 

subjek yang semacam guru baru bagi dirinya. Dalam banyak pengalaman, 

persyaratan ini terbukti merupakan faktor yang cukup penting bagi 

produktivitas perolehan informasi di lapangan (Spradley, 1997:57-58). 

Informan yang ditentukan oleh peneliti yaitu Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Magetan sebagai pihak dari pemerintah daerah yang bertugas untuk 

mengembangkan UMKM di Kabupaten Magetan serta pengrajin UMKM Kerajinan 

Kulit yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Magetan yang memiliki peran 

sebagai pihak yang merupakan subjek dari pengembangan UMKM di Kabupaten 

Magetan. Berikut rincian informan yang digunakan pada penelitian ini : 

1. Bapak Venly selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di 

Kabupaten Magetan 

2. Bapak Sumarno selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kabupaten Magetan 

3. Bapak Ari selaku Kepala Bidang Industri Agro di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 

4. Bapak Sumali selaku Kepala Sie Makanan Olahan dan Produk Kulit di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  

5. Bapak Budi selaku pemilik UD. Praktis 

6. Bapak Figha selaku pemilik UD. Figha 

7. Bapak Edi selaku pemilik UD. Dymas 

8. Bapak Budi Jamrud selaku pemilik UD. Jamrud 

9. Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa 
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1.8.4 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif keabsahan data dapat dilakukan menggunakan 

teknik pemeriksaan yang berdasarkan pada kriteria tertentu yaitu derajat krepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan 

ketidakpastian (confirmability) (Burhan, 2003:173). Pada penelitia ini kriteria derajat 

kepercayaan pemeriksaan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. 

Keabsahan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi data yaitu dengan 

memanfaatkan data sumber sumber lain diluar data yang dimaksud untuk dipakai 

sebagai pembanding (Moleong, 2005:330). Menurut Denzin dalam Moleong terdapat 

empat jenis triangulasi data, diantaranya : 

1. Triangulasi Teori 

Lincoln dan Guba dalam Moleong, triangulasi teori dilakukan dengan 

dasar bahwa tingkat keabsahan dari suatu fakta tidak dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori 

2. Triangulasi Penyidik 

Moleong menggunakan teknik ini dengan cara menggunakan hasil kerja 

dari peneliti serta pengamat lainnya dengan maksud melakukan 

perbandingan serta cek ulang terhadap tingkat kepercayaan dari suatu data 

3. Triangulasi Metode 

Patton dan Moleong mengungkapkan bahwa terdapat dua cara yang dapat 

digunakan dalam melakukan triangulasi metode, sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan tingkat kepercayaan dari suatu data dengan cara 

menggunakan data yang didapat dari beberapa sumber data dengan 

metode yang sama 

b. Pemeriksaan tingkat kepercayaan dari suatu data dengan cara 

menggunakan temuan data dari metode yang berbeda-beda 

4. Triangulasi Sumber 

Patton dalam Moleong mengungkapkan bahwa triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara membandingkan serta dilakukan cek ulang 
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terhadap tingkat kepercayaan dari suatu data yang diperoleh dengan 

menggunakan beberapa alat dan waktu yang berbeda pada penelitian 

kualitatif, yaitu : 

a. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang 

bersangkutan. Dilakukan dengan maksud memeriksa apa ada yang 

berbeda pada hasil wawancara dengan dokumen, serta mengetahui 

alasan terjadinya perbedaan data tersebut. 

b. Membandingkan situasi dan sudut pandang seseorang dengan berbagai 

macam lapisan serta level masyarakat, seperti orang pemerintahan, 

orang berpendidikan tinggi, rakyat biasa, dan lain sebagainya 

c. Membandingkan apa yang dinyatakan oleh mesyarakat sekitar 

mengenai kondisi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu 

d. Membandingkan hasil pengamatan dari peneliti dengan hasil dari 

wawancara (Moleong, 2005:330).  

Dari penjelasan tentang triangulasi data, penelitian ini menggunakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang paling sesuai adalah triangulasi sumber karena cara 

yang digunakan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen 

yang bersangkutan melalui pemeriksaan hasil wawancara dengan dokumen serta 

membandingkan hasil pengamatan dari peneliti dengan hasil dari wawancara.  

 

1.8.5 Teknik Analisis Data  

 Setelah memperoleh data dan informasi melalui proses wawncara, observasi 

serta dokumentasi maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menganalisis 

data dan informasi tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat. Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah didapat dari terjun 

langsung dilapangan melalui berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, 

dan lain sebagainya. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong analisis data 
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kualitatif merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan pola bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikan menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Analisis data terdiri dari alur kegiatan yang salin menjalin pada saat 

sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. Kemudian menurut Miles dan 

Huberman, kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Berikut skema alur analisis data yang 

dilakukan:  

 

 

     Sumber: Miles dan Huberman (2010 : 339) 

Gambar I.1 Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif 

 

1. Reduksi data, dilakukan oleh peneliti dengan cara memilih data, kemudian 

memusatkan diri pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Dari sini kemudian peneliti melanjutkan proses reduksi data dengan 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 
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serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan final didapatkan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dengan berbagai macam cara yakni melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya dalam 

suatu pola yang lebih luas. 

2. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian yang kerap digunakan dalam data kualitatif adalah bentuk teks 

naratif. Namun, penyajian data dalam penelitian kualitatif dewasa ini juga 

terdapat berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 

yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, seorang pengananlisis dapat 

melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan 

benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang 

dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

3. Menarik kesimpulan. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 

akibat, dan proposisi. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan validitasnya. Kemudian peneliti harus mampu menyimpulkan 

berbagai temuan data yang diperolehnya selama proses penelitian 

berlangsung.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN 

II.1 Profil Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magetan 

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan terletak di Jl. Kom. Yos. 

Sudarso No.52 Magetan. Dinas Koperasi dan UMKM ini menangani pengembangan 

terhadap koperasi serta UMKM yang mewakili pemerintah daerah. Hal ini 

disampaikan pada tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Magetan sebagai berikut : 

a. Tugas dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan, Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan, maka Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan mempunyai 

tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan 

pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah.  

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan mempunyai fungsi :  

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan di bidang 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah. 

2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan dan upaya 

pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan 

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
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4. Melaksanakan pemberian ijin kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

5. Melaksanakan pengawasan pengendalian di bidang Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

6. Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di bidang 

Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Menengah. 

7. Melaksanakan pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan 

Perubahan atau Penggabungan Koperasi serta Pembubaran Koperasi. 

8. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

9. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 

b. Struktur Organisasi  

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah adalah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang 

Bina Kelembagaan, Kepala Bidang Bina Usaha, dan Kepala Bidang Bina Usaha 

Mikro Kecil Menengah.  

Susunan  organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten 

Magetan terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan urusan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah serta melaksanakan tugas pembantuan. 

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan di bidang 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

b. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
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c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis 

dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

d. Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah 

e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

g. Pelaksanaan Pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan 

Perubahan atau Penggabungan Koperasi serta Pembubaran Koperasi 

h. Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, 

Mikro dan Menengah 

i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati 

2. Sekretariat 

a. Bagian sekretariat mempunyai tugas pokok pelaksanaan administrasi, 

koordinasi, perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan 

administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga. 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

1. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah 

tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan 

dinas 

2. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan 

4. Pengelolaan urusan kepegawaian 

5. Pengelolaan urusan keuangan 

6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan 

7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai 

8. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang 
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9. Pengoordinasian penyusunan program setiap bidang 

10. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan  

11. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

c. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok : 

a) Melaksankaan urusan surat-menyurat dan pengetikan  

b) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa 

c) Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan 

d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor 

e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor 

f) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan 

data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai 

g) Mengurus kenaikan pangkat pegawai 

h) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretasris 

2. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok : 

a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk diberikan oleh anggaran 

keuangan 

b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung 

c) Menyelenggarakan tata usaha keuangan 

d) Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan 

e) Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas 

f) Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai 

g) Melaksanakan evaluasi anggaran 

h) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
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3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

pokok :  

a) Merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan 

b) Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan 

c) Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan 

d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan 

e) Menyusun laporan hasil kegiatan 

f) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) 

dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

3. Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi 

a. Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi 

mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang bina 

kelembagaan dan sumber daya manusia 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang 

Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan 

kelembagaan koperasi 

2) Pelaksanaan pengembangan organisasi tata laksana penyuluhan dan 

sumber daya manusia koperasi 

3) Pelaksanaan pelayanan pembentukan dan pengesahan akta pendirian, 

perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran anggaran dasar 

koperasi 

4) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penilaian akuntabilitas 

koperasi 
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5) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

c. Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

1) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan Usaha 

Koperasi Pertanian, Usaha Koperasi Non Pertanian dan Usaha Simpan 

Pinjam 

2) Pelaksanaan pembinaan usaha Koperasi Pertanian, Non Pertanian dan 

Simpan Pinjam 

3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang usaha 

koperasi 

- Seksi Organisasi dan Hukum mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan bimbingan pendirian koperasi baru 

b) Melaksanakan penyuluhan hukum perkoperasian 

c) Menyelesaikan administrasi pengajuan badan hukum  

d) Memberikan advokasi dan penyelesaian hukum koperasi 

e) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi 

- Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas : 

a) Menyususn rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan 

koperasi 

b) Menyiapkan bahan dalam rangka penerapan SPI dan akuntabilitas 

koperasi 

c) Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan koperasi 

d) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja koperasi 

e) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi 
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- Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas :  

a) Menyususn rencana kegiatan penyuluhan, pendidikan dan 

pelatihan 

b) Melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan 

c) Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, 

dan  

d) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi 

4. Bidang Bina Usaha Koperasi 

a. Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas merumuskan petunjuk 

teknis kegiatan pembinaan usaha Koperasi Pertanian, Koperasi Non 

Pertanian dan Simpan Pinjam 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang 

Bina Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi : 

1) Pelaksanaan pembinaan usaha koperasi 

2) Pelaksanaan pembinaan usaha Koperasi Pertanian, Koperasi Non 

Pertanian dan Simpan Pinjam 

3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang usaha 

koperasi 

4) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

c. Bidang Bina Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

1) Seksi Usaha Pertanian 

Seksi Usaha Pertanian mempunyai tugas pokok : 

- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan 

koperasi pertanian 
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- Melaksanakan kegiatan pembinaan koperasi pertanian 

- Mengumpulkan dan mengolah data serta evaluasi pelaksanaan 

kegiatan koperasi pertanian; dan  

- Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Bina Usaha Koperasi  

2) Seksi Usaha Non Pertanian 

Seksi Usaha Non Pertanian mempunyai tugas pokok : 

a) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan 

koperasi non pertanian 

b) Melaksanakan kegiatan pembinaan koperasi non pertanian 

c) Mengumpulkan dan mengolah data serta evaluasi pelaksanaan 

kegiatan koperasi non pertanian; dan 

d) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Bina Usaha Koperasi 

3) Seksi Usaha Simpan Pinjam dan Permodalan 

Seksi Usaha Simpan Pinjam dan Permodalan mempunyai tugas pokok : 

a) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, 

pengembangan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha 

simpan pinjam, permodalan serta jasa keuangan 

b) Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan di bidang 

permodalan dan usaha simpan pinjam koperasi  

c) Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha simpan 

pinjam koperasi 

d) Memantau, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

usaha simpan pinjam dan 

e) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Bina Usaha Koperasi  
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4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi. 

5) Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

a. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas 

menyusun dan merumskan kebijakan teknis di bidang bina usaha 

mikro, kecil dan menengah. 

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan 

fungsi : 

- Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembinaan usaha 

mikro, kecil dan menengah 

- Pelaksanaan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah 

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas  

c. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas. 

Bidang Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawahi 3 (tiga) 

seksi yaitu : 

1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan 

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok : 

- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan 

pengembangan kewirausahaan 

- Melaksanakan kegiatan pembinaan kewirausahaan 

- Mengumpulkan dan mengolah data serta evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pengembangan kewirausahaan; dan  
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- Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  

2. Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama 

Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai tugas 

pokok: 

- Menyiapkan bahan pengembangan jaringan kerjasama usaha 

mikro, kecil dan menengah 

- Melaksanakan kegiatan pembinaan kemitraan usaha mikro, 

kecil dan menengah 

- Mengumpulkan dan mengolah data serta evaluasi pelaksanaan 

kegiatan pengembangan jaringan kerjasama usaha mikro, kecil 

dan menengah; dan 

- Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

3. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis 

Seksi Pengembangan Informasi Bisnis mempunyai tugas pokok : 

- Menyusun program kegiatan jaringan informasi bisnis 

- Mengumpulkan dan mengelola data informasi bisnis 

- Menyebarluaskan informasi bisnis 

- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan informasi bisnis 

; dan 

- Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.   

4. Masing-Masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) 

dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 
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Sedangkan struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah ditetapkan dengan peraturan Bupati 

Daerah Kabupaten Magetan No. 70 Tahun 2008. 
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Gambar II.1 

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

Kabupaten Magetan 
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II.1.1 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah   

Kabupaten Magetan  

 II.1.1.1 Sumber Daya Manusia 

Susunan kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kabupaten Magetan dapat dikelompokkan menurut golongan 

kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.  

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai dinas Koperasi Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dapat dikelompokkan :   

Tabel II.1 

Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kabupaten Magetan berdasarkan 

 Golongan Kepangkatan 

No. Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan 

1. Golongan IV 3 orang - 

2. Golongan III 27 orang - 

3. Golongan II 3 orang - 

4. Golongan I 0 orang - 

Jumlah 33 orang  

 

2. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah Kabupaten Magetan dapat dikelompokkan menjadi : 
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Tabel II.2 

Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kabupaten Magetan berdasarkan  

Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. Pasca Sarjana 2 orang - 

2. Sarjana 18 orang - 

3. Sarjana Muda 3 orang - 

4. SMA 8 orang - 

5. SMP 1 orang - 

6. SD 1 orang - 

Jumlah 33 orang  

 

3. Menurut eselon Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Kabupaten Magetan di kelompokkan menjadi :  

Tabel II.3 

Susunan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kabupaten Magetan berdasarkan Eselon 

No. Pangkat Jumlah Keterangan 

1. Eselon II 0 orang - 

2. Eselon III 4 orang - 

3. Eselon IV 12 orang  - 

Jumlah 16 orang  

 

II.1.1.2 Sarana dan Prasarana 

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten 

Magetan menurut ruangan/gedung seluas 600 M2 Sarana dan Prasarana yang 

dimiliki sebagai berikut : 
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Tabel II.4 

Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 

 Kecil Menengah Kabupaten Magetan  

No

. 

Sarana dan 

Prasarana 

Jumlah Keterangan 

Baik Rusak 

1. Kendaraan Dinas 

Roda 4 

1 unit 1 - 

2. Kendaraan Dinas 

Roda 2 

14 unit - 14 

3. Komputer 12 unit 11 1 

4. Laptop 3 unit 3 - 

5. LCD Proyektor 2 unit 2 - 

6. Mesin ketik 

elektronik 

3 unit 3 - 

7. Kamera 2 unit 2 - 

8. Handycam  1 unit  1 - 

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

 

Dari tabel II.4 dapat dilihat bahwa fasilitas perlengkapan kerja kurang 

memadai untuk menunjang penyelesaian tugas seluruh pejabat dan pegawai 

dijajaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten 

Magetan.  

 

II.1.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha 

Mikro Kecil Menengah Kabupaten Magetan  

Upaya meningkatkan peran Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah dalam Pembangunan di Kabupaten Magetan ada beberapa 

tantangan dan peluang yang harus dipertimbangkan antara lain :  

1. Tantangan 

a) Masih kurangnya kepercayaan untuk saling bekerja sama dengan pelaku 

ekonomi lain dan antar koperasi  
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b) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi 

serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap 

koperasi.  

c) Persepsi yang berbeda dari aparat Pembina koperasi 

d) Kurang memadainya prasarana dan sarana yang tersedia di wilayah 

tertentu, misalnya lembaga keuangan, produksi dan pemasaran 

e) Adanya pasar bebas 

2. Peluang  

a) Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, memungkinkan 

konsulidasi dan pengembangan kegiatan usaha koperasi yang lebih luas 

b) Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya 

tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi 

c) Kondisi ekonomi cukup mendukung eksistensi koperasi 

d) Potensi daerah yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan koperasi 

 

II.1.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

II.1.3.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana instansi hendak 

dibawa. Gambaran kedepan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan 

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen 

stakeholder.  

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin mewujudkan dengan 

didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari 

stakeholder dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai-nilai 

lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan sebagai berikut :  
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a. Visi  

Terwujudnya Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai 

Pelaku Ekonomi yang Sehat, Tangguh, Mandiri sesuai Jati Diri sebagai 

salah satu Pilar Perekonomian Derah Kabupaten Magetan. 

Penjelasan Visi :  

1. Pelaku Ekonomi  

Dimaksudkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu 

sebagai penggerak utama perekonomian yang tumbuh berkembang dan 

berakar di kalangan masyarakat Magetan  

2. Sehat  

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelola berdasarkan 

prinsip-prinsip usaha maupun manajemen yang sehat 

3. Tangguh 

Memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan dan gejolak situasi 

perekonomian global 

4. Mandiri 

Selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan 

serta penguasaan teknologi guna mengolah sumber daya alam 

disekitarnya yang berwawasan lingkungan 

5. Jati Diri 

Pengelolaan usaha didasarkan pada asas kebersamaan, kegotong 

royongan guna mencapai kesejahteraan bersama 

6. Pilar Perekonomian 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penopang 

berbagai kebutuhan ekonomi masyarakat Ekonomi 

 

b. Misi  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Koperasi 
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dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan dirumuskan 

dengan mengacu atau berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi, dan 

misi yang harus dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah sebagai berikut : 

1. Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

melalui penguatan kelembagaan usaha dan permodalan  

2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan untuk mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, yang 

meliputi pengembangan usaha skala mikro, menumbuhkan wirausaha 

baru 

3. Meningkatkan kualitas aparatur Pembina, pengelola Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

 

II.1.3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  

a. Tujuan 

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan  perlu 

ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun kedepan. Tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah Kabupaten Magetan adalah :  

1. Mewujudkan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah yang mantap dan mandiri 

2.  Meningkatkan usaha dan daya saing koperasi serta UMKM 

3. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha daru berbasis 

pengetahuan dan teknologi 

4. Meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM dalam mengakses 

sumber daya ekonomi lkal maupun sumber daya lainnya.  
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b. Sasaran  

Sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam 

jangka waktu pendek hanya 1 (satu) tahun dan merupakan 

penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin 

dicapai dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil, dan 

Menengah Kabupaten Magetan adalah :  

1. Meningkatknya jumlah koperasi aktif  

2. Meningkatknya koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu 

3. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapat modal 

4. Meningkatnya jumlah wirausaha baru 

5. Meningkatnya jumlah keanggotaan koperasi 

6. Meningkatnya jumlah UMKM NON BPR/LKM 

 

II.1.3.3 Strategi dan Kebijakan  

a. Strategi  

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan 

menetapkan strategi diantaranya :   

1. Peningkatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil  menengah  

2. Peningkatan kinerja lembaga koperasi dan usaha kecil menengah 

3. Peningkatan jaringan kemitraan koperasi dan usaha kecil 

menengah 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha 

kecil menengah 

5. Peningkatan permodalan dan usaha koperasi dan usaha kecil 

menengah 

6. Peningkatan volume usaha koperasi simpan pinjam  
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b. Kebijakan  

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan menengah Kabupaten Magetan sebagai berikut : 

1. Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

dengan menitik beratkan pada aspek permodalan, sumber daya 

manusia, kelembagaan usaha dan usaha 

2.  Mendorong lahirnya koperasi baru dan kelompok usaha baru 

3. Pengembangan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah agar memiliki kualitas untuk 

mmenuhi kebutuhan secara professional 

4. Meningkatkan kelayaan usaha yang berdaya saing tinggi agar 

mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah 
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II. 2  Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terletak di Jalan 

Karya Dharma Desa Ringinagung Magetan. Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan salah satu bagian dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah  yang menangani bidang perdagangan dan 

perindustrian. Hal ini disampaikan pada tugas, fungsi dan struktur organisasi 

SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai 

berikut : 

a. Tugas Pokok dan Fungsi 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, 

melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan di bidang Industri dan  Perdagangan dan 

Pengelolaan pasar.  

a). Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan 

bidang industri dan perdagangan dan pasar; 

2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan industri 

dan perdagangan dan pasar; 

3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan 

teknis di bidang industri ,perdagangan dan pasar; 

4. Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang industri Pelaksanaaan 

pemberian ijin kegiatan di bidang industri dan perdagangan; 

5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian , 

perdagangan dan pasar; 

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 

perindustrian dan perdagangan; 

7. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran serta pengembangan 

kerja sama antar daerah dalam rangka peningkatan produksi IKM & 

UKM; 
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8. Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan 

UKM serta pengembangan usaha industri maupun perdagangan; dan 

9. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati. 

b. Sekretariat  

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi,     

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan 

administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan serta rumah 

tangga. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

1) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, 

rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan 

perjalanan dinas; 

2) Penyusunan perencanaan kegiatan Dinas; 

3) Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan; 

4) Pengelolaan urusan kepegawaian; 

5) Pengelolaan urusan keuangan; 

6) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; 

7) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;  

8) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang; 

9) Pengoordinasian penyusunan program setiap bidang; 

10) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan 

11) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas 

3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang  bertanggung jawab 

Kepada Kepala Dinas dan membawahi 3 Sub Bagian : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;  

b. Pengadaan barang dan jasa; 
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c. Melaksanakan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan; 

d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan  

kantor;  

e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan 

kantor; 

f. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi 

pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan 

mutasi pegawai; 

g. Mengurus kenaikan pangkat pegawai; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin 

pegawai; 

i. Mengurus kesejahteraan pegawai; dan 

j. Mmelaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan 

anggaran keuangan; 

b. Menyiapakan anggaran belanja langsung dan belanja tidak 

langsung; 

c. Menyelenggarakan tata usaha keuangan; 

d. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; 

e. Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas; 

f. Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai; 

g. Melaksanakan evaluasi anggaran; dan  

h. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 
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3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas : 

a. Merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan 

laporan; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan; 

c. Melakukan analisa data dan penyusunan program kegiatan; 

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan; 

e. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan 

f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris. 

g. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), (2) dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

c. Bidang Bina Perdagangan dan Pasar  

1. Bidang Bina Perdagangan mempunyai tugas menyusun rencana 

kegiatan di bidang bina perdagangan dan pasar, melaksanakan 

bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan 

pemberian ijin usaha perdagangan, melakukan perlindungan terhadap 

konsumen dan melaksanakan pengawasan perdagangan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Bina Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi : 

1) Penyusunan rencana kegiatan bidang bina perdagangan dan Pasar; 

2) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pengembangan usaha 

perdagangan dan pembinaan pasar; 

3) Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi ijin perdagangan; 

4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ijin 

perdagangan; 

5) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian ijin 

perdagangan; 
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6) Pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi distribusi 

barang;  

7) Penyusunan data base setiap jenis barang dan jasa; 

8) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan 

pedagang asongan; 

9) Pelaksanaan pengembangan pasar dan distribusi barang produk;  

10) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian alat Ukur, 

Takar, Timbang dan perlengkapannya; dan 

11) Pelaksanaan tugas tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas. 

3. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi 3 Seksi : 

(1) Seleksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja kegiatan usaha perdagangan; 

b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

pengembangan kegiatan usaha perdagangan;  

c. Melaksanakan pemberian rekomendasi ijin SIUP, TDP dan 

TDG; 

d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan ijin meliputi Surat izin Usaha 

Perdagangan(SIUP),Tanda daftar Perusahaan (TDP) dan 

Tanda Daftar Gudang (TDG); 

e. Melaksanakan pembinaan pengawasan monitoring dan 

evaluasi kegiatan usaha perdagangan; 

f. Melaksanakan Sosialisasi peningkatan penggunaan produksi 

dalam negeri; 

g. Menyusun  informasi data base barang dan jasa; 

h. Menyusun sistem dan jaringan informasi perdagangan; 
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i. Melaksanakan tugas- tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Perdagangan. 

(2) Seksi Pasar mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan pembinaan pasar;  

b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengembangan pasar; 

c. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pasar lelang dan operasi 

pasar;  

d. Menyusun informasi data base barang dan jasa; 

e. Melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi 

perkembangan pasar;  

f. Melaksanakan penataan tempat berusaha pedagang kaki lima 

dan asongan; 

g. Melaksanakan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan 

asongan ;  

h. Menyusun laporan perkembangan pasar; 

i. Melaksanakan pengembangan pasar dan distribusi barang 

produk;dan  

j. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Bina Perdagangan dan Pasar; 

(3) Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai tugas :  

a. Menyusun rencana kegiatan perlindungan konsumen dan 

pengawasan perdagangan;  

b. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan;  

c. Melaksanakan koordinasi peningkatan hubungan kerja 

dengan lembaga perlindungan konsumen; 

d. Melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan 

kemetrologian; 
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e. Melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah produksi dan 

distribusi perdagangan serta memfasilitasi proses 

penyelesaian sengketa konsumen;  

f. Melaksanakan pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap 

penyaluran distribusi produk dan distribusi kebutuhan pokok 

masyarakat; 

g. Melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen tentang 

produk barang dan jasa yang dapat merugikan masyarakat;  

h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 

kemetrologian; dan 

i. Melaksanakan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Perdagangan.  

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) 

dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Perdagangan dan 

Pasar. 

d. Bidang Promosi dan Kemitraan  

1. Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring dan evaluasi dalam rangka melaksanakan tugas bidang 

promosi, permodalan dan kemitraan.  

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Promosi dan Kemitraan mempunyai fungsi : 

3. Bidang Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan  

membawahi 3 Seksi  

(1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan promosi dan pemasaran; 
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b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan promosi dan 

pemasaran; 

c. Memfasilitasi para pengusaha UKM dan IKM serta 

mempromosikan dan memasarkan hasil produk; 

d. Menyusun profil produk hasil UKM dan IKM; 

e. Mengevaluasi terhadap hasil produk UKM dan IKM sebagai 

dasar peningkatan mutu produk; 

f. Melaksanakan pembinaan kepada UKM dan IKM dalam 

pengembangan hasil produk; 

g. Melaksanakan Fasilitasi dalam rangka pengembangan produk 

dan kegiatan temu usaha; 

h. Menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan promosi dan 

pemasaran ; dan  

i. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan. 

(2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan pengembangan Usaha Kecil 

menengah (UKM) dan Industri kecil Menengah (IKM) 

pemberian dan pengembangan usaha dan permodalan;  

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka fasilitasi pemberian 

usaha dan permodalan bagi IKM dan UKM;  

c. Melaksanakan penciptaan pengembangan usaha bidang 

perindustrian dan perdagangan;  

d. Melaksanakan pembuatan data base bidang industri dan 

perdagangan; 

e. Melaksanakan verifikasi dalam penyiapan pemberian 

permodalan bagi IKM dan UKM;  

f. Melaksanakan bimbingan dalam pengelolaan permodalan 

bagi IKM dan UKM; 
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g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam 

pemberian permodalan bagi usaha kecil Menengah (UKM) 

dan Industri Kecil menengah (IKM); dan  

h. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Kepala 

bidang Promosi dan Kemitraan. 

(3) Seksi Kemitraan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan kerjasama antara lembaga 

dengan IKM dan UKM; 

b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka membangun 

kerjasama antara lembaga dengan IKM dan UKM dalam 

bentuk temu usaha; 

c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

terhadap kegiatan kerjasama antara lembaga dengan IKM 

dan UKM; 

d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan 

UKM dan IKM; 

e. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan kerjasama 

antara lembaga penyandang dana dengan Usaha Kecil 

menengah;dan 

f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan. 

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) 

dan (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi dan 

Kemitraan.   

b. Struktur Organisasi  

Sesuai Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2008 Tanggal 21 November 

2008, susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Magetan terdiri atas : 
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1. Kepala Dinas  

2. Sekretariat terdiri atas :  

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Perindustrian terdiri atas : 

a. Seksi Industri Pangan dan Logam 

b. Seksi Industri Kerajinan dan Sandang 

c. Seksi Industri Bahan Bangunan dan Kulit 

4. Bidang Bina Perdagangan dan Pasar terdiri atas: 

a. Seksi Bina Usaha Perdagangan 

b. Seksi Pasar 

c. Seksi Perlindungan dan Pengawasan 

5. Bidang Promosi dan Kemitraan terdiri atas :  

a. Seksi Promosi dan Pemasaran 

b. Seksi Pengambangan Usaha 

c. Seksi  Kemitraan 

Selanjutnya untuk masing-masing sub bagian maupun seksi dibentuk 

oleh para staf pelaksana. Untuk lebih memperjelas struktur organisasi tersebut 

dapat dilihat pada bagan. 
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Gambar II.2 

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 
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II.2.1 Sumber Daya SKPD  

Susunan komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan 

perdagangan Kabupaten Magetan berdasarkan pangkat dan golongan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel II.5 

Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Magetan berdasarkan Pangkat atau Golongan 

No. Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan 

1 Golongan IV   4 orang - 

2 Golongan III 28 orang - 

3 Golongan II 43 orang - 

4 Golongan I 13 orang - 

Jumlah 88 orang  

 

Susunan komposisi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :  

Tabel II.6 

Susunan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Magetan berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 Pasca Sarjana/S2 5 orang - 

2 Sarjana/S1 27 orang - 

3 Sarjana Muda/Diploma III 2 orang - 

4 SLTA 41 orang - 

5 SLTP 

SD 

12 orang 

1 orang 

- 

Jumlah 88 orang  

 

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang 

menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan hanya akan terwujud apabila didukung oleh 
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aparatur yang andal dan profesional. Demikian pentingnya peran 

pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya 

manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberi 

kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan kabupaten Magetan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat 

menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat 

sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saat ini 

masih membutuhkan pegawai yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan. 

Berikut tabel kebutuhan pegawai di Disperindag Kab. Magetan : 

Tabel II.7 

Kebutuhan Pegawai di Dinas Perindustrian  

dan Perdagangan Kabupaten Magetan 

No

. 

Kebutuhan Pegawai Pendidikan Jumlah Keterangan 

1. Tenaga Adminisrasi  - S1 Komputer 

- S1 Akuntansi 

- S1 Ekonomi 

Manajemen 

- D3 Komputer 

- SLTA 

 

1 orang 

2 orang 

2 orang 

 

2 orang 

4 orang 

Untuk 

sekretariat 

dan 

pemenuhan 

kebutuhan 

penjaga 

malam, 

agenda surat, 

pesuruh dan 

satpam  

2. Tenaga Teknik di 

Bidang Industri dan 

Perdagangan 

- S1 Komputer 

- S1 Ekonomi 

Pembangunan 

- S1 Ekonomi 

Akuntansi  

- S1 Tehnik 

Kimia 

- S1 Tehnik 

Mesin 

- S1 Tehnik 

Desain Produk 

1 orang 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

Untuk bidang 

perindustrian 
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- S1 Seni Rupa 

- D3 Akademik 

Teknik Kulit 

- SMK Jurusan 

Batik 

- SMK Jurusan 

Kerajinan 

Bambu 

- SMK Jurusan 

Kerajinan 

Gerabah  

1 orang 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

 

1 orang 

3. Tenaga Fungsional 

(Tenaga penyuluh 

Lapangan) 

D3/S1 

Komunikasi/ 

Pemasaran/ 

Desain 

Produk/SMK/ 

SLTA 

18 orang Untuk 

penyuluhan 

industri dan 

perdagangan 

di 18 

Kecamatan 

4. Tenaga Teknik 

Bidang Perdagangan 

- S1 Ekonomi 

Akuntansi 

- S1 Ekonomi 

Manajeman 

- S1 Ekonomi 

Pemasaran 

- S1 Bahasa 

Inggris 

- SMK 

- SLTA 

 

- SLTP 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

4 orang 

26 orang 

64 orang 

Untuk bidang 

perdagangan 

serta 

memenuhi 

kebutuhan 

Tenaga 

pemungut 

dan tenaga 

kebersihan 

pasar 

5. Tenaga Bidang 

Promosi 

- S1 Desain 

Grafis 

- S1 Ekonomi 

Manajemen 

- S1 Bahasa 

Inggris 

- S1 Desain 

Produk 

- S1 Ekonomi 

Pemasaran 

- S1 Komunikasi 

- SMK 

Multimedia 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

 

1 orang 

1 orang 

 

Untuk 

ditempatkan 

di bidang 

Promosi dan 

kemitraan 
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- SMK Tata Boga 

 

1 orang 

Jumlah 164 

orang 
 

 

Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD yang 

akan disampaikan pada tabel penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2008-2012. 

Tabel II.8 

      Anggaran dan Realisasi  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 

Tahun 2008-2013 

No.  Tahun Anggaran Realisasi Sisa Anggaran 

1. 2008 3.111.428.116 2.793.383.821 318.044.295 

2. 2009 3.820.281.100 3.591.189.265 229.091.835 

3. 2010 4.577.866.800 4.154.318.115 423.548.685 

4. 2011 5.469.203.580 4.976.118.924 493.084.656 

5. 2012 9.528.761.310 7.818.761.741 1.709.999.569 

6. 2013 7.192.499.000 4.229.413.139 2.963.085.861 

 

II.2.2 Kinerja Pelayanan SKPD  

1. Bidang Industri  

Pembangunan di sektor industri di dominasi oleh usaha Industri Kecil 

Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT). Hampir diseluruh 

kecamatan ada kegiatan industri tersebut. Meskipun kegiatan usaha ini 

tergolong kecil menengah, produk dari masing-masing jenis usaha kecil 

tetapi jumlah unit usaha cukup banyak sehingga merupakan potensi yang 

besar. 

Unit usaha yang merupakan potensi yang besar antara lain penyamakan 

kulit, kerajinan kulit, kerajinan bambu, kerajinan genteng, kerajinan 

gamelan, kerajinan batik, dan makanan olahan. Data berikut disampaikan 

perkembangan unit usaha industri : 
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Tabel II.9 

Potensi Bidang Tahun 2010-2012 

   

No. Jenis Usaha Nilai Produksi 

2010 2011 2012 

1. Penyamakan 

Kulit 
82.875.000 82.875.000 83.040.750 

2. Kerajinan 

Kulit 
31.817.400 31.817.400 31.881.035 

3. Kerajinan 

Bambu 
50.497.350 50.497350 50.598.345 

4. Kerajinan 

Genteng 
117.032.542 117.032.542 117.266.607 

5. Kerajinan 

Gamelan 
2.400.000 2.400.000 2.404.800 

6. Kerajinan 

Batik 
259.200 259.200 259.718 

7. Makanan 

Olahan 
216.540.862 225.677.452 226.004.811 

 

2. Bidang Perdagangan 

Pembangunan sektor perdagangan sangat penting dalam upaya 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta 

memberikan sumbangan yang sangat cukup dalam penerimaan pendapatan. 

Dalam kegiatan perdagangan diharapkan dapat memperlancar arus barang dan 

jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka 

memantapkan stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan. 

Untuk melakukan kegiatan usaha masing-masing pengusaha 

melengkapi persyaratan perijinan yang diperlukan baik yang bergerak 

dibidang industri maupun perdagangan dan melengkapi perijinan sesuai 

dengan jenis usahanya.  

Dibawah ini disampaikan data perkembangan : 
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Tabel II.10 

Potensi Perdagangan 

Perkembangan SIUP Baru Tahun 2010-2012 

No. SIUP Baru Jumlah 

2010 2011 2012 

1. Mikro - 52 63 

2. Kecil 203 380 257 

3. Menengah 72 47 37 

4. Besar 27 21 1 

 

Tabel II.11 

Potensi Perdagangan 

Perkembangan SIUP Perpanjangan Tahun 2010-2012 

No. SIUP 

Perpanjangan 

Jumlah 

2010 2011 2012 

1. Mikro - 19 25 

2. Kecil 134 177 157 

3. Menengah 38 31 29 

4. Besar 24 6 - 

 

Tabel II.12 

Jumlah Pasar di Kabupaten Magetan 

No. Jenis Pasar Jumlah 

2010 2011 2012 

1. Pasar Desa 51 51 51 

2. Pasar Umum 16 16 16 

3. Pasar Hewan 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

II-38 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

Tabel II.13 

Target Retribusi Pasar 

No. Jenis Obyek 2016 2017 2018 

1. Pasar Umum 2.326.215.000 2.349.477.000 2.372.971.000 

2. Pasar Hewan 114.000.000 117.500.000 120.000.000 

3. Parkir Umum 124.770.000 128.513.000 132.368.000 

4. Parkir Khusus 306.779.000 312.905.500 319.163.000 

Jumlah 2.871.764000 2.908.395.000 2.944.502.000 

 

II.2.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan 

II.2.3.1 Visi dan Misi 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan 

sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Visi 

dari Disperindag yaitu Terwujudnya usaha industri dan perdagangan yang maju, 

mandiri dan berdaya saing berwawasan lingkungan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Untuk itu Indag terus berupaya memajukan Industri Kecil 

dan Menengah yang berwawasan lingkungan, khususnya untuk produk unggulan 

yang diharapkan mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional 

sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Magetan.  

Selanjutnya visi tersebut dijelaskan dalam pokok – pokok visi SKPD 

sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel II.14 

Pokok Visi dan Penjelasan Visi 

V i s i Pokok – pokok Visi Penjelasan 

Terwujudnya usaha 

industri dan perdagangan 

yang maju, mandiri dan 

berdaya saing 

berwasasan lingkungan 

untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat 

Usaha industri yang 

maju, mandiri dan 

berdaya saing untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan rakyat 

 

 

 

Usaha perdagangan 

yang maju, mandiri 

dan berdaya saing 

untuk meningkatakan 

kesejahteraan rakyat 

Meningkatkan SDM 

melalui pelatihan 

ketrampilan, fasilitasi 

peralatan   dan pengetahuan 

teknologi tepat guna 

sehingga IKM dapat 

mandiri dalam berusaha 

dan berdaya saing dalam 

produk  

 

Mendorong dan 

memfasilitasi pedagang 

dalam mempropmosikan 

barang dagangannya 

melalui iven - iven seprti 

pasar lelang dan pameran 

perdagangan yang 

dilakukan  agar produk atau 

hasil usaha industri IKM 

dan UKM  memperoleh 

jaringan pemasaran yang 

seluas - luanya  dan pada 

akhirnya meningkatan 

kesejahteraan 

 

Dalam rangka pencapaian visi Disperindag memiliki 3 (tiga) misi 

yaitu sebagai berikut : 

1. Mewujudkan SDM Perindustrian dan Perdagangan yang profesional  
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2. Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah, serta 

pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan  

3. Mendorong tumbuh kembangnya peluang usaha Industri dan 

perdagangan 

4. Memacu peningkatan daya saing pengembangan industri 

 

II.2.3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Disperindag Kabupaten   

 Magetan 

Tujuan : 

1. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan termasuk 

kemampuan penguasaan teknologi produksi kepada pengusaha IKM/IRT 

sehingga mampu mengembangkan usahanya 

2. Meningkatkan kemampuan pengusaha IKM/IRT untuk memproduksi 

barang yang beraneka ragam sesuai selera konsumen, dengan desain 

yang baik dan berkualitas 

3. Memperluas jaringan dengan memfasilitasi pengusaha mengikuti 

pameran promosi dan pasar lelang 

4. Meningkatkan pengawasan barang dan jasa demi terwujudnya 

perlindungan konsumen 

 

Sasaran : 

1. Meningkatnya perkembangan Industri Kecil dan Menengah 

2. Meningkatnya standarisasi produk industri manufaktur sebagai faktor 

penguat daya saing 

3. Meningkatnya pemasaran produk – produk Kabupaten Magetan 

4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 
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Strategi  

1. Melaksanakan pendataan, pembinaan dan memfasilitasi IKM/IRT  

dengan peralatan  teknologi tepat guna 

2. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah 

3. Melaksanakan dan memfasilitasi pameran dan pasar lelang dan temu 

usaha 

4. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 

pasar 

5. Monitoring dan pengawasan pasar 

 

Kebijakan  

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang 

diantaranya mengupayakan adanya instruktur sesuai dengan keperluan 

termasuk bimbingan teknis serta fasiltasi peralatan teknologi. 

2. Meningkatkan kualitas dan kwantitas produksi dengan pemanfaatan 

IPTEK yang berwawasan lingkungan 

3. Peningkatan promosi, pemasaran dan kerjasama  dengan lembaga 

usaha perdagangan serta kemitraan dengan koperasi maupun 

perusahaan besar. 

4. Merehabilitasi pasar - pasar milik pemerintah Kab. Magetan   

5. Sosialisasi Undang – undang perlindungan konsumen, dan 

pengawasan peredaran barang dan jasa  
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II.3  Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) terhadap Pengembangan Kerajinan Kulit di 

Kabupaten Magetan  

 

II.3.1 Peran Pemerintah Daerah  

Kabupaten Magetan memiliki produk unggulan yaitu kerajinan kulit. Kerajinan 

kulit merupakan salah satu potensi yang sedang dikembangkan pemerintah 

Kabupaten Magetan saat ini. Hal ini tidak terlepas dari adanya peran Dinas 

Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, diantaranya 

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator 

Sebagai fasilitator, peran pemerintah untuk mencapai tujuan dalam 

pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah memberikan 

fasilitas. Fasilitas yang diberikan di bidang pendampingan melalui 

pelatihan dan peningkatan keterampilan serta pada bidang pendanaan 

atau permodalan berupa uang atau jasa.  

b. Peran Pemerintah sebagai Katalisator 

Katalisator merupakan zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi 

yang bermaksud untuk memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal 

tersebut, peran pemerintah sebagai katalisator dalam pengembangan 

UMKM yaitu usaha untuk mempercepat proses pengembangan UMKM 

menjadi fast moving enterprise. Maksudnya, UMKM yang telah 

mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi 

usaha besar. Disini pemerintah daerah berperan dalam prosesnya namun 

tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya karena 

jika pemerintah terlibat dalam semua proses perubahan maka yang 

terjadi adalah perekonomian tidak efisien sebab pasar tidak dapat 

bergerak secara alami. Pemerintah hanya menjalankan perannya dengan 

memberikan penghargaan terhadap UMKM, sarana dan prasarana bagi 

UMKM dan pemberdayaan komunitas kreatif dan produktif.   
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c. Peran Pemerintah sebagai Regulator 

Pemerintah sebagai regulator berperan dalam membuat kebijakan-

kebijakan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk 

mengembangkan usahanya. Fungsi pemerintah sebagai regulator yaitu 

menjaga kondisi lingkungan agar tetap kondusif untuk investasi dengan 

mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan 

mengenai aturan-aturan persaingan usaha. Dalam menjalankan perannya 

sebagai regulator, pemerintah membuat kebijakan dibagi menjadi dua, 

yaitu wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. 

Seperti halnya pada Peraturan Bupati menyerahkan hak sepenuhnya 

kepada Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan oleh karena itu kedua Dinas menjadi acuan penelitian ini.  

II.3.2 Partisipasi Pelaku UMKM 

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan individu dalam suatu kelompok yang 

terlibat pada kegiatan proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Hubungan 

antara partisipasi dengan penelitian ini adalah keterlibatan partisipasi pengrajin 

UMKM terhadap pengembangan kerajinan kulit . bentuk partisipasinya berupa 

a. Partisipasi dalam Perencanaan 

Dalam partisipasi perencanaan, disini pengrajin UMKM terlibat pada 

musrenbang. Pengrajin UMKM diajak untuk berdiskusi menyampaikan 

gagasannya mengenai upaya pengembangan UMKM kerajinan kulit. 

Wujud nyata dari partisipasi pengrajin UMKM dalam perencanaan 

dapat dilihat melalui kehadirannya dalam rapat, memberikan 

sumbangan ide serta berupa reaksi persetujuan atau penolakan tentang 

program yang sedang menjadi bahan diskusi. 

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan 

Partisipasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan merupakan keberlanjutan 

dari rencana yang telah disepakati sebelumnya baik yang berkaitan 

dengan pelaksanaan, perencanaan dan tujuan. Keterlibatan partipasi 
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sangat dibutuhkan khususnya pada masyarakat dan pemerintah pada 

program yang sedang berjalan. Ruang lingkup partisipasi masyarakat 

yakni koordinansi dan penjabaran program, sumber daya dan sumber 

dana serta kegiatan administrasi. 

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil 

Pada partisipasi pemanfaatan hasil berhubungan dengan kuantitas 

maupun kualitas dari hasil pelaksanaan program yang telah dijalankan. 

Jika dilihat dari segi kuantitasnya, dapat diukur melalui seberapa besar 

persentase keberhasilan program yang telah dilaksanakan apakah sudah 

memenuhi target yang telah ditetapkan ataukah belum. Sedangkan dari 

segi kualitas dapat dilihat dari keberhasilan program ditandai dengan 

peningkatan output.  

d. Partisipasi dalam Evaluasi 

Partisipasi dalam evaluasi berkaitan pada masalah pelaksanaan program 

secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah 

ditetapkan



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

II-1 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

III-1 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

BAB III 

PENYAJIAN DATA, ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI TEORITIK 

 Dalam bab III ini akan dilakukan penyajian data dari hasil temuan yang telah 

diperoleh di lapangan baik yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun dokumen. 

Setelah menyajikan data, peneliti akan menganalisis temuan data dari lapangan 

melalui transkrip wawancara yang didapat melalui informan yang telah ditentukan  

untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Langkah selanjutnya adalah 

dilakukannya interpretasi data yang berkaitan dengan proses pertemuan antara 

pendapat subjektif peneliti dengan teori yang digunakan. Analisis dan interpretasi 

data sengaja dijadikan dalam satu bab dengan maksud untuk meruntutkan alur 

pengemasan laporan dan mempermudah proses penyimpulan penelitian sehingga 

laporan yang dihasilkan dapat tersaji lebih terarah.  

 Penyajian data dalam bab ini merupakan data yang diperoleh di lapangan dan 

dianggap relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data adalah 

mengorganisasi deskripsi dengan cara yang membuatnya dapat dikelola sedangkan 

interpretasi lebih melibatkan upaya penyertaan makna dan signifikansi ke analisis 

untuk memperjelas pola penggambaran dan mencari hubungan dan keterkaitan 

diantara faktor deskriptif itu. Pada dasarnya ketiga hal tersebut merupakan suatu 

kesatuan yang utuh yang saling melengkapi, terkait dan tidak terpisahkan. Sebuah 

laporan yang baik menyediakan penyajian melalui deskripsi yang memadai untuk 

memungkinkan pembaca memahami analisis. Analisis dilakukan sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan sebuah analisa yang memadai sehingga memungkinkan 

pembaca memahami interpretasi dan penjelasan yang disampaikan (Patton 2006:285). 

Sehingga hal ini memperkuat alasan untuk menampilkan penyajian, analisis, dan 

interpretasi ke dalam satu bab.  

 Penyajian data diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi maupun 

dokumentasi. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan metode 



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

III-2 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

purposive sampling dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap 

mengetahui dan memahami mengenai  permasalahan dalam penelitian ini. Informan-

informan tersebut antara lain :  

10. Bapak Venly selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil di 

Kabupaten Magetan 

11. Bapak Sumarno selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kabupaten Magetan 

12. Bapak Ari selaku Kepala Bidang Industri Agro di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 

13. Bapak Sumali selaku Kepala Sie Makanan Olahan dan Produk Kulit di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  

14. Bapak Budi selaku pemilik UD. Praktis 

15. Bapak Figha selaku pemilik UD. Figha 

16. Bapak Edi selaku pemilik UD. Dymas 

17. Bapak Budi Jamrud selaku pemilik UD. Jamrud 

18. Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa 

 Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data yang sudah terkumpul, 

kemudian data tersebut direduksi dan disusun, selanjutnya data dapat disajikan dan 

ditarik kesimpulan. 

 

III.1 Penyajian Data 

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun secara terpadu dan 

mudah dipahami sehingga memberi kemungkinan untuk adanya penarikan 

kesimpulan. Dalam penyajian data, seorang peneliti dituntut untuk dapat 

mentransformasikan data kasar menjadi bentuk tulisan. Selama proses penelitian di 

lapangan berlangsung untuk memperoleh data dan setelah malalui proses reduksi, 

peneliti menyajikan data-data tersebut melalui bentuk tulisan yang mudah dimengerti 

dan mudah dipahami dengan permasalahan penelitian tentang bagaimana peran 
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pemerintah daerah dan partisipasi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam upaya 

pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan.  

 Penelitian ini menyajikan data secara deskriptif yaitu berdasarkan hasil dari 

wawancara dengan narasumber yang sudah dipilih oleh peneliti sesuai dengan data 

yang dibutuhkan dan dianggap mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut 

karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana 

penentuan informan ditentukan secara purposive sampling. Disini, peneliti akan 

mencoba menggali data serta informasi bagaimana peran pemerintah daerah, 

partisipasi pelaku usaha UMKM, dan bagaimana pengembangan kerajinan kulit di 

Kabupaten Magetan yang dilihat melalui perspektif pembuatan kebijakan yaitu Dinas 

Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Magetan  sebagai lokasi yang dipilih untuk penelitian. Berikut informan 

yang telah ditentukan : 

1. Bapak Venly selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan 

2. Bapak Sumarno selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kabupaten Magetan  

3. Bapak Ari selaku Kepala Bidang Industri Agro di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Magetan 

4. Bapak Sumali selaku Kepala Sie Makanan Olahan dan Produk Kulit di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan  

Tidak hanya itu, peneliti juga menggali data dan informasi melalui pihak yang 

menjadi sasaran pengembangan UMKM yaitu para pengrajin kerajinan kulit karena 

penelitian ini juga berfokus pada partisipasi pelaku usaha usaha kerajinan kulit itu 

sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 5 pelaku usaha kerajinan kulit di 

Sentra Jalan Sawo sebagai informan, yaitu :  

1. Bapak Budi selaku pemilik UD. Praktis 

2. Bapak Figha selaku pemilik UD. Figha 

3. Bapak Edy selaku pemilik UD. Dymas 

4. Bapak Budi Jamrud selaku pemilik UD. Jamrud 
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5. Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa 

Dari beberapa informan yang telah ditetapkan, peneliti akan menggali data 

yang dibutuhkan sesuai permasalahan untuk dapat menjawab rumusan masalah 

dengan mengacu pada pengembangan UMKM yangterdapat di UU No.20 Tahun 

2008 yang berupa (1) Produk dan Pengolahan (2) Pemasaran  (3) Sumber Daya 

Manusia (4) Desain dan Teknologi. Penyajian data yang diperoleh saat di lapangan 

akan langsung dianalisis dan diberi kesimpulan sementara. Pada penyajian data dan 

analisis, data yang disajikan langsung dianalisis karena bertujuan untuk menjawab 

permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah. Selanjutnya data yang telah 

disajikan juga dihubungkan dengan teori-teori yang digunakan. Oleh sebab itu, 

analisis data dan interpretasi teoritik dapat menjawab rumusan masalah penelitian.  

 

III.1.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan UMKM 

Kerajinan Kulit di  Kabupaten Magetan   

Peran pemerintah sangatlah penting untuk pengembangan dan pembangunan 

suatu daerahnya. Seperti pada sektor ekonomi, dimana dengan adanya peran serta dan 

dukungan dari pemerintah, pemerintah dapat membuat kebijakan sebagai langkah-

langkah yang akan diambil untuk melaksanakan pembangunan di daerahya. Sektor 

ekonomi dapat berjalan karena adanya campur tangan dari pemerintah yang 

mengawasi, mengatur, menindak lanjuti persoalan-persoalan yang terjadi serta dapat 

mempercepat pergerakan sektor ekonomi melalui kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Namun tidak hanya campur tangan dari peran pemerintah tetapi juga 

dengan adanya proses masyarakat untuk menjalankan perekonomiannya.  

Pada sektor ekonomi, yang menjadi perhatian pemerintah khususnya 

pemerintah daerah adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, alasannya karena 

sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memberikan kontribusi terhadap 

daerahnya serta proses penciptaan UMKM bisa dibilang cukup mudah dan tidak 

membutuhkan modal yang banyak. Melalui UMKM dapat meminimalisir jumlah 

pengangguran karena dari waktu ke waktu jumlah unit UMKM semakin bertambah 
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dan banyak menyerap tenaga kerja. Tidak hanya itu, namum UMKM juga dapat 

meraih kesuksesan hingga menjadikannya produk unggulan di daerahnya.  

Seperti halnya pada penelitian ini berlokasi di Jalan Sawo yang merupakan 

sentra kerajinan kulit. Produk kerajinan kulit telah berkembang pesat dan produknya 

telah merambah ke pasar regional. Kerajinan kulit masuk sebagai salah satu jenis 

UMKM unggulan di Kabupaten Magetan yang paling besar pengaruhnya terhadap 

laju sektor perekonomian di Kabupaten Magetan.  

Perkembangan UMKM kerajinan kulit tidak lepas dari adanya peran 

pemerintah yang telah disepakati hingga terjun ke lapangan dengan bentuk kebijakan-

kebijakan yang dibuat pemerintah dan program-program yang di jalankan. Selain dari 

peran pemerintah, UMKM dapat berkembang juga karena adanya usaha dari pelaku 

usaha itu sendiri. Berikut peran pemerintah Kabupaten Magetan yang diperoleh dari 

hasil lapangan peneliti : 

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator 

b. Peran pemerintah sebagai regulator 

c. Peran pemerintah sebagai katalisator 

 

III.1.1.1 Peran Pemerintah sebagai Fasilitator  

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana 

dan prasarana untuk dapat mencapai target yang dituju. Fasiliator diartikan sebagai 

pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, seperti pelatihan dan pemberian 

bantuan berupa barang maupun jasa.  

Penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan 

UMKM sebagai fasilitator dalam rangka penyediaan sarana untuk mencapai target 

yang dituju dapat dilihat melalui hasil di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. 

Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan perannya sebagai fasiliator 

dalam  mengembangkan UMKM kerajinan kulit di Kabupaten Magetan, berupa : 
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a. Fasilitas Sarana dan Prasarana 

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat 

untuk mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud 

dan tujuan dari proses produksi. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Jika salah satu 

tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak akan berjalan.  

Sebagian besar permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM yaitu adanya 

keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya informasi yang 

berhubungan dengan kemajuan teknologi mengakibatkan sarana dan prasarana 

yang dimiliki saat ini kurang mendukung usahanya dan tidak cepat 

berkembang. Oleh sebab itu, peran pemerintah Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan disini sangat penting dalam penyediaan fasilitas dalam bentuk 

sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan UMKM kerajinan 

kulit di Kabupaten Magetan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, 

peran pemerintah disini memberikan sarana dan prasarana melalui pemberian 

alat berupa mesin untuk memudahkan pengrajin dalam berproduksi. Seperti 

yang dinyatakan bapak Edy selaku pemilik UD Dymas saat wawancara  

 

“Iya, dapat mesin jahit” (hasil wawancara 6 Mei 2017) 

 

Bapak Figha selaku pemilik UD Figha juga membenarkan jika 

pemerintah memfasilitasi mesin beberapa tahun yang lalu, seperti yang beliau 

nyatakan saat wawancara 

 

“Iya dapat itu sudah beberapa tahun yang lalu” (hasil wawancara 7 Mei 

2017) 
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Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga menyatakan jika fasilitas 

tersebut berupa mesin jahit. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ari selaku 

Kepala Bidang Industri Agro, beliau menambahkan jika pemberian mesin 

jahit itu diberikan kepada kelompok yang disebar pada empat titik agar dapat 

digunakan bersama-sama. Seperti berikut pernyataan Bapak Ari 

 

“Fasilitasnya berupa mesin jahit. Komplit mesin jait, emborse, termasuk 

e…seset. Banyak mbak. Trus dulu itu kan kalau ngelem mau nempel 

kayak gini kan diseset dulu. Di seset pinggirnya trus di lem, trus 

dibiarkan dulu. Trus dilipat trus di pukul gini to. Sekarang enggak, 

sudah modern, proses masuk mesin sudah melipat sendiri sudah ngelem 

sendiri. Waktu itu ada bantuan dari Kementrian Perindustrian 2015. Itu 

ada 4 titik, jalan Sawo, Kauman, Jejeruk, sama Mojopurno. Jadi yang 

diberi kelompok, jadi di Kauman di tempatnya Jamrud Pak Budi, nah 

anggota tadi bisa menggunakan fasilitas disana, kan gitu. Ditempatkan 

paling strategis kan gitu. Jadi setelah bikin aper mau di…mau naik 

emborse kan di situ tinggal di lem tok, pernah ada pendampingan dari 

tim digital E-IKM sebulan sekali” (hasil wawancara 4 Mei 2017) 

 

Melalui bantuan peralatan berupa mesin yang diberikan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM, pemerintah mengevaluasi para pengrajin dengan hasil 

bahwa adanya pemberian mesin jahit tersebut, pengrajin tidak merasa 

kesulitan tetapi senang karena sekarang mempunyai alat yang lebih canggih 

dan membantu menyelesaikan pembuatan sepatu lebih cepat. Seperti yang 

disampaikan Bapak Sumali selaku Kepala Sie Makanan Olahan dan Produk 

Kulit saat wawancara 

“Malah seneng mbak soalnya apa? Soalnya itu bisa di kerjakan di 

rumahnya pegawai-pegawainya. Jadi seumpama mau bikin sepatu, bikin 

aper dia dikaryawannya di garap di rumah bisa. Nanti dibawa di 

pengusahanya tinggal di emborse di tetek mbengek kan gitu mengikuti 

psmeran sebulan sekali” (hasil wawancara 4 Mei 2017) 

 



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

III-8 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan 

fasilitas kepada para pengrajin melalui mesin jahit modern yang diberikan 

pada tahun lalu. Mesin jahit tersebut dibagi tiap kelompok yang tersebar di 4 

titik yaitu Jalan Sawo, Kauman, Mojopurno dan Jejeruk dan pengrajin sangat 

terbantu adanya mesin jahit tersebut.  

b. Fasilitas Pelatihan Keterampilan Desain 

Dalam membuat produk kerajinan kulit agar dapat diterima pasar, peran 

pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan telah membuat program-program pelatihan yang rutin 

dilaksanakan. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih skill dari para pengrajian 

agar memperdalam keterampilan yang sudah dimiliki. Seperti yang 

disampaikan Bapak Ari selaku Kepala Bidang Industri Agro saat wawancara 

“Jadi dari mulai dari teori, dari dasar sampai finishing. Dengan SDM 

yang kita latih itu sudah punya dasar, otomatis dia cepat nangkepnya” 

(hasil wawancara 4 Mei 2017) 

 

Bapak Sumali selaku Kepala Sie Makanan Olahan dan Produk Kulit 

Industri Agro juga mengatakan hal serupa. Seperti saat wawancara, beliau 

menyampaikan  

“Iya pelatihan tiap tahun dibuka dan itu sudah berlangsung satu kali di 

mulai bulan Januari. Pelatihannya ya em… dari teori dasar hingga 

sampai ke tahap akhir pengerjaan itu mbak” (hasil wawancara 4 Mei 

2017)  

 

Selain itu, Bapak Edy pemilik UD. Dymas, Bapak Budi Jamrud pemilik 

UD. Jamrud serta Bapak Ogik mengatakan bahwa pemerintah daerah telah 

menyelenggarakan program pelatihan dengan materi cara mendesain pola, 

seperti yang beliau sampaikan saat wawancara  
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“E…pelatihan itu biasanya untuk anu ya…pelatihan untuk pola, desain 

pola sama e…untuk nyetak sepatu tapi sing sering itu untuk polanya.” 

(hasil wawancara dengan Bapak Edy 6 Mei 2017)  

“Nek pelatihan ada pembuatan desain, trus gae iku..opo…model-model 

kui, trus njait, macem-macem kui” (hasil wawancara dengan Bapak 

Budi Jamrud 6 Mei 2017) 

“Pelatihan..pelatihan..itu gawe desain mbak” (hasil wawancara dengan 

Bapak Ogik 7 Mei 2017 ) 

Namun, berbeda dengan pernyataan Bapak Figha pemilik UD. Figha 

memberikan pernyataan bahwa program pelatihan yang diadakan pemerintah 

tidak membuahkan hasil karena materi yang disampaikan terkesan 

membosankan 

“Ya pelatihannya cara bikin nganu sepatu. Ya itu aja, pelatihane ya itu 

itu aja. Tidak ada kenaikan dan tidak ada peningkatan, materinya ya 

itu-itu aja” (hasil wawancara 7 Mei 2017)  

 

Pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah 

disini juga memberikan fasilitas berupa pelatihan keterampilan dalam 

mendesain yang diadakan setiap tahun. Materi yang diberikan saat pelatihan 

yaitu cara mendesain sepatu mulai dari teori, membuat pola sepatu hingga 

sampai tahap akhir sepatu siap untuk dipasarkan. 

c. Fasilitas dalam Pemasaran 

  Selanjutnya, dengan memberikan fasilitas berupa pelatihan, para 

pengrajin juga memasarkan hasil kerajinan kulit berupa sepatu, tas, dompet dan 

lain-lain melalui brosur, sosial media dan pameran yang diadakan oleh 

pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku pemilik UD. 

Praktis saat wawancara 

“Dari brosur, katalog trus ya dari web juga ada. Trus ada lagi di instagram 

selanjutnya pameran yang diadakan pemerintah tiap tahun” (hasil 

wawancara 4 Mei 2017)  
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Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Figha selaku pemilik UD. 

Figha saat wawancara 

“ya melalui instagram, web trus ikut pameran”(hasil wawancara 7 Mei 2017) 

Bapak Edy selaku pemilik UD. Dymas menambahkan bahwa selain melalui 

brosur, pameran yang diadakan pemerintah, beliau juga dibantu teman-teman 

mahasiswa sebagai resellernya untuk memasarkan produknya melalui sosial 

media  

“Sekarang kan saya promosinya satu, selain pameran tadi kan juga menyetak 

catalog, ya brosur lha mereka rata-rata em…membawa atau memfoto 

brosurnya itu di anu…di edit ulang di buat online, kalau yang mahasiswa 

biasanya lewat online apa mngkin dia punya gambar baru nyuruh kita buat 

bikinkan. Banyak sekarang anak-anak yang ikut, istilahe ikut  menjualkan. 

Ya reseller. Banyak yang dari UGM ada, dari ITS ada, kalau anak-anak 

muda  yang mungkin juga e…ngisi waktu atau mungkin belajar usaha untuk 

mandiri” (hasil wawancara 6 Mei 2017) 

 

Dari pemaparan tersebut, ternyata para pengrajin tidak kesulitan untuk 

mengakses internet untuk mempromosikan produknya karena pengrajin diberikan 

wadah oleh pemerintah satu bulan sekali dengan pendampingan tim digital e-

IKM. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa 

saat wawancara 

“Nah begini, itu ada wadahnya ya mbak, jadi disini untuk itu kita 

adakan…e…mereka sendiri itu sudah inovatif banget. Sudah nggak gaptek 

dan sudah nggak ketinggal mbak, cepet kok temen-temen itu. Soalnya satu 

bulan sekali ada kumpulan AWM, trus ada lagi tim digital e-IKM itu ada 

pendampingnya mbak” (hasil wawancara 7 Mei 2017) 
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Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sebagai fasilitator dalam 

pengembangan UMKM Kerajinan Kulit dapat dilihat pada tabel III.1. Untuk 

penjelasan lebih singkatnya sebagai berikut  

Tabel III.1 

Peran Pemerintah Daerah sebagai Fasilitator Dalam Pengembangan UMKM 

Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan 

No. Pengembangan berdasarkan UU 

No. 20 Tahun 2008 

Peran Pemerintah  

1. Produksi dan Pengolahan - Memberikan alat berupa mesin 

jahit yang diberikan kepada 

kelompok yang disebar pada empat 

titik yang berada di Jalan Sawo, 

Kauman, Mojopurno dan Jejeruk 

agar dapat digunakan bersama-

sama 

2. Pemasaran - Menyediakan wadah 

pendampingan tim digital e-IKM 

satu bulan sekali 

- Mengadakan event berupa pameran 

3. Sumber Daya Manusia - Memberikan pelatihan 

keterampilan 

4. Desain dan Teknologi - Memberikan pelatihan 

keterampilan cara mendesain 

sepatu mulai dari teori dan pola 

sepatu 

 

III.1.1.2 Peran Pemerintah sebagai Regulator  

Regulator berasal dari kata regulasi yang artinya peraturan. Peran 

pemerintah sebagai regulator berarti pemerintah mempunyai peran untuk membuat 

peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta 

mengatur mekanisme pembangunan dan pengembangan UMKM. Pada penelitian 

ini, hasil dari lapangan yang peneliti dapatkan bahwa pemerintah Kabupaten 

Magetan telah melaksanakan perannya sebagai regulator dalam upaya 

pengembangan UMKM di Kabupaten Magetan, sebagai berikut : 
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1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sangat memperhatikan 

pengembangan UMKM di daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan 

diterbitkannya peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Magetan Nomor 70 

Tahun 2008. 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2008 mengatur tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Kabupaten Magetan. Peraturan Bupati ini dijadikan sebagai landasan hukum 

untuk melaksanakan tugas yang telah dilimpahkan kepada Dinas Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Magetan untuk membangun, mengatur dan 

mengembangkan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Magetan.   

Peraturan tersebut memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam 

melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan 

pembangunan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Untuk 

menyelenggarakan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah 

memiliki fungsi  

- Merumuskan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan di 

bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah. 

- Melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan dan upaya 

pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan 

Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

- Melaksanakan pemberian ijin kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

- Melaksanakan pengawasan pengendalian di bidang Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. 

- Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di bidang 

Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Menengah. 
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- Melaksanakan pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan 

Perubahan atau Penggabungan Koperasi serta Pembubaran Koperasi. 

- Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi, Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. 

- Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.  

Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten 

Magetan yang sesuai dengan bidang tugasnya melakukan peningkatan kualitas 

SDM, penerapan manajemen modern, perkuatan modal, dan perluasan 

jaringan usaha. Tahapan-tahapan pengembangan UMKM di Kabupaten 

Magetan sebagai berikut :  

- Bimbingan, pembinaan, konsultasi, serta pelatihan kewirausahaan 

- Perkuatan permodalan dilakukan melalui memfasilitasi berbagai sumber 

permodalan yang dapat diakses oleh UMKM 

- Penguasan teknologi melalui berbagai macam pelatihan ketrampilan 

- Peningkatan pangsa pasar produk UMKM melalui kegiatan pameran di 

tingkat lokal, regional maupun nasional 

- Peningkatan kemitraan antar UMKM, UMKM dengan Koperasi, maupun 

UMKM dengan badan usaha lainnya.  

 

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga berperan penting dalam 

pengembangan UMKM di Magetan. Perhatian pemerintah Daerah Kabupaten 

Magetan tidak hanya terlihat pada munculnya Dinas Koperasi dan UMKM 

yang disertai Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008, akan tetapi pemerintah 

juga mendirikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang lebih spesifik 

untuk menangani UMKM Kerajinan kulit di Kabupaten Magetan dan disertai 

dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Magetan.  



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

III-14 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

Peraturan tersebut memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam 

melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini dipaparkan pada tugas pokok dan 

fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai 

berikut  

- Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang 

industri dan perdagangan dan pasar; 

- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan industri dan 

perdagangan dan pasar; 

- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di 

bidang industri ,perdagangan dan pasar; 

- Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang industri Pelaksanaaan 

pemberian ijin kegiatan di bidang industri dan perdagangan; 

- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian , 

perdagangan dan pasar; 

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang 

perindustrian dan perdagangan; 

- Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran serta pengembangan kerja 

sama antar daerah dalam rangka peningkatan produksi IKM & UKM; 

- Pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UKM serta 

pengembangan usaha industri maupun perdagangan; dan 

- Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Semua tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan 

tugas yang harus dilakukan oleh Dinas. Dengan adanya peraturan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Bupati telah melimpahkan wewenangnya kepada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatur dan mengembangkan UMKM 

khusunya Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan. 
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Penjelasan lebih singkat tentang peran pemerintah sebagai regulator terhadap 

pengembangan UMKM Kerajinan Kulit dapat dilihat pada tabel III.2 seperti 

berikut : 

 

Tabel III.2 

 Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator Dalam Pengembangan UMKM 

Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan 

Peran 

Pemerintah 

Bentuk Usaha 

Pengembangan 

Keterangan 

Peran 

Pemerintah 

sebagai 

Regulator 

Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 70 

Tahun 2008 

Mengatur tentang Tugas Pokok 

dan Fungsi Dinas Koperasi 

Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Kabupaten 

Magetan. Peraturan Bupati ini 

dijadikan sebagai landasan 

hukum untuk melaksanakan 

tugas yang telah dilimpahkan 

kepada Dinas Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Magetan 

untuk membangun, mengatur 

dan mengembangkan Koperasi 

dan UMKM di Kabupaten 

Magetan.   

Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 73 

Tahun 2016 

Mengatur tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Magetan. Peraturan 

tersebut memiliki tugas 

membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan 

pembinaan, koordinasi dan 

pengawasan pelaksanaan di 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. Secara langsung 

tugas dan fungsi dalam 

peraturan tersebut telah 

dilimpahkan kewewenangnya 

kepada Dinas Perindustrian 
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dan Perdagangan untuk 

mengatur dan mengembangkan 

UMKM khusunya Kerajinan 

Kulit di Kabupaten Magetan 

 

III.1.1.3 Peran Pemerintah sebagai Katalisator 

Katalisator berasal dari kata katalis yang merupakan zat yang dapat 

mempercepat dari suatu reaksi kimia. Namun dalam konteks peran, katalisator 

dapat diartikan sebagai peran yang laksanakan oleh pemerintah untuk  proses 

mempercepat suatu pekerjaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk 

menjalankan peran pemerintah sebagai katalisator, pemerintah berperan sebagai 

pihak yang dapat mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Hasil lapangan 

dari penelitian yang dilaukan oleh peneliti, pemerintah Kabupaten Magetan telah 

menjalankan tugasnya yang berperan sebagai katalisator dalam pengembangan 

UMKM Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan sebagai berikut  

a. Meningkatktkan Kualitas SDM 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak 

dapat dilepaskan dari suatu organisasi karena kunci keberhasilan dari tujuan 

yang telah direncanakan  yaitu adanya Sumber Daya Manusia yang memadai. 

Dewasa ini, Sumber Daya Manusia dianggap sebagai asset atau modal bagi 

organisasi untuk memikirkan, menggerakkan dan merencanakan strategi agar 

tercapainya keberhasilan dalam organisasi tersebut.   

Pada UMKM Kerajinan kulit, langkah-langkah pemerintah dalam 

upaya pengembangan kerajinan kulit yang pertama yaitu meningkatkan SDM 

melalui pelatihan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Venly selaku Kepala 

Dinas Koperasi dan UMKM  

 

“Yang pertama meningkatkan kualitas SDMnya, itu pasti yaitu melalui 

opo? pelatihan, saya kan pernah di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, pelatihan-kerajinan, pelatihan desain dan sebagainya 

itu” (hasil wawancara 3 Mei 2017) 
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Bapak Sumali selaku Kepala Sie Makanan Olahan dan Produk Kulit 

memberikan jawaban yang sama, yaitu langkah-langkannya menciptakan 

SDM melalui pelatihan kepada pengrajin muda dengan mendatangkan 

instruktur seperti 

 

“Kita menciptakan e..SDM SDM atau pengrajin-pengrajin baru, 

pengrajin-pengrajin muda yang produktif. Jadi kita pacu dengan 

desain-desain yang baru dan kita kerjasama dengan balai besar kulit 

yang ada di Jogja dari Kementerian dan kita koordinasi e..kerjasama 

dengan BIPI, Balai Persepatuan Indonesia di Sidoarjo sama 

Tanggulangin. Kita mendatangkan instruktur dari itu semua mbak. 

Untuk pelatatihan-pelatihan itu. Itu kan mulai pembuatan dari tas, 

sandal, sepatu, jaket, komplit mbak ini” (hasil wawancara 4 Mei 

2017) 

 

Berkaitan hal tersebut, Bapak Sumarno selaku Kepala Bidang 

Pemberdayaan Usaha Mikro menambahkan dalam meningkatkan kualitas 

SDM, pemerintah berupaya untuk memberikan ketrerampilan kepada orang-

orang yang belum memiliki pekerjaan untuk direkrut melalui program 

pelatihan 

 

“Jadi, untuk SDMnya kita memberikan keterampilan kepada teman-

teman yang masih belum punya kegiatan. Kan banyak sekarang 

teman-teman yang masih nganggur dan sebagainya. Kita rekrut mulai 

dari desa ke desa, kita berikan sesuai dengan program kegiatan” 

(hasil wawancara 3 Mei 2017)  

 

 

Namun, disatu sisi adanya program pemerintah tersebut tidak berjalan 

mulus karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah seperti yang 

dinyatakan oleh Bapak Sumali saat wawancara 

 

“Kalau kendala sementara ini ya kita menyesuaikan anggaran, soalnya 

anu…e…kita APBDnya Magetan kan kecil, jadi kita ya menyesuaikan 
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anggaran itu untuk mengadakan pelatihan” (hasil wawancara 3 Mei 

2017) 

 

Dari pemaparan diatas, langkah-langkah pemerintah dalam 

pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan yang salah satunya 

melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah memberikan 

program pelatihan dengan merekrut calon pengrajin-pengrajin muda. 

Pelatihan tersebut berupa pemberian materi mengenai desain cara membuat 

sepatu, tas, jaket, sandal dan lain sebagainya dari bahan kulit yang 

bekerjasama dengan balai besar kulit dari Yogyakarta dan BIPI (Balai 

Persepatuan Indonesia). Akan tetapi program tersebut terkendala oleh 

anggaran yang dimiliki pemerintah karena APBD Kabupaten Magetan dalam 

kategori kecil. 

b. Teknologi 

Teknologi merupakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyediakan 

barang yang memungkinkan manusia untuk memproduksinya. Adanya 

teknologi berdampak pada banyak di masyarakat seperti membantu 

memperbaiki perekonomian di era globalisasi saat ini. Teknologi telah 

mempengaruhi nilai bagi masyarakat sekitar. Begitu juga pada UMKM 

Kerajinan Kulit, sebagaimana langkah-langkah pemerintah dalam upaya 

pengembangan kerajinan kulit yang kedua yaitu dengan teknologi seperti yang 

dinyatakan Bapak Venly selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di 

Kabupaten Magetan saat wawancara 

 

“Yang kedua, nek wes SDM itu di didik dilatih, dipinterne, dia akan 

sangat membutuhkan yang namanya teknologi. Ya kan? Teknologi 

itu bisa alat, bisa metode, ya kan? Seperti itu, desain dan 

sebagainya”(hasil wawancara 3 Mei 2017) 
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Bapak Ari selaku Kepala Bidang Industri Agro juga mengatakan 

bahwa langkah kedua adalah teknologi berupa mesin yang juga sudah tersedia 

di LIK (Lingkungan Industri Kulit) untuk membantu para calon pengrajin 

untuk melakukan praktek kerja. Seperti yang disampaikan saat wawancara 

 

“Teknologinya ya Mesin itu tadi, dan termasuk pelatihan-pelatihan. 

Trus kita masih diuntungkan lagi dengan adanya LIK ini kan kita 

punya workshop ya mbak ya punya tempat untuk praktek kerja ya 

disana sudah ada atau balai-balai kerjanya ada” (hasil wawancara 3 

Mei 2017)  

 

Disini, teknologi berdampak positif untuk pengembangan UMKM 

Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan karena membantu para pengrajin 

memproduksi sepatu berbahan kulit dengan mudah dan tidak memakan waktu 

yang lama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumali selaku Kepala Sie 

Makanan Olahan dan Kulit  

 

“Iya mbak jadi kami menyediakan mesin jahit itu agar e…pengarajin 

terbantu buat ngerjain sepatu, biar mudah gitu.(hasil wawancara 3 

Mei 2017) 

 

Sehingga kesimpulannya adalah pemerintah menyediakan teknologi 

yang bertujuan untuk mempermudah pengrajin memproduksi sepatu. Setelah 

meningkatkan SDM, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa mesin jahit  

bagi para pengrajin kulit karena di era globalisasi sekarang ini pekerjaan tidak 

akan berlangsung tanpa adanya teknologi yang semakin canggih. Teknologi 

mesin jahit ini sangat menguntungkan pengrajin untuk bekerja lebih cepat dan 

efisen. 

c. Permodalan 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dimana perusahaan 

menjadi besar faktor modal sangat memiliki makna. Masalah utama dalam 
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perusahaan kecil maupun perusahaan besar adalah modal yang tidak akan 

pernah berakhir. Modal adalah segala sesuatu yang memiliki wujud untuk 

menunjang kegiatan operasional di perusahaan.   

Tanpa adanya modal, perusahaan tidak akan dapat berkembang. Tidak 

lain dengan penelitian ini, langkah-langkah pemerintah dalam upaya 

pengembangan UMKM Kerajinan kulit yang ketiga melalui permodalan. 

Seperti saat wawancara dengan Bapak Venly selaku Kepala Dinas Koperasi 

dan UMKM, beliau berperan besar dalam permodalan Usaha Mikro Kecil 

Menengah  

 

“Yang ketiga, orang sudah pinter punya alatnya tapi  yang ketiga ini 

harus. Apa itu…adalah permodalan. Wes masalahnya disitu itu, 

permodalan” (hasil wawancara 3 Mei 2017) 

 

 

Bapak Venly juga menambahkan saat wawancara bahwa peran 

pemerintah mengenai permodalan dengan menggandeng beberapa BUMN 

seperti INKA dan BRI 

 

“Pemerintah menyediakan permodalan? Tidak. Kalau saya, saya disini 

saya mencoba untuk gandeng, adalah gandeng beberapa BUMN yang 

sudah saya gandeng saat ini adalah koyok INKA, CSRnya yang saya 

pakai jadi Coorporate Social Responbility-nya, mereka punya 

anggaran itu. Peran pemerintah harus hadir disini. Dan saat ini saya 

lagi bekerjasama dengan BRI” (hasil wawancara 3 Mei 2017) 

 

 

Selanjtnya, berkaitan hal tersebut Bapak Venly menjelaskan bahwa 

saat ini beliau sedang berinovasi yang bekerjasama dengan BRI melalui kartu 

Breeze. Munculnya inovasi ini bermaksud untuk memudahkan para pengrajin 

atau siapapun yang memiliki Usaha Mikro dan yang sudah terdaftar dan 

memiliki kartu Breeze tidak kesulitan saat meminjam modal karena di dalam 
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kartu Breeze sudah tertera nama, usaha, NPWP dan lain sebagainya. Seperti  

pada saat wawancara dengan beliau yang menyatakan  

 

“Saya ini sedang membuat yang namanya kartu Breeze. Kartu Brezee 

ini adalah sudah siapapun Usaha Mikro sudah punya kartu ini dia 

tidak perlu lagi nanti kalau mau pinjem uang disitu, pinjem uang di 

BRI itu sudah ndak perlu lagi kemana-mana, di dalam sudah 

disebutkan nama, NPWP, usahanya ini, sudah disebutkan semua. 

Sehingga tinggal BRI kelayakan usahanya bagaimana. Nah 

inovasinya disitu” (wawancara 3 Mei 2017) 

 

 

Hal senada juga diungkapkan Bapak Sumarno selaku Kepala Bidang 

Pemberdayaan Usaha Mikro yang menyatakan pihak pemerintah bekerjasama 

dengan BUMN seperti INKA, Telkom, Pos Giro untuk menangani masalah 

permodalan dan jasa yang ditawarkan tidak tinggi hanya 0,5%. Seperti pada 

saat wawancara beliau mengungkapkan 

 

“…terus mengundang beberapa rekan dari INKA, Telkom, Pos Giro 

dan Perbankan. Itu untuk membaikkan e…masalah proses mungkin 

permasalahan-permasalahan pembiayaan nanti akan bisa dibantu 

dengan perbankan maupun Telkom. Jadi kami bekerjasama dengan 

Telkom, INKA, untuk membantu proses permasalahan teman-teman 

itu dengan bunga yang tidak kalah dengan bank, itu jasanya hanya 

0,5% kalau bank mungkin 1% lebih” (wawancara 3 Mei 2017 ) 

 

Kemudian Bapak Sumarno juga mengiyakan pernyataan Bapak Venly 

yang menegaskan bahwa pengrajin lebih memilih mengambil kerjasama 

dengan INKA, telkom dan Pos Giro dimana yang digunakan CSRnya 

(Coorporate Social Responbility) alasannya karena dapat memberikan 

tenggang waktu, artinya saat tanda tangan kontrak, pelaku usaha tidak harus 

langsung mengangsurnya di bulan depan tetapi bisa di bulan berikutnya jadi 

CSR ini berbeda dengan bank. Seperti yang dinyatakan beliau saat wawancara 
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“iyaa…pengrajin-pengrajin tak undang mbak sehingga tak suruh 

milih. Kamu milih kemana ini sosialisasi dari INKA, Telkom, Pos 

Giro gitu. Akhirnya, intinya milih ke CSR karena lebih murah dan 

dia memberikan tenggang waktu, jadi begitu kontrak langsung bulan 

depan bayar itu endak. Jadi kontrak bulan Januari nanti Maret baru 

mengangsur. Jadi artinya CSR itu betul-betul melihat kalau uangnya 

yang dipinjamkan sudah digunakan. Kalau bank kan ndak mau tahu, 

hari ini kontrak, bulan depan kan bayar kan gitu, jadi sampai itu 

perjuangan kami” (hasil wawancara 3 Mei 2017)  

Dari pemaparan Bapak Venly dan Bapak Sumarno, dapat  disimpulkan 

bahwa pemerintah menyediakan permodalan dengan cara menggandeng 

BUMN seperti INKA, Telkom, Pos Giro dan Perbankan. Pelaku usaha lebih 

berminat untuk mengajukan modal di INKA, Telkom, dan Pos Giro melalui 

CSRnya. CSR singkatan dari Coorporate Social Responsibility artinya 

tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungan atau sosial melalui kegiatan untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. CSR dirasa menguntungkan bagi pelaku 

usaha karena memberikan keleluasaan waktu untuk mengangsurnya dan jasa 

yang diberikan hanya 0,5%. Di satu sisi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 

sedang menggarap suatu inovasi bagi pelaku usaha agar memudahkan mereka 

untuk mengajukan modal ke bank menggunakan kartu Breeze. Disini 

pemerintah bekerjasmaa dengan BRI, jadi bagi pelaku usaha yang akan 

mengajukan modal ke bank tidak kesusahan lagi, karena bagi siapaun yang 

terdaftar dan memiliki kartu Breeze ini mereka tinggal datang ke bank BRI 

dengan menunjukkan kartu Breeze. Di dalam kartu Breeze sudah terisi nama, 

NPWP, jenis usaha dan lain sebagainya.  

d. Pemasaran  

Pemasaran atau marketing merupakan suatu bentuk kegiatan 

perusahaan yang berhubungan dengan konsumen untuk mempromosikan 

barang atau jasa sebagai upaya untuk mempertahankan usahanya. Pemasaran 

adalah  salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan bagi perusahaan. 
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Pada penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah 

Kabupaten Magetan dalam upaya pengembangan kerajinan kulit yang terakhir 

yaitu pemasaran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Venly selaku Kepala 

Dinas Koperasi dan UMKM saat wawancara 

 

“Yang keempat, mau tidak mau, suka tidak suka sekarang orang 

Magetan ini bisa berproduksi, bisa membuat, ada bahan bakunya. 

Bahan bakunya ini ada, tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan baik 

mana kala gak onok opo? Pemasaran” (hasil wawancara 3 Mei 2017) 

 

 

Maksud dari pernyataan Bapak Venly ialah di Magetan bahan baku 

kerajinan kulit sudah terpenuhi, karena bahan baku di Magetan berlimpah. 

Namun, tidak hanya adanya bahan baku sebagai penunjang produksi kerajinan 

kulit akan tetapi pemasaran juga salah satu yang mempengaruhi faktor 

keberhasilan bagu suatu usaha. 

Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sumarno selaku Kepala Bidang 

Pemberdayaan Usaha Mikro, beliau membenarkan jika promosi merupakan 

langkah-langkah pemerintah dalam pengembangan Produk UMKM Kerajinan 

kulit di Magetan. Jadi para pengrajin saat mengikuti program pelatihan tidak 

hanya mendapatkan materi bagaimana cara mendesain sepatu tetapi juga 

membantu dalam pemasaran. Bapak Sumarni menyatakan saat wawancara  

 

“Jadi bukan hanya melaksanakan keterampilan begitu saja tetapi kita 

ambil betul-betul narasumber yang betul-betul menguasai dan bisa 

membantu pemasaran. Artinya bukan hanya memberikan materi tok, 

tapi dia juga bisa memasarkan” (hasil wawancara 3 Mei 2017) 

 

 

Bapak Sumarno juga menambahkan bahwa pemerintah telah 

melaksanakan pemasaran melalui media pameran dengan tujuan membantu 

pelaku usaha untuk mengenalkan produknya dengan mengikuti event. Seperti 

yang disampaikan saat wawancara  
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“Terus ini yang sudah terjadi promosi, sudah kami bawa teman-teman 

yang sudah produk ya..kita bawa untuk kita promosikan di 

berbagai…Kemaren di Grand City Surabaya, ini ke Tulung Agung 

dan besuk ke Genteng Kali Surabaya itu baru sampai disitu mbak 

promosinya. Jadi itu membantu pemasaran temen-temen ya 

disamping saya juga memanggil narasumber bukan hanya untuk 

memberikan e…UKM adalah itu tidak” (hasil wawancara 3 Mei 

2017) 

 

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Ari selaku Kepala Bidang 

Industri Agro yang mengiyakan pemasaran dilaksanakan melalui media 

pameran melaui event. Seperti yang beliau nyatakan saat wawancara  

 

“Jadi seperti hari ini kita pameran di Tulungagung..trus nanti mulai 

nanti sore di Surabaya pas pekan budaya daerah” (hasil wawancara 4 

Mei 2017) 

 

Selain melalui event pameran, Bapak Sumali selaku Kepala Sie 

Makanan Olahan dan Produk Kulit menjelaskan bahwa pemerintah juga 

bekerjasama dengan pihak Telkom yang menyediakan tempat di jalan Sawo 

yang disebut kampung digital untuk membantu pemasaran melalui media 

web. Seperti yang disampaikan beliau saat wawancara  

 

“Semuanya. Dari pertokoan, brosur, dan tetek mbengek trus ya dari 

web juga ada. Disana itu ada..di UMKM itu ada..e..di jalan Sawo itu 

kita buatkan seperti kerjasama dengan TELKOM itu 

apaa..e..kampung digital. Itu sudah ada wadahnya. Ada satu lagi tim 

digital e-IKM Magetan dan instagram banyak dari teman-teman” 

(hasil wawancara 4 Mei 2017) 

 

Berikut  dapat dilihat event-event pameran yang diikuti oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Magetan pada tahun 2017 
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Tabel III.3 

Pameran yang diikuti oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2017 

No. Uraian Tanggal Perihal 

1. Pelatihan Forum Usaha 

Mikro 

6 April 2017 Pelatihan 

Kewirausahaan 

2. Kemitraan 10 s/d 13 April 2017 Sosialisasi 

Dukungan 

Permodalan 

3. MTF Expo 13 s/d 16 April 2017 MTF Expi Grand 

City Surabaya 

4. GPPD Expo 27 s/d 30 April 2017 GPPD Expo Grand 

City Surabaya 

5. BBGR Expo 3 s/d 5 Mei 2017 Alun-alun 

Tulungagung 

6. IBD Expo 5 s/d 7 Mei 2017 Genteng Kali 

Surabaya 

7. Temu Usaha  10 Mei 2017 Malang 
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM 

Dari penyataan diatas dapat disimpulkan pemasaran produk UMKM 

berupa event melalui pameran dan brosur. Selain itu, pemerintah juga 

menyediakan wadah yang berlokasi di Jalan Sawo yang disebut kampung 

digital dimana disitu peran pemerintah membantu pelaku usaha dalam 

pemasaran melalui web.  

Penjelasan lebih singkat tentang peran pemerintah sebagai katalisator 

dalam upaya pengembangan UMKM Kerajinan kulit di Kabupaten Magetan 

dapat dilihat pada tabel  III.4 
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Tabel III.4 

Peran Pemerintah Daerah Sebagai Katalisator Dalam Upaya 

 Pengembangan UMKM Kerajinan kulit di Kabupaten Magetan 

No. Pengembangan berdasarkan 

UU No. 20 Tahun 2008 

Peran Pemerintah 

1. Produksi dan Pengolahan - Pemerintah mencoba membantu 

UMKM untuk menambah modal 

melaui kerjasama dengan BUMN 

seperti INKA agar tingkat produksi 

lebih meningkat 

2. Pemasaran - Bekerjasama dengan TELKOM  

mendirikan wadah bagi pengrajin untuk 

belajar mengakses internet atau yang 

biasa disebut kampung digital  

3. Sumber Daya Manusia - Merekrut pengrajin-pengrajin muda 

yang lebih inovatif dan produktif 

- Mendatangkan instruksi kerajinan kulit 

- Menyediakan workshop kepada calon 

pengrajin baru yang belum memiliki 

skill  

4. Desain dan Teknologi  - Memberikan pelatihan melalui 

kerjasama dengan BIPI (Balai 

Persepatuan Indonesia) 

  

III.1.2 Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Upaya 

Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan   

 

Partisipasi merupakan suatu bentuk keikutsertaan individu di dalam sebuah 

kelompok yang terlibat pada suatu kegiatan terhadap proses pelaksanaan 

pengambilan keputusan. Patisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam 

pengembangan kerajinan kulit sangat dibutuhkan karena pelaku usaha disini 

merupakan target dari program tersebut. Tanpa adanya partisipasi dari pelaku 

usaha maka tidak akan terlaksananya program pengembangan yang dilakukan 

pemerintah. Sebaliknya, jika pelaku usaha ikut berpartisipasi pada program  

pemerintah maka kedua pihak yaitu pemerintah dan pelaku usaha akan 
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mendapatkan hasil yang positif. Dari pemerintah sisi positifnya yaitu terkesan 

bahwa Dinas telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, kemudian dari 

sisi pelaku usahanya yaitu pemerintah akan lebih bersemangat untuk 

meningkatkan program yang dicanangkan melalui segi kualitas dan kuantitasnya.  

Pada penelitian ini mengacu pada teori dari Cohen dan Uphoff karena 

keterlibatan pelaku usaha terhadap upaya pengembangan yang dilakukan 

pemerintah daerah pada unit UMKM Kerajinan kulit. Teori tersebut berupa 

partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partispasi dalam 

hasil dan partisipasi dalam evaluasi. Namun dari  ke empat bentuk teori menurut  

Cohen dan Uphoff dari hasil lapangan, peneliti hanya menemukan tiga partisipasi 

yang dilakukan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, ialah : 

a. Partisipasi dalam perencanaan 

b. Partisipasi dalam pelaksanaan 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

 

III.1.2.1 Partisipasi dalam Perencanaan 

Partisipasi dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 

pengembangan UMKM kerajinan kulit sangatlah penting. Pihak pemerintah secara 

rutin mengadakan rapat atau pertemuan persemester atau tiap enam bulan sekali 

dengan mengundang beberapa perwakilan dari para pengrajin untuk hadir dalam 

pertemuan tersebut. Maksud dari diadakannya pertemuan adalah pemerintah ingin 

mengetahui permasalahan-permasalahan dan apa saja yang dibutuhkan para 

pengrajin dalam pengembangan UMKM kerajinan kulit dengan jalan diskusi atau 

biasa disebut dengan musrenbang.  

Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh Bapak Ari selaku Kepala 

Bidang Industri Agro menyatakan hal tersebut saat wawancara seperti   

 

“Musrenbang ya. Jadi ya perwakilannya aja,nggak orang 200 ikut semua. 

Kalau rapat itu kita adakan itu kan e.. pasti persemester atau tiap 6 bulan 
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sekali.  Jadi katakanlah UKMnya pengen begini, nanti kita ambil 

kesimpulan berarti yang pelaku ini harus di fasilitasi” (hasil wawancara 4 

Mei 2017) 

 

Adanya keterlibatan pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit di 

Kabupaten juga disampaikan oleh Bapak Figha selaku pemilik UD. Figha  

 

“ya saya dilibatkan, mesti diadakan kok kalau rapat-rapat itu pertengahan 

tahun, para pengrajin diberi modal untuk membuat sepatu dan ikut serta 

dalamkampung digital untuk dapat memasrkan melalui sosial media gitu” 

(hasil wawancara 7 Mei 2017)   

 

Pernyataan tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Edy selaku pemilik UD. 

Dymas 

 

“iya dilibatkan ya, Cuma kan saya pengrajin biasa itu yaa…intinya 

dilibatkan tapi untuk kemananya ini biasanya yang dianu…biasane  yang 

diajak rembukan ketuane, para pengarajin diberi modal untuk menukung 

kualitas pembuatan kulit” (hasil wawancara 6 Mei 2017) 

 

 

Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa juga membenarkan tentang 

diskusi yang diadakan oleh pemerintah mengenai pengembangan UMKM 

kerajinan kulit 

 

“dilibatkan, yo diskusi diskusi… persemester mbak biasane. Ya seperti 

tanya ada permasalahan apa, butuhnya apa” (hasil wawancara 7 Mei 

2017) 

 

Kemudian Bapak Budi selaku pemilik UD. Praktis juga membenarkan 

adanya pertemuan yang diadakan oleh pemerintah seperti saat wawancara 

 

“pasti itu, seperti musrenbang. Diskusinya pasti diberikan kesempatan buat 

menyalurkan ide, yo pasti harus ikut pelatihan yang telah disediakan ” 

(hasil wawancara 5 Mei 2017) 
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Bapak Budi pemilik UD. Jamrud juga mengiyakan pernyataan dari para 

pelaku UMKM jika para pengrajin ikut berastisipasi dalam pengembangan 

UMKM kerajnan kulit melalui pertemuan rutin 

 

“iya. Pertemuane yo diskusi itu mbahas UMKM tapi aku jarang aktif 

mbak” (hasil wawancara 6 Mei 2017) 

 

Dari beberapa kutipan wawancara yang peneliti dapat dari informan, 

memberikan informasi bahwa pemerintah mengadakan rapat atau pertemuan 

rutin setiap enam bulan sekali dengan mengundang perwakilan dari pengrajin 

untuk berdiskusi mengenai apa saja permasalahan yang dihadapi para 

pengrajin dan apa saja yang dibutuhkan para pengrajin untuk mendukung 

pengembangan kerajinan kulit di Kabupaten Magetan yang menjadi produk 

unggulan. Adanya diskusi tersebut pemerintah dapat memberikan solusi yang 

baik untuk permasalahan-permasalahanan kebutuhan para pengrajin.  

Pemerintah juga memberikan modal bagi pengrajin agar menunjang produk 

jadi lebih baik. Para pengrajin juga turut aktif mengikuti kampong digital agar 

pemasaran juga dapat dilakukan dari media sosial. 

Penjelasan singkatnya tentang partisipasi pelaku umkm terhadap kerajinan 

kulit dalam pasrtisipasi perencanaan dapat dilihat pada tabel III.5 
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Tabel III.5 

Partisipasi Pelaku UMKM Dalam Pengembangan Kerajinan Kulit Dalam 

Perencanaan 

No. Pengembangan 

berdasarkan 

 UU No.20 Tahun 2008  

Peran 

Pemerintah 

Partisipasi Pelaku UMKM 

1.  Produk dan Pengolahan Fasilitator - Memanfaatkan modal yang 

disediakan pemerintah untuk 

mendukung kualitas 

pembuatak kerajinan kulit 

Regulator 

2. Pemasaran Fasilitator - Bergabung dalam kampung 

digital  yang disediakan 

pemerintah agar dapat 

memasarkan kerajinan kulit 

melalui sosial media 

Katalisator 

3. Sumber Daya Manusia Fasilitator - Ikut serta dalam musrenbang  

- Turut menyampaikan pendapat 

saat diskusi 
Katalisator 

Regulator 

4. Desain dan Teknologi Fasilitator - Mengikuti pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah Katalisator 

 

III. 1.2.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan 

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa program pemerintah dalam 

pengembangan UMKM kerajinan kulit ada 4 yaitu : 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

2. Teknologi 

3. Permodalan 

4. Pemasaran  

Keempat program tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari 

pelaku UMKM sendiri. Seperti pada program meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia, peran pemerintah pada program ini dengan memberikan pelatihan 

yang diadakan setiap tahun. Pelaku usaha berpartisipasi dalam pelaksanaan ini 

seperti mengirim pegawainya untuk mengikuti program pelatihan. Seperti yang 

dinyatakan oleh Bapak Edy selaku pemilik UD. Dymas 
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“e…pelatihan itu biasanya untuk anu ya…pelatihan untuk pola, desain pola 

sama e…untuk nyetak sepatu tapi sing sering itu untuk polanya. Lha 

biasanya karyawan saya kirimkan buat mengikuti pelatihan, nah biasanya 

dari pelatihan ad aide baru, untuk sekarang kita melayani sesuai keinginan 

pembeli mbak.” (hasil wawancara 6 Mei 2017) 

 

Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa juga memberikan jawaban yang 

sama seperti Bapak Edy saat wawancara 

 

“Pelatihan..pelatihan..itu gawe desain mbak. Pegawaiku sing biasane melu 

pelatihan, diajari carane gawe model sepatu, kadang pemebeli minta model 

apa jadi kita harus bisa buat sesuai permintaan.” (hasil wawancara 7 Mei 

2017) 

 

Dari kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program 

pemerintah dalam pengembangan UMKM kerajinan kulit melalui peningkatkan 

kualitas SDM, pelaku usaha juga berpartisipasi pada program tersebut dengan 

mengirimkan karyawannya untuk mengikuti program pelatihan dari pemerintah.  

Selanjutnya, partisipasi pada program pemerintah melalui teknologi. 

Program ini berupa pemberian alat kerajinan kulit untuk memproduksi sepatu 

dalam menjalankan usahanya. Pemberian alat berupa mesin jahit sangat 

menguntungkan pelaku UMKM Kerajinan kulit. Seperti yang disampaikan oleh 

Bapak Edy selaku pemilik UD. Dymas 

 

“Itu mesin ya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan mesin jahit besar 

biasanya karna kan banyak sekali benang-benang sepatu  yang benangnya 

biasanya kalau standart itu biasanya mesinnya singer, atau butterfly nah 

sekarang lebih lebih agak canggih…ya untuk mesin jahit benang besar. 

Sekarang kan saya promosinya satu, selain pameran juga minta catalog dan 

brosur lah mereka rata rata memfoto atau membawa brosurnya.” (hasil 

wawancara 6 Mei 2017) 

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Budi selaku pemilik UD. Jamrud saat 

wawancara 
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“oh iya dapat mesin jahit itu, ada di belakang. Ya berguna mbak. Kita 

pengrajin ngrasa terbantu itu dikasih mesin itu. Jadi gampang lah, jadi 

efisien mbak. Untuk pemasaran dapat dari brosur, web dan adalagi di 

indtagram. Selanjutanya pameran yang di adakan pemerintah tiap tahun 

maka dari itu refrensi dari internet membantu untuk membuat model model 

itu mbak.” (hasil wawancara 6 Mei 2017) 

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi dari pelaku UMKM 

yaitu menerima bantuan berupa mesih jahit dari pemerintah. Pemberian mesin 

jahit ini menguntungkan bagi pelaku UMKM karena mempermudah proses 

produksi sepatu. Semua anggota kelompok UMKM yang tersebar di empat titik 

menggunakan mesin dari pemerintah.  

Program berikutnya adalah permodalan. Disini peran pemerintah mengenai 

permodalan adalah dengan membuka akses sebanyak-banyaknya dan melalui 

komunikasi yang baik dengan mitra binaan seperti INKA, Telkom, Jasa Giro, 

dan lain-lain. Partisipasi pelaku UMKM dapat dilihat dari minatnya pelaku 

UMKM yang lebih memilih CSR dalam pengambilan modal karena jasanya 

rendah daripada di bank. Seperti yang di nyatakan Bapak Sumarno selaku Kepala 

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

 

“…terus mengundang beberapa rekan dari INKA, Telkom, Pos Giro 

dan Perbankan. Itu untuk membaikkan e…masalah proses mungkin 

permasalahan-permasalahan pembiayaan nanti akan bisa dibantu 

dengan perbankan maupun Telkom. Jadi kami bekerjasama dengan 

Telkom, INKA, untuk membantu proses permasalahan teman-teman 

itu dengan bunga yang tidak kalah dengan bank, itu jasanya hanya 

0,5% kalau bank mungkin 1% lebih” (wawancara 3 Mei 2017 ) 

 

Bapak Budi selaku pemilik UD. Praktis juga ikut berpartisipasi dalam 

pengambilan modal tersebut, seperti yang beliau ungkap saat wawancara   

“Nah kebetulan tahun kemaren ambil anak angkat istilahnya itu sekitar 12, 

jadi kalau saya diambil alih, saya diambil PT. POS untuk dikasih modal 

dengan bunga lunak e…atau kurun waktu 3 tahun harus sudah selesai. 

Bunga lunak artinya bunga menurun dan itu terus berlanjut sampai 

kapanpun” (hasil wawancara 5 Mei 2017) 
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Hal tersebut juga dinyatakan Bapak Figha selaku pemilik UD. Figha saat 

wawancara 

“kalau modal kebetulan saya kemaren sih ada dari TELKOM, ya tapi udah 

selesai trus kita ya pinjam modal langsung ke bank” (hasil wawancara 7 Mei 

2017) 

 

Kesimpulan dari kutipan diatas adalah peran pemerintah mengenai 

permodalan yaitu bekerjasama dengan INKA, Pos Giro, Telkom dan sebagainya. 

Melalui hasil diskusi, pelaku UMKM lebih memilih CSRnya dengan alasan 

bunganya rendah dan memberikan tenggang waktu. Disitu partisipasi masyarakan 

dalam permodalan. 

Yang terakhir adalah program pemerintah mengenai pemasaran. Peran 

pemerintah pada program ini adalah mengundang pelaku UMKM untuk mengikuti 

event seperti pameran. Partisipasi pelaku UMKM Kerajinan kuli dalam hal ini 

positif. Seperti yang dikatakan Bapak Edy selaku pemilik UD. Dymas saat 

wawancara 

“iya diajak pameran, gantian pamerannya kalau dinas koperasi sudah selesei 

sekarang ganti dinas perindustrian dan perdagangan. Disediakan stand juga 

mbak. Setiap pendidikan yang diselenggarakan itu saying kalau tidak 

diikuti mbak jadi saya juga ikut pelatihan terus” (hasil wawancara 6 Mei 

2017) 

 

Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa juga mengatakan hal serupa saat 

wawancara      

 

“oo..iya saya sering diundang untuk pameran. Ya ke Malang, Jakarta juga 

pernah dulu, sering mbak. Saya juga aktif mengikuti pelatihan yang 

diberikan.” (hasil wawancara 7 Mei 2017) 

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM ikut 

berpartisipasi dalam hal pemasaran dimana mereka selalu bersedia untuk 

mengikuti pameran selain pameran juga terdapat brosur dan catalog, ada juga 

melalui media sosial seperti web dan instagram. 
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Dari 4 program tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik, semua itu 

karena adanya keikutsertaan dari pelaku UMKM terhadap program pemerintah. 

Secara tidak langsung, pertisipasi dari pelaku UMKM mempengaruhi keberhasilan 

dan keberlanjutan daripada proses pengembangan UMKM Kerajinan kulit yang 

dilakukan pemerintah saat ini. Sekarang pengrajin juga dapat membuat model 

sesuai permintaan pembeli, maka dari itu kebanyakan pengrajin selalu mengikuti 

pendidikan agar dapat terus menjadi lebih baik. 

Penjelasan lebih singkat mengenai partisipasi pelaku UMKM dalam 

pengembangan kerajinan kulit dapat dilihat pada tabel III.6 

Tabel III.6 

Partisipasi Pelaku UMKM  Pengembangan Kerajinan Kulit Dalam Pelaksanaan 

No. Pengembangan 

berdasarkan  

UU No.20 Tahun 

2008 

Peran Pemerintah Partisipasi Pelaku UMKM 

1. Produk dan 

Pengolahan 

Fasilitator - Mengirim karyawannya utuk 

mengikuti program pelatihan Katalisator 

2. Pemasaran Fasilitator - Aktif mengikuti pameran yang 

diadakan oleh Dinas Koperasi 

dan UMKM serta Dinas 

Prindustrian dan Perdagangan 

- Wujud pemasaran melalui 

brosur dan catalog dan juga 

sosial media 

Katalisator 

3. Sumber Daya 

Manusia 

Fasilitator - Aktif mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan oleh 

pemerintah 
Katalisator 

4.  Desain dan 

Teknologi 

Fasilitator - Melayani pesanan sesuai 

keinginan konsumen 

- Mencari reverensi model 

melalui internet 

Katalisator 

 

III.1.2.3 Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil  

 Partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan dampak dari kegiatan 

program pemerintah sebagai upaya pengembangan UMKM Kerajinan kulit. 
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Bentuk dampak dari kegiatan program ini berupa efek yang dirasakan pelaku 

UMKM secara sadar maupun tidak sadar karena target dari kegiatan program ini 

adalah para pelaku UMKM. Sehingga dapat diketahui bahwa adanya kegiatan 

program yang dilakukan pemerintah, pelaku UMKM telah memanfaatkan hasil 

dari kegiatan program tersebut.  

Pada sub bab sebelumnya telah disebutkan bahwa kegiatan program 

pemerintah dalam pengembangn UMKM kerajinan kulit ada empat, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

2. Teknologi 

3. Permodalan 

4. Pemasaran 

Dari keempat kegiatan program pemerintah tersebut jika dilihat dari 

keberlangsungannya sudah berjalan dengan baik. Sedangkat dampak yang 

ditimbulkan dapat diketahui melalu data yang telah ditemukan peneliti saat 

wawancara. 

Pada kegiatan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia, pelaku UMKM kerajinan kulit telah ikut berpartisipasi dalam 

pemanfaatan hasil, hal ini dapat dibuktikan dari pelaku UMKM yang berinisiatif 

mengirim pegawainya untuk mengikuti program pelatihan yang diadakan 

pemerintah sehingga dari pelatihan tersebut dampak yang ditimbulkan ialah 

pemilik UD dan para pegawainya mengetahui cara membuat pola dan mendesain 

sepatu dengan benar. Seperti yang diungkapkan Budi selaku pemilik UD. Praktis 

 

“iya ada pelatihan. Saya mengirim karyawan saya itu mbak, kadang saya juga 

mengajak teman-teman yang masih muda dan nganggur biar ikut pelatihan itu 

jadi biar bisa bikin sepatu daripada nganggur” (hasil wawancara 5 Mei 2017) 

 

Bapak Edy selaku pemilik UD. Dymas dan Bapak Budi selaku pemilik UD. 

Jamrud juga menyampaikan hal serupa saat wawancara seperti  
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“e…pelatihan itu biasanya untuk anu ya…pelatihan untuk pola, desain pola 

sama e…untuk nyetak sepatu tapi sing sering itu untuk polanya. Lha 

biasanya karyawan saya kirimkan buat mengikuti pelatihan. Ya 

menguntungkan sih kan pegawaiku dapat ilmu terus akhirnnya kita bisa 

menyediakan berbagai macam model sepatu sesuai keinginan pembeli. Kan 

mesti ada toh mbak yang pengen model ini itu” (hasil wawancara 6 Mei 

2017dengan Bapak Edy )  

 

“iya saya hadir mbak, hadir di pelatihan itu. Kadang sendiri kadang ya sama 

anak buah saya gitu. Manfaatnya ya jadi bisa bikin sepatu terus kan pegawai 

saya anak muda jadi bisa lebih memiliki banyak ide yang inovatif mbak” 

(hasil wawancara 6 Mei 2017 dengan Bapak Budi) 

 

Selanjutnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil adalah pada program 

teknologi. Bentuk kegiatan program ini berupa bantuan mesin jahit. Pelaku 

UMKM sebagi target sasaran pemerintah dalam pengembangan UMKM kerajinan 

kulit ini menerima, memanfaatkan dan merasakan dampak dari bantuan alat 

produksi pembuatan sepatu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Edy selaku 

pemilik UD. Dymas  

“Itu mesin ya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan mesin jahit besar 

biasanya karna kan banyak sekali benang-benang sepatu  yang benangnya 

biasanya kalau standart itu biasanya mesinnya singer, atau butterfly nah 

sekarang lebih lebih agak canggih…ya untuk mesin jahit benang besar” 

(hasil wawancara 6 Mei 2017) 

Dari kutipan diatas, Bapak Edy menerima bantun mesin jahit dari pemerintah 

dan dampak dari pemberian alat tersebut yaitu memenuhi kebutuhan mesin jahit 

karena mesin jahit pemberian pemerintah lebih modern.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ogik selaku pemilik UD. 

Pendawa saat wawancara  

“iya dapat. Dapat mesin jahit. Ya berguna mbak e… lebih mudah sekarang 

ngerjainnya. Iya pasti ada manfaatnya dengan mesin jahit itu” (hasil 

wawancara 7 Mei 2017) 
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Pernyataan serupa juga diungkapkan Bapak Budi selaku pemilik UD. Praktis 

saat wawancara, beliau menambahkan 

“oh iya dapat mesin jahit itu, ada di belakang. Ya berguna mbak. Kita 

pengrajin ngrasa terbantu itu dikasih mesin itu. Jadi gampang lah, jadi 

efisien mbak jadi berkat mesin jahit itu hasil dari pendidikan bisa lagsung 

dicoba pake mesin jahit. Kan waktu pendidikan kita juga disediakan jadi 

sekarang lebih cepat prosesnya.” (hasil wawancara 5 Mei 2017) 

Kutipan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui pemberian 

alat berupa mesin jahit tersebut pelaku UMKM sangat terbantu untuk memenuhi 

alat dalam produksinya. Adanya mesin jahit memudahkan pelaku UMKM untuk 

memproduksi sepatu secara efisien karena menghemat waktu dan pengerjaanya 

lebih cepat.  

Kemudian, setelah partisipasi dalam pemanfaatan hasil teknologi yaitu 

pemanfaatan hasil permodalan. Partisipasi pelaku UMKM dapat terlihat pada data 

yang di peroleh saat wawancara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Budi selaku 

pemilik UD. Praktis  

 

“Nah kebetulan tahun kemaren ambil anak angkat istilahnya itu sekitar 12, 

jadi kalau saya diambil alih, saya diambil PT. POS untuk dikasih modal 

dengan bunga lunak e…atau kurun waktu 3 tahun harus sudah selesai. 

Bunga lunak artinya bunga menurun dan itu terus berlanjut sampai 

kapanpun” (hasil wawancara 5 Mei 2017) 

 

Bapak Edy selaku pemilik UD. Dymas juga turut berpartisipasi permodalan 

seperti yang dinyatakan saat wawancara  

 

“iya dulu saya ambil buat modal 40 juta hehe” (hasil wawancara 6 Mei 2017) 

 

UD. Figha juga menyatakan jika pihaknya mengambil penawaran modal 

seperti yang dinyatakan saat wawancara 
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“Bapak Figha (Pelaku UMKM) : “kalau modal kebetulan saya kemaren sih 

ada dari TELKOM, ya tapi udah selesai trus kita ya pinjam modal langsung 

ke bank” (hasil wawancara 7 Mei 2017)   

 

Namun, tidak semua pelaku UMKM mengambil modal. Seperti Bapak Budi 

selaku pemilik UD. Jamrud menyatakan bahwa beliau tidak mengambil 

permodalan 

 

“enggak. Dari dulu saya nggak pernah ambil mbak modal itu” (hasil 

wawancara 6 Mei 2017) 

Kesimpulan dari kutipan tersebut ialah pelaku UMKM berpartisipasi dalam 

pemanfaatan hasil. Bentuk dari pemanfaatan hasil tersebut bahwa pelaku UMKM 

mengambil modal yang disediakan pemerintah.  

Program berikutnya adalah program pemasaran. Partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil oleh pelaku UMKM kerajinan kulit adalah terbantunya dalam 

kegiatan promosi yang berakibat pada lebih dikenalnya produk UMKM kerajinan 

kulit dan berimbas pada peningkatan penjualan produk, seperti yang dinyatakan 

oleh pak Budi selaku pemilik UD. Praktis 

 

“ya jadi kayak pameran pameran gitu kan saya diundang, nah disitu kita 

berkesempatan untuk memperkenalkan produk kulit kita. Jadi kita kasih 

brosur kepada pengunjung dan juga saya juga dapat mengerjakan permintaan 

sepatu sesuai dengan model yang dipengen pembeli” (hasil wawancara 5 

Mei 2017) 

 

Bapak Ogik selaku pemilik UD. Pendawa juga menyatakan hal serupa dan 

beliau menambahkan bahwa melalui pameran, beliau memiliki konsumen baru 

 

“manfaatnya pameran ya itu mbak..aku punya pembeli baru. Dulu aku diajak 

pameran ke Jakarta ya otomatis aku kan ngenalin produk kulit. Ada itu orang 

Jakarta pas main ke Sarangan mampir ke toko, ya mborong gitu mbak” (hasil 

wawancara 7 Mei 2017) 

 

Jadi dapat dilihat dalam pemanfaatan hasil ada kesimpulan tentang para 

pengrajin lebih terbantu adanya mesin jahit, pengrajin dapat lebih 
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mengimplementasikan hasil pelatihan dengan memakai mesin jahit tersebut. 

pengrajin juga dapat membuat model seusi keinginan dan kebutuhan kosumen. 

Para pengrajin berupaya untuk selalu mengikuti pelatihan yang diikuti oleh 

pengrajin itu sendiri. Pemasarannya di lakukan melalui media sosial membuat 

mereka mendapatkan pembeli baru.  

Penjelasan lebih singkatnya dapat dilihat pada tabel III.7 untuk mengetahui 

partisipasi dalam pemanfaatan hasil yang dilakukan pelaku UMKM kerajinan kulit 

sebagai berikut 

Tabel III.7 

Partisipasi Pelaku UMKM Kerajinan Kulit dalam Pemanfaatan Hasil 

No. Pengembangan 

berdasarkan UU No. 20 

Tahun 2008 

Peran 

Pemerintah 

Partisipasi Pelaku UMKM 

1.  Produk dan Pengolahan Fasilitator - Memanfaatkan mesin jahit 

yang diberikan oleh 

pemerintah 
Regulator 

2. Pemasaran Fasilitator - Mendapatkan pelanggan baru 

Katalisator 

3. Sumber Daya Manusia Fasilitator - Dapat mengimplementasikan 

hasil pelatihan dengan baik 

- Mengikutsertakan anak muda 

sebagai calon pengrajin yang 

lebih inovatif 

Regulator 

4. Desain dan Teknologi Katalisator - Pengrajin menyesuaikan 

permintaan pelanggan 

sehingga dapat membuat 

berbagai macam sepatu 

 

III.1.2.4 Partisipasi dalam Evaluasi  

Partisipasi dalam evaluasi merupakan suatu ukuran untuk dinilai apakah 

program yang dilaksanakan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik, atau 

perlu diganti dengan program baru ataukah ditiadakan. Tujuan dari evaluasi ialah 

untuk mendapatkan feedback atau imbal balik dari program yang dilaksanakan 

untuk menentukan keberlanjutan program tersebut.  



IR ‒ PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

III-40 

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH…. HAMAMI CAHYA 

 

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan dari data yang diperoleh bahwa pelaku 

UMKM kerajinan kulit tidak melaksanakan partisipasi dalam evaluasi yang 

dibuktikan melalui 

1. Kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengembangan 

kerajinan kulit setelah program dilaksanakan  

Pelaku UMKM disini hanya sebagai target sasaran dari program 

pemerintah. Disaat program pemerintah telah selesai dijalankan, yang terjadi 

setelah program tersebut berjalan hanya sampai pada level pemanfaatan hasil 

saja. Evaluasi disini dilakukan oleh pihak pemerintah dimana penilaian 

indikator keberhasilan program dilihat melalui program pemerintah yang telah 

berhasil berjalan lancar sesuai dengan rencana.  

2. Program pemerintah selalu sama setiap tahun 

Pemerintah melaksanakan program yang sama setiap tahun dengan melihat 

bahwa program pemerintah telah dinilai berhasil dijalankan. Pemerintah tidak 

memberikan suatu inovasi program yang baru dalam upaya pengembangan 

UMKM dan hanya memberikan program yang sama karena keterbatasan 

anggaran dari pemerintah. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah hanya mengevaluasi dari dalam saja.  

Penjelasan lebih singkat tentang partisipasi pelaku UMKM kerajinan kulit 

pada evaluasi dapat dilihat pada tabel III. 8 
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Tabel III.8 

Partisipasi Pelaku UMKM Kerajinan Kulit Dalam Evaluasi 

Partisipasi  

Pelaku UMKM 

Kerajinan Kulit  

Bentuk Partisipasi 

Pelaku UMKM 

Kerajinan Kulit 

Dalam Evaluasi 

Data Pendukung 

Partisipasi dalam 

evaluasi 

Tidak Ada 1. Kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah dalam pengembangan 

kerajinan kulit setelah program 

dilaksanakan : 

- Pelaku UMKM Kerajinan Kulit 

hanya dijadikan sebagai target 

sasaran program pemerintah.  

- Di saat program pemerintah telah 

selesai dilaksanakan, yang terjadi 

setelah itu hanya sampai di 

pemanfaatan hasilnya saja. 

- Evaluasi hanya dilakukan pihak 

pemerintah dimana penilaian 

indikator keberhasilan program 

dilihat melalui program 

pemerintah yang telah berhasil 

berjalan lancar sesuai dengan 

rencana. 

2. Program pemerintah selalu sama 

setiap tahun 

- Pemerintah melaksanakan 

program yang sama setiap tahun 

dengan melihat bahwa program 

pemerintah telah dinilai berhasil 

dijalankan.  

- Pemerintah tidak memberikan 

suatu inovasi program yang baru 

dalam upaya pengembangan 

UMKM dan hanya memberikan 

program yang sama karena 

keterbatasan anggaran dari 

pemerintah. 
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III.2 Interpretasi Teoritik  

Interpretasi teoritik bertujuan untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang 

telah ditentukan dengan menggunakan data yang telah ditemukan dan juga 

menggunakan pendekatan teoritik agar dapat menjawab rumsan masalah yang 

diajukan peneli dengan valid.  

 

III.2.1 Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan UMKM 

Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan 

Menurut Poerwadarminta peran merupakan perilaku yang dilakukan oleh suatu 

individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku 

yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan 

dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada 

tatanan masyarakat (Poerwadarminta 1995:751). 

Pada penelitian ini, yang dimaksud peran yaitu peran dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Magetan. Dari definisi peran menurut Poerwadarminta jika dihubungkan 

dengan peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian adalah peran sebagai upaya dalam pengembangan 

UMKM Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan.  

Untuk mengetahui peran apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam 

pengembangan UMKM Kerajinan Kulit, peneliti mengklasifikasikan ke dalam 3 

peran yaitu peran pemerintah sebagai fasiliator, regulator dan katalisator. Ketiga 

peran tersebut merupakan teori yang diungkapkan oeh Gede Diva yang menyatakan 

terdapat peran pemerintah daerah yang efektif dalam upaya pengembangan UMKM. 

Berikut merupakan analisis dan interpretasi teoritik mengenai 3 peran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Magetan  dalam upaya pengembangan UMKM Kerajinan Kulit 

 

III.2.1.1 Peran Pemerintah sebagai Fasilitator 

Peran pemerintah menurut Gede Diva yang pertama adalah peran sebagai 

fasiliator. Fasiliator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana 
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dan prasarana untuk mencapai target yang dituju. Sedangkan fasilitator diartikan 

sebagai pihak penyedia sarana dan prasarana seperti pelatihan dan pemberian 

bantuan berupa barang maupun jasa.  

Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Magetan melalu Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian telah menjalankan perannya sebagai fasilitator 

dengan mengacu pada pengembangan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008, 

hal ini dapat dibuktikan pada program yang diberikan sebagai berikut 

- Pada produksi dan pengolahan pemerintah berperan memberikan bantuan 

peralatan untuk produksi kerajinan kulit. Bantuan peralatan tersebut diberikan 

oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kepada para pengrajin yang 

tersebar di empat titik yaitu di Jalan Sawo, Kuman, Mojopurno dan Jejeruk. 

Dengan diberikannya bantuan berupa mesin jahit, para pengrajin merasa 

terbantu dalam proses produksi. Bantuan peralatan ini merupakan bentuk 

usaha pemerintah dalam memfasilitasi UMKM Kerajinan kulit. 

- Pada pemasaran, pemerintah berperan dengan menyediakan wadah sebagai 

pendamping tim digital e-IKM dalam sebulan sekali dengan tujuan agar 

pengrajin dapat memasarkan hasil kerjainan kulit yang berupa sepatu, tas, 

sandal dan lain sebagainya melalui sosial media. 

- Pada Sumber Daya Manusia, pemerintah berperan dengan mengadakan 

program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mendesain sepatu 

atau kerajinan kulit yang lainnya. Hal tersebut didukung oleh pemerintah 

dengan mendatangkan instruksi yang sudah ahli dan materi yang diberikan 

pada saat pelatihan yaitu cara mendesain sepatu mulai dari teori, membuat 

pola sepatu hingga sampai tahap akhir sepatu siap untuk dipasarkan. 

Selanjutnya pemerintah juga menyediakan workshop kepada calon pengrajin 

baru yang belum memiliki skill dalam pembuatan kerajinan kulit.  

- Pada desain dan teknologi pemerintah memberikan pelatihan keterampilan cara 

mendesain sepatu mulai dari teori hingga pemasaran  
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III.2.1.2 Peran Pemerintah Sebagai Regulator 

Peran pemerintah menurut Gede Diva yang kedua yaitu sebagai regulator. 

Regulator berasal dari kata regulasi yang berarti peraturan. Fungsi dari regulator  

yaitu sebagai pihak untuk menentukan suatu kebijakan dan mengatur jalannya 

pengembangan, sehingga pengembangan dapat dijadikan landasan hukum 

sebagai acuannya. 

Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang 

mendukung jalannya proses pengembangan UMKM karena pemerintah memiliki 

peran untuk membuat peraturan dengan tujuan untuk memberikan landasan 

hukum serta mengatur mekanisme pengembangan UMKM. Peneliti menemukan 

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan telah menjalankan perannya 

sebagai regulator sebagau upaya pengembangan UMKM, hal ini dapat dilihat 

dengan : 

- Peraturan Bupati Magetan Nomor 70 Tahun 2008 

Peraturan ini secara langsung dikeluarkan oleh Bupati, peraturan ini 

mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah, yaitu sebagai pembantu Bupati dalam menyelenggarakan 

sebagian urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan pada bidang 

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bupati Magetan telah 

melimpahkan kewenangannya untuk mengembangkan dan mengatur koperasi 

serta UMKM. Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

juga melaksanakan tugasnya untuk melakukan peningkatan kualitas SDM, 

penerapan manajemen modern, perkuatan modal, serta perluasan jaringan 

usaha. 

- Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 
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Peraturan ini secara langsung juga dikeluarkan oleh Bupati, dalam 

peraturan tersebut mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.   

Tugas dari peraturan ini yaitu membantu Kepala Daerah dalam 

melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan di Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Secara langsung tugas ini telah dilimpahkan 

kewenangannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengatur 

dan mengembangakn UMKM khususnya kerajinan kulit. Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan ini didirikan untuk menangani UMKM khususnya pada 

kerajinan kulit dan disertai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016.  

III.2.1.3 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator  

Peran pemerintah menurut Gede Diva yang ketiga yaitu sebagai katalisator. 

Katalisator berasal dari kata katalis yang artinya zat yang dapat mempercepat 

suatu reaksi kimia. Namun dalam konteks peran, katalisator diartikan sebagai 

peran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk proses mempercepat suatu 

pekerjaan.  

Pengertian dari peran pemerintah daerah yang efektif menurut Gede Diva 

adalah keterlibatan pemerintah dalam proses pengembangan. Hanya saja 

keterlibatan yang dilakukan sebatas perangsang untuk mencapai target yang telah 

dituju. 

Penelitin ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai katalisator yang 

mengacu pada pengembangan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 dapat 

dilihat dari program yang dilakukan pemerintah daerah. Program-programnya 

berupa 

- Pada produk dan pengolahan peran pemerintah yaitu mencoba membantu para 

pengrajin dengan menggandeng seperti INKA, Telkom, Pos Giro dan 

Perbankan. Pelaku usaha lebih berminat untuk mengajukan modal di INKA, 

Telkom, dan Pos Giro melalui CSRnya. CSR singkatan dari Coorporate Social 

Responsibility artinya tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai rasa 
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tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau sosial melalui kegiatan 

untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. CSR dirasa 

menguntungkan bagi pelaku usaha karena memberikan keleluasaan waktu 

untuk mengangsurnya dan jasa yang diberikan hanya 0,5%. Di satu sisi, 

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sedang menggarap suatu inovasi bagi 

pelaku usaha agar memudahkan mereka untuk mengajukan modal ke bank 

menggunakan kartu Breeze. Disini pemerintah bekerjasmaa dengan BRI, jadi 

bagi pelaku usaha yang akan mengajukan modal ke bank tidak kesusahan lagi, 

karena bagi siapaun yang terdaftar dan memiliki kartu Breeze ini mereka 

tinggal datang ke bank BRI dengan menunjukkan kartu Breeze. Di dalam 

kartu Breeze sudah terisi nama, NPWP, jenis usaha dan lain sebagainya.  

- Pada pemasaran, peran pemerintah melalui kerjasana dengan pihak TELKOM 

untuk mendirikan wadah bagi para pengrajin untuk belajar mengakses internet 

atau yang biasa disebut dengan kampong digital agar para pengrajin dapat 

memasarkan hasil kerajinan kulit melalui website. 

- Pada Sumber Daya Manusia, pemerintah berperan dengan cara merekrut para 

calon pengrajin muda untuk mengikuti program pelatihan. Pemerintah juga 

mendatangkan instruksi yang dapat membantu para calon pengrajin untuk 

memiki skill agar dapat membuka usaha sendiri. 

- Pada desain dan teknologi peran pemerintah adalah memberikan pelatihan 

melalui kerjasama dengan BIPI (Balai Persepatuan Indonesia) yang bertujuan 

untuk para pengrajin dapat menciptakan beraneka desain untuk meningkatkan 

kualitas produk kerajinan kulitnya.   

 

III.2.2 Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Kerajinan 

Kulit di Kabupaten Magetan  

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Distianto adalah partisipasi sebagai proses 

keterlibatan masyarakat kedalam 4 macam, diantaranya : 

1. Partisipasi dalam perencanaan 
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2. Partisipasi dalam pelaksanaan 

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

4. Partisipasi dalam evaluasi (Distianto, 2016 : 68) 

Dari hasil pengamatan peneliti, peneliti menemukan adanya partisipasi para 

pelaku UMKM Kerajinan kulit sudah melaksanakan 3 dari 4 bentuk partisipasi 

yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff yaitu partisipasi dalam bentuk 

perencanaan, partisipasi dalam bentuk pelaksanaan, dan partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil. Berikut akan dijelaskan pada tiap bentuk partisipasi  

III.2.2.1 Partisipasi Dalam Perencanaan  

Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang pertama adalah partisipasi dalam 

perencanaan. Partisipasi ini berkaitan dengan suatu perencanaan dan juga 

pengambilan keputusan akhir sebagai tahapan setelah keikutsertaan masyarakat 

dari proses perencanaan.  

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pelaku UMKM Kerajinan 

Kulit telah ikut serta dalam partisipasi perencanaan yang mengaju pada 

perkembangan UU No. 20 Tahun 2008 melalui beberapa kegiatan yang diikuti 

pelaku usaha kerajinan kulit diantaranya : 

- Dalam pengembangan produk dan pengolahan, peran pemerintah sebagai 

fasilitator dan regulator karena pelaku UMKM dapat memanfaatkan modal 

yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kualitas pembuatan 

kerajinan kulit 

- Dalam segi pemasaran, pelaku UMKM bergabung dalam kampung digital 

yang disediakan pemerintah agar dapat memasarrkan kerajinan kulitnya 

melalui sosial media. Oleh karena itu, disini pemerintah berperan sebagai 

fasilitator dan katalisator 

- Dalam Sumber Daya Manusia. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan 

katalisator karena pelaku UMKM ikut serta dalam kegiatan musrenbang dan 

juga turut menyampaikan pendapatnya. Disisi lain, pemerintah juga berperan 

sebagai regulator karena sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 
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2008 yang dipaparkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan 

- Dari segi desain, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan katalisator 

karena pelaku UMKM mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah 

untuk memacu para pengrajin agar dapat mendesain sepatu, tas, jaket dan 

kerajinan kulit lainnya.   

 

III.2.2.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan  

Selanjutnya pasrtisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang kedua adalah 

partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini merupakan pelaksanaan program-

program yang telah disetujui bersama masyarakat yang dilakukan dengan 

kesadaran mengenai pelaksanaan program tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan hasil di lapangan bahwa partisipasi 

pelaku UMKM Kerajinan kulit dalam partisipasi pelaksanaan yang mengacu 

pada UU No. 20 Tahun 2008, telah mengikuti program-program dari pemerintah, 

yaitu : 

- Dalam pengembangan produk dan pengolahan, pemerintah berperan sebagai 

fasilitator dan katalisator karena pelaku UMKM telah mengirim karyawannya 

untuk mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dengan 

harapan para pengrajin mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana cara 

membuat sepatu dan kerajinan kulit lainnya dengan kualitas yang baik 

- Dalam pemasaran, peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator karena 

pelaku UMKM telah mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi 

dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dengan adanya 

kampong digital para pengrajin dapaut memasarkan produk kerajinan kulit 

melalui website, selain itu para pengrajin juga membuat brosur dan catalog. 

- Dalam program pengembangan Sumber Daya Manusia, peran pemerintah 

sebagai fasilitator dan katalisator karena partisipasi dari pelaku UMKM dalam 

pelaksanaan ini yaitu pengrajin selalu mengikuti pelatihan yang 
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diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia.  

- Dalam pengembangan desain dan teknologi, pemerintah berperan sebagai 

fasilitator dan katalisator karena pelaku UMKM melayani pesanan sesuai 

keinginan konsumen serta para pengrajin dapat menggunakan internet untuk 

mencari reverensi model sepatu, tas, jaket dan lain sebagainya dengan 

berbahan kulit.  

 

III. 2.2.3 Partisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil  

Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang ketiga yaitu partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil. Maksudnya, partisipasi dilakukan sebagai pengambilan 

manfaat dari dilaksanakannya suatu program yang telah untuk memenuhi target 

yang telah ditentukan. Manfaatnya dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil yang mengacu pada pengembangan UMKM menurut UU No. 

20 Tahun 2008 sudah dilaksanakan oleh pelaku UMKM kerajinan kulit. Pelaku 

UMKM merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari 

setiap program yang dilaksanakan. Berikut partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

yang dilakukan pelaku UMKM kerajinan kulit : 

- Pada pengembangan produksi dan pengolahan, pemerintah berperan sebagai 

fasilitator dan regulator karena pelaku UMKM memanfaatkan mesin jahit 

yang diberikan pemerintah dimana setelah adanya mesin jahit tersebut, 

pengrajin merasa terbantu dan dapatmembuat sepatu dengan cepat 

- Pada pengembangan pemasaran, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan 

katalisator karena pelaku UMKM memiliki pelanggan baru, dengan begitu 

dapat menambah pemasukan bari pengrajin kulit itu sendiri 

- Pada segi Sumber Daya Manusia, peran pemerintah sebagai fasilitator dan 

regulator karena hasil dari pelatihan yang diselenggarakan pemerintah telah 
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membuat para pengrajin dapat mengimplementasikan hasil pelatihan dengan 

baik serta para calon pengrajin mda lebih inovatif 

- Yang terakhir, pada pengembangan desain peran pemerintah sebagai 

katalisator hal ini dkarenakan pelaku UMKM dapat menyesuaikan permintaan 

pelanggan sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga para pengrajin dapat 

membuat berbagai macam model sepatu, tas, jaket dan sebagainnya. 

 

III.2.2.4 Partisipasi Dalam Evaluasi  

Yang terakhir, bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yaitu partisipasi 

dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui 

keberhasilan program yang telah dijalankan sesuai dengan rencana. Melalui 

evaluasi, dapat menentukan feedback yang nantinya digunakan untuk 

menentukan keberlanjutan program. 

Dari hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pihak pelaku 

UMKM kerajinan kulit tidak melaksanakan partisipasi dalam evaluasi. Hal ini 

dapat dibuktikan melalui : 

1. Kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pengembangan 

kerajinan kulit setelah program dilaksanakan  

Pelaku UMKM disini hanya sebagai target sasaran dari program 

pemerintah. Disaat program pemerintah telah selesai dijalankan, yang terjadi 

setelah program tersebut berjalan hanya sampai pada level pemanfaatan hasil 

saja. Evaluasi disini dilakukan oleh pihak pemerintah dimana penilaian 

indikator keberhasilan program dilihat melalui program pemerintah yang telah 

berhasil berjalan lancar sesuai dengan rencana.  

2. Program pemerintah selalu sama setiap tahun 

Pemerintah melaksanakan program yang sama setiap tahun dengan melihat 

bahwa program pemerintah telah dinilai berhasil dijalankan. Pemerintah tidak 
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memberikan suatu inovasi program yang baru dalam upaya pengembangan 

UMKM dan hanya memberikan program yang sama karena keterbatasan 

anggaran dari pemerintah. Hal ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah hanya mengevaluasi dari dalam saja.  

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.9 

 

Tabel III.9 

Partisipasi Pelaku UMKM Kerajinan Kulit Dalam Evaluasi 

Partisipasi  

Pelaku UMKM 

Kerajinan Kulit  

Bentuk Partisipasi 

Pelaku UMKM 

Kerajinan Kulit 

Dalam Evaluasi 

Data Pendukung 

Partisipasi dalam 

evaluasi 

Tidak Ada 1. Kegiatan pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah dalam pengembangan 

kerajinan kulit setelah program 

dilaksanakan : 

- Pelaku UMKM Kerajinan Kulit 

hanya dijadikan sebagai target 

sasaran program pemerintah.  

- Di saat program pemerintah telah 

selesai dilaksanakan, yang terjadi 

setelah itu hanya sampai di 

pemanfaatan hasilnya saja. 

- Evaluasi hanya dilakukan pihak 

pemerintah dimana penilaian 

indikator keberhasilan program 

dilihat melalui program 

pemerintah yang telah berhasil 

berjalan lancar sesuai dengan 

rencana. 

2. Program pemerintah selalu sama 

setiap tahun 

- Pemerintah melaksanakan 

program yang sama setiap tahun 

dengan melihat bahwa program 

pemerintah telah dinilai berhasil 

dijalankan.  

- Pemerintah tidak memberikan 
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suatu inovasi program yang baru 

dalam upaya pengembangan 

UMKM dan hanya memberikan 

program yang sama karena 

keterbatasan anggaran dari 

pemerintah. 
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Tabel III.10 

Peran Pemerintah dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Upaya Pengembangan 

Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan 

No. Pengembangan 

berdasarkan UU No. 20 

Tahu 2008 

Peran Pemerintah Partisipasi Pelaku 

UMKM 

1.  Produk dan Pengolahan - Fasilitator - Pelaksanaan, 

Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hasil 

- Katalisator - Pelaksanaan  

  - Regulator - Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hasil 

2.  Pemasaran - Fasilitator - Pelaksanaan, 

Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hasil 

  - Katalisator - Pelaksanaan, 

Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hasil 

3.  Sumber Daya Manusia  - Fasilitator - Pelaksanaan, 

Perencanaan, dan 

Pemanfaatan Hasil 

- Regulator - Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hasil 

  - Katalisator - Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

4.  Desain dan Teknologi - Fasilitator - Pelasanaan dan 

Perencanaan  

- Katalisator - Pelaksanaan, 

Perencanaan dan 

Pemanfaatan Hasil 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian dari hasil temuan data yang telah diperoleh dalam 

penelitian yang telah disajikan dan dianalisis pada bab sebelumnya, maka pada bab 

ini peneliti menyimpulkan serangkaian hasil analisis data dan interpretasi teoritik 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti juga akan memberikan 

saran-saran yang nantinya dapat menjadi referensi bagi pihak terkait dan penelitian 

selanjutnya. 

IV.1 Kesimpulan 

- Peran Pemerintah Daerah 

Secara umum, peran pemerintah dalam upaya pengembangan kerajinan kulit 

yang mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 sudah berjalan dengan baik. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dari data hasil wawancara sebagai berikut : 

a. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator 

Pada pengembangan UMKM yang berdasarkan UU No. 20 Tahun 

2008 dalam produk dan pengolahan pemerintah telah memberikan 

fasilitas berupa mesin jahit. Pada pemasaran, pemerintah memberikan 

fasilitas dengan menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM 

satu bulan sekali. Mengenai Sumber Daya Manusia, pemerintah 

memberikan fasilitas berupa pelatihan keterampilan dan untuk 

desainnya, pemerintah juga memberikan pelatihan keterampilan cara 

mendesain sepatu mulai dari teori dan pola sepatu. 

b. Peran Pemerintah sebagai Regulator 

Pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2016 melalui tugas pokok dan 

fungsinya. Dalam hal ini, produk dan pengolahan serta Sumber Daya 
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Manusia dijalankan sesuai apa yang tertulis di Peraturan Bupati 

Magetan 

c. Peran Pemerintah sebagai Katalisator 

Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, upaya pemerintah 

untuk menjalankan perannya sebagai katalisator yang pertama pada 

produksi dan pengolahan, pemerintah mencoba untuk membantu 

pengrajin untuk menambah modal melalui kerjasama dengan BUMN 

seperti INKA. Kedua. Pemerintah bekerjasama dengan pihak 

TELKOM dengan mendirikan wadah bagi pengrajin untuk belajar 

mengakses internet atau yang disebut dengan kampong digital. Ketiga, 

Sumber Daya Manusia yaitu pemerintah mencoba merekrut pengrajin-

pengrajin muda dengan memberikan pelatihan agar lebih inovatif dan 

produktif sedangankan yang keempat, desain dan teknologi peran 

pemerintah sebagai katalisator memberikan pelatihan melalui 

kerjasama dengan BIPI (Balai Persepatuan Indonesia). 

 Jadi, tipologi peran pemerintah daerah di Kabupaten Magetan dalam 

upaya pengembangan kerajinan kulit terdapat pada peran pemerintah sebagai 

fasilitator.  Pemerintah berperan dalam penyediaan alat berupa mesin jahit 

untuk memudahkan pengrajin dalam proses pembuatan sepatu, menyediakan 

wadah pendampingan tim digital e-IKM agar pengrajin dapat memasarkan 

produk kerajinan kulit melalui website atau penjualan online serta 

memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan 

keterampilan. 

 

- Partisipasi Pelaku UMKM 

Secara umum, partisipasi Pelaku UMKM juga sudah berjalan dengan baik 

dalam upaya pengembangan UMKM kerajinan kulit dengan berdasarkan UU 

No. 20 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan melalui : 

a. Partisipasi dalam Perencanaan 
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Pada produksi dan pengolahan, partisipasi dari masyarakat dengan 

memanfaatkan modal yang disediakan pemerintah untuk mendukung 

kualitas pembuatan kerajinan kulit. Selanjutnya pada pemasaran, 

pelaku UMKM bergabung dalam kampong digital yang disediakan 

pemerintah agar dapat memasarkan kerajinan kulit melalui website. 

Kemudian pada sumber daya manusia, pengrajin ikut serta dalam 

musrenbang dan menyalurkan ide saat diskusi berlangsung. Terakhir 

pada desain, partisipasi dari pengrajin yaitu dengan mengikuti 

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah 

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan 

Pertama dalam produk dan pengolahan, partisipasi pelaku UMKM 

dalam pelaksanaan yaitu mengirim karyawannya untuk  mengikuti 

program pelatihan. Kedua, pada pemasaran pengrajin aktif mengikuti 

pameran yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan. Ketiga, mengenai Sumber Daya 

Manusia, pengrajin aktif mengikuti pelatihan yang telah 

diselenggarakan pemerintah. Keempat, dalam hal desain pengrajin 

melayani pesanan sesuai keinginan costumer. 

c. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil 

Dalam pemanfaatan hasil, partisipasi dari pengrajin pada produk dan 

pengolahan dengan memanfaatkan mesin jahit yang diberikan oleh 

pemerintah yang memberikan keuntungan tersendiri bagi pengrajin. 

Pada pemasaran, hasil yang dirasa para pengrajin yaitu mendapatkan 

pelnggan baru. Kemudian pada Sumber Daya Manusia, hasil dari 

mengikuti pelatihan adalah para pengrajin dapat 

mengimplementasikan hasil pelatihan dengan pembuatan sepatu dan 

kerajinan kulit yang lainnya yang lebih baik. Terakhir, pada desain 

yaitu hasilnya pengrajin dapat membuat berbagai macam model 
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sepatu, tas, dan lain sebagainya dengan menyesuaikan pesanan 

pelanggan. 

Jadi, tipologi partisipasi pelaku UMKM dalam upaya pengembangan 

kerajinan kulit di Kabupaten Magetan terdapat pada partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil. Pelaku UMKM berpartisipasi dalam wujud menggunakan 

mesin jahit pemberian dari pemerintah yang memiliki keuntungan sendiri, 

yaitu proses pembuatan sepatu lebih efisien, Pelaku UMKM juga mengikuti 

program pelatihan sehingga mereka memiliki skill dari teori dasar hingga 

proses pembuatan sepatu, tas, dompet dan lain sebgainya 
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IV.2 Saran  

Berdasarkan pada sub bab sebelumnya yakni sub bab kesimpulan, maka 

peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk beberapa pihak 

terkait pelaksanaan pengembangan UMKM kerajinan kulit yaitu : 

1. Pemerintah 

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan pelaku UMKM 

kerajinan kulit di Kabupaten Magetan. Terutama pada masalah Sumber Daya 

Manusia yang dikeluhkan para pelaku UMKM karena semakin susah mendapatkan 

tenaga kerja padahal produksi semakin meningkat. Hal ini menjadi hambatan 

pelaku UMKM dalam pengembangan kerajinan kulit di Magetan sehingga 

pemerintah harus menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK). Adanya BLK 

diharapkan dapat melatih tenaga kerja yang baru jadi pada saat pelaku UMKM 

membutuhkan tenaga kerja sudah disediakan oleh Balai Latihan Kerja tersebut. 

Selain itu, BLK berfungsi untuk meningkatkan keterampilan produksi kerajinan 

kulit seperti sepatu, tas, sandal, dompet dan lain-lain.  

2. Pelaku UMKM Kerajinan Kulit 

Untuk pelaku UMKM kerajinan kulit di Kabupaten Magetan diharapkan dapat 

berkomunikasi dengan baik dengan pihak pemerintah mengenai kualitas Sumber 

Daya Manusia yang setiap tahun terjadi penurunan serta diharapkan dapat menjaga 

mutu kualitas produksi mengingat kerajinan kulit merupakan produk unggulan di 

Kabupaten Magetan. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk sentra kerajinan kulit di 

Kabupaten Magetan agar tetap terjaga.  

3. Pengembangan UMKM Kerajinan Kulit 

Diharapkan pelaku UMKM tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi 

ciri khas kerajinan kulit di Kabupaten Magetan yang dikenal dengan sebutan 

handmade karena hal ini menjadikan salah satu daya tarik tersendiri bagi 
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pengunjung atau konsumen. Dari segi kualitas produk kerajinan kulit telah mampu 

bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain.  

Dalam hal pemasaran, pelaku UMKM diharapkan dapat menjalain hubungan 

yang baik dengan pihak lain tidak hanya pada pemerintah dengan tujuan 

melancarkan jaringan bisnis agar produksi pengembangan kerajinan kulit semakin 

meningkat.  

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Magetan diharapkan selalu memberikan 

dukungan dan perhatian khusus terutama pada Sumber Daya Manusianya. Sumber 

Daya Manusia sangat penting untuk keberlangsungan proses produksi kerajinan 

kulit serta pemerintah lebih tanggap dengan apa yang dikeluhkan pelaku UMKM 

dalam pengadaan tenaga kerja.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Peran Pemerintah  

a. Pemerintah sebagai Fasiliator 

- Fasilitas apa yang diberikan pemerintah untuk pengembangan UMKM 

kerajianan kulit? 

- Berupa apa fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM? 

- Kapan diberikannya? 

- Fasilitas tersebut diberikan kepada siapa? Individu ataukah kelompok 

UMKM? 

- Apakah fasilitas tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh pelaku 

UMKM? 

- Apa manfaat dari pemberian fasilitas tersebut? 

- Bagaimana keberlanjutan dari fasilitas tersebut? 

b. Pemerintah sebagai Regulator 

- Bagaimana Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Magetan untuk Pengembangan UMKM kerajinan kulit ini? 

c. Pemerintah sebagai Katalisator 

- Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Dinas UKM dalam 

pengembangan kerajinan kulit? 

- Apa saja bentuk pengembangan usahanya? 

- Apakah ada kendala dari bentuk pengembangan yang telah disebutkan? 

Pengembangan UMKM  

a. Produksi dan Pengolahan 

- Apa yang dilakukan pemerintah dalam produksi kerajinan kulit? 

- Dalam bentuk apa saran dan prasarana yang diberikan pemerintah untuk 

pengembangan UMKM kerajinan kulit ini? 

- Dalam produksinya, pemerintah memperbaiki kualitas atau 

memperbanyak produski? 

- Seperti apa tahap-tahap dalam proses produksi pembuatan kerajiann kulit? 

- Peralatan apa yang dibutuhkan dalam proses produksi? 

- Apakah ada kesulitan dari proses tersebut? 

- Apa saja yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kerajinan kulit? 

- Apakah ada kesulitan dalam proses pengolahan 
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b. Pemasaran 

- Melalui media apa promosi kerajinan kulit dilakukan? 

- Bagaimana teknik pemasarannya? 

- Sarana apa saja yang disediakan pemerintah untuk membantu promosi? 

- Apakah dari pelaku UMKM merasa kesulitan dalam hal promosi 

produknya? 

c. Sumber Daya Manusia 

- Bagaimana Sumber Daya Manusia dalam upaya pengembangan kerajinan 

kulit? 

- Apa saja kendala-kendalanya? 

- Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut? 

- Apakah sudah ada kemajuan dari upaya tersebut? 

- Berapa lama pemberian pelatihan tersebut diberikan? 

- Bagaimana keberlanjutan dari program tersebut? 

- Apa manfaat dari adanya program yang diberikan pemerintah? 

d. Desain dan Teknologi  

- Bagaimana desain dari kerajinan kulit?  

- Apakah ada kesulitan mengenai desai untuk kerajinan kulit? 

- Apakah ada inovasi untuk membuat desain yang baru? 

- Dalah hal teknologi, bagaimana teknologi yang digunakan? Apakah masih 

layak pakai? 

- Apakah pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya teknologi mesin 

tersebut? 

- Apa saja keuntungan bagi pelaku UMKM melakui adanya teknologi 

mesin itu? 

- Apakah ada kendalanya? 

- Bagaimana keberlanjutan dari teknologi tersebut? 
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