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Produk unggulan merupakan penentu untuk kemajuan daerah.Untuk itu perlu untuk lebih 

diberdayakan. Kabupaten Magetan memiliki produk unggulan diantaranya adalah kerajinan kulit. 

Kerajinan kulit merupakan salah satu potensi yang sedang dikembangkan karena usaha kerajinan 

ini bersifat turun temurun dan banyak menyerap tenaga kerja sehingga memang perlu 

diberdayakan. Dalam perkembangannya ternyata hasil produksinya dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan (tahun 2002-2004). Penurunan tersebut terjadi dari banyak faktor seperti 

SDM pengrajin, modal, teknologi, pemasaran dan lain-lain. Dari banyaknya permasalahan yang 

dihadapi tersebut diharapkan peran Disperindag sebagai lembaga yang menaungi pengrajin dapat 

membantu pengrajin melalui program-program pemberdayaan. Program-program yang dilakukan 

Disperindag Kabupaten Magetan meliputi program yang dilakukan secara hardware yaitu berupa 

penyediaan mesin peralatan pendukung maupun secara software yaitu melalui pendidikan, 

pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan pemasaran produk kerajinan seperti melalui 

pameran, lokakarya dan lain-lain.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan analisa kualitatif menggunakan metode survey. 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Magetan yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan, Seksi Bina Pasar dan Promosi serta Bagian Tata Usaha. Selain dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangang, informasi tersebut juga didapat dari beberapa pengrajin sebagai 

pendukung informasi yang diperoleh dari Disperindag. Dalam penelitian ini data diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian dapat diambil gambaran bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

terbagi menjadi dua yaitu peran edukasional dan fasilitatif. Untuk peran edukasional meliputi 

pola pelatihan dan pemberian informasi melalui bimbingan dan penyuluhan. Dari wawancara 

yang dilakukan baik pada Disperindag maupun pengrajin ternyata peran edukasional yang sangat 

penting dalam membuka pengetahuan pengrajin tersebut memang belum bisa dilaksanakan. 

Sedangkan untuk peran fasilitatif yaitu meliputi pemberian bantuan modal dan peralatan. Untuk 

bantuan modal, Disperindag memberikan rekomendasi untuk mencari pinjaman ke Bank, PT. 

Pos Indonesia Persero dan pemanfaatan dana dari BUMN. Sedangkan untuk bantuan peralatan 

Disperindag bekerjasama dengan daerah lain. Selain itu Disperindag juga memberikan informasi 

pameran baik di Magetan maupun di daerah lain, studi banding ke daerah lain dan promosi. 

Selain peran-peran yang belum bisa terlaksana, ada permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin 

seperti rendahnya SDM, teknologi, terbatasnya modal dan lain-lain yang juga belum dapat 

diselesaikan. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Disperindag terhadap pengrajin belum 

maksimal. Hal itu dikarenakan program-program yang seharusnya bisa dilaksanakan dan 

diharapkan mampu membantu dalam memberdayakan kerajinan kulit belum terlaksana. 

Sehingga hal itu perlu untuk mendapat perhatian dari Disperindag seperti dengan 



mengembangkan kemitraan dengan pengusaha-pengusaha besar dan membukakan jaringan-

jaringan yang bisa membantu kemajuan kerajinan kulit 

 


