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4.1 PROFIL EKONOMI KREATIF DI KOTA SALATIGA 

Profil ekonomi kreatif di Kota Salatiga mendeskripsikan profil usaha dari ekonomi 

kreatif beserta permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha. Analisis 

dilakukan terhadap responden yang mewakili ekonomi kreatif di Kota Salatiga yaitu 

sebanyak 54 responden yang merupakan pengusaha ekonomi kreatif. Keterwakilan 

dalam analisis selanjutnya ditunjukkan dalam Tabel 4.1 dibawah ini 

Tabel 4 1 Keterwakilan Subsektor Ekonomi Kreatif 

No Sub Sektor N % 

1 Televisi dan Radio 3 5,56% 

2 Desain Produk 7 12,96% 

3 Fashion 4 7,41% 

4 Kriya 2 3,70% 

5 Seni Rupa 4 7,41% 

6 Musik 6 11,11% 

7 Desain Komunikasi Visual 3 5,56% 

8 Desain Interior 2 3,70% 

9 Fotografi 7 12,96% 

10 Penerbitan dan Percetakan 5 9,26% 

11 Seni Pertunjukan 5 9,26% 

12 Kuliner 6 11,11% 

 Jumlah 54 100,00% 

                                                       Sumber: Data Primer, 2017 

 

Keterwakilan paling tinggi ditunjukkan oleh subsektor fotografi dan desain produk 

dengan prosentase 12,96% sementara untuk subsektor sektor Periklanan, Arsitektur, 

Video Film dan Animasi, serta Aplikasi dan Game Developer tidak memiliki 

keterwakilan. Sejauh ini, subsektor ekonomi kreatif Periklanan, Arsitektur, Video Film 

dan Animasi, serta Aplikasi dan Game Developer belum ditemukan di Kota Salatiga. 

PROFIL EKONOMI KREATIF DI 

SALATIGA 4 
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Subsektor Televisi dan Radio terwakili oleh tiga usaha yaitu Xperimental Tekhnique 

yang telah berdiri pada tahun 1995 dan beralamat di Jl Diponegoro Salatiga; Radio 

Zenith yang telah berdiri pada tahun 1982 dan saat ini beralamat di Ruko Pancasila No 

5 Salatiga; serta Radio Suara Salatiga yang telah berdiri sejak 1967 dan beralamatkan di 

Jl Tegalrejo Permai Salatiga. Subsektor Desain Produk terwakili oleh tujuh usaha yaitu 

Stasiun Edukasi yang baru berdiri tahun 2012 dan beralamatkan di Jl Yudistira No 3 

Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah mainan kayu, Pengkrajin Bambu yang 

telah berdiri sejak 1995 dan beralamat di Jl Argopuro Salatiga dengan produk yang 

dihasilkan adalah kerajinan kesenian dari bambu; CV Sapu yang berdiri sejak 2010 dan 

beralamat di Jl Kenanga Randuacir Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah 

aksesoris dari ban bekas serta Miniatur Sepeda Motor Salatiga yang berdiri sejak 2014 

dengan produk yang dihasilkan adalah miniatur sepeda motor. Usaha lain pada 

subsektor desain produk adalah Bank Sampah makmur yang berdiri pada tahun 2013 

dan beralamatkan di Blotongan Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah 

kerajinan daur ulang sampah; Bank Sampah Wares yang berdiri sejak 2014 dan 

beralamatkan di Jl Widosari Tegalrejo dengan produk yang dihasilkan adalah; kerajinan 

daur ulang sampah serta Sarang lebah yang berdiri sejak 2012 yang beralamat di Jl 

Nakula Sadewa Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah souvenir. 

Subsektor Fashion terwakili oleh empat usaha yaitu UD Batik Plumpungan yang berdiri 

tahun 2008 dan beralamatkan di Puri Satya Permai Salatiga dengan produk yang 

dihasilkan adalah batik dan baju, RDA Ceria yang telah berdiri sejak 2014 dan beralamat 

di Gendongan Timur dengan produk yang dihasilkan adalah bantal, tas, baju; Desalma 

Butik yang berdiri sejak 2005 dan beralamat di Jl Taman Pahlawan Salatiga dengan 

produk yang dihasilkan adalah busana serta Randu yang berdiri sejak 2014 yang terletak 

di Jl Jambe Wangi dengan produk yang dihasilkan adalah kain bordiran. Subsektor Kriya 

hanya terwakili oleh dua usaha yaitu Galeri Kayoe yang berdiri tahun 2008 dan 

beralamatkan di Jl Abiyasa Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah kerajinan 

kayu serta Pengkrajin alat Musik RDA Ceria yang telah berdiri sejak 1998 dengan produk 

yang dihasilkan gitar dan biola. 

Subsektor Seni Rupa terwakili oleh empat usaha yaitu Cenik Jegeg Art yang berdiri 

tahun  2009 dan beralamatkan di Kota Baru Salatiga dengan produk yang dihasilkan 

adalah batik tulis, eko print dan seni olah kain; Joy Art yang telah berdiri sejak 2008  dan 

beralamat di Jl Menur Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah clay art serta 

Bengkel Wood Art yang berdiri sejak 2015 yang terletak di  Jl Pramuka Salatiga dengan 

produk yang dihasilkan adalah alat musik dan kacamata kayu. Subsektor Musik 

terwakili oleh lima usaha yaitu Saung Suara yang berdiri tahun 2010 dan beralamatkan 

di Jl Pramuka Salatiga, Drumblek Amungkura yang telah berdiri 2005 dan beralamat di 
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Jl Argowening Salatiga; Garuda Drumblek yang berdiri sejak 2010 dan beralamat di 

Dukuh Tingkir Salatiga; Jo Musik yang berdiri sejak  1998 yang terletak di Jl Osamaliki 

Salatiga serta Kidig Nusantara yang berdiri sejak 2011 dan beralamatkan di Jl Kemiri 

Salatiga. 

Subsektor Desain Komunikasi Visual terwakili oleh tiga usaha yaitu RO Desain yang 

berdiri tahun 2010 dan beralamatkan di Jl Blotongan Salatiga dengan produk yang 

dihasilkan adalah jasa desain grafis, Greg Sidharta yang telah berdiri sejak 2015 dan 

beralamat di Jl Kemiri Candi Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah jasa desain 

grafis serta Hermawan Raka yang berdiri sejak  2015 dan beralamat di Bendosari 

Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah juga jasa desain grafis. Subsektor 

Desain Interior terwakili oleh dua usaha yaitu Rumah Seni Semut Geni  yang berdiri 

tahun  2008 dengan produk yang dihasilkan adalah joglo dan gazebo serta Cllnic 

Tomseng yang telah berdiri sejak  2015 produk yang dihasilkan adalah meja kursi dan 

jam dinding.  

Subsektor Fotografi  dengan produk yang dihasilkan adalah jasa fotografi terwakili oleh 

tujuh usaha yaitu Enternal Studiao yang baru berdiri tahun 2017 dan beralamatkan di 

Jl Canden Salatiga; Omahku Fotografi yang telah berdiri sejak 2017; Studio Foto Garuda 

yang berdiri sejak  2007 dan beralamat di Jl Kesambi 36 Salatiga Photo Ratna serta yang 

berdiri sejak 1995  yang terletak di Jl sukowati Salatiga. Selain itu dalam subsektor 

fotografi juga terdiri Omahku Photograpik dari yang berdiri tahun  2005 dan 

beralamatkan di Jl Cemara Salatiga, Kencana Photo Studio yang telah berdiri sejak  1985 

dan beralamat di Jl Jendral Sudirman serta Dewi Photoyang berdiri sejak  1970 dan 

beralamat di Jl Pemotongan Salatiga. Subsektor Penerbitan dan Percetakan dengan 

produk yang dihasilkan adalah jasa cetak terwakili oleh lima  usaha yaitu Pandawa Baru 

beralamatkan di Jl Sonotirto Salatiga, Tiara Jaya yang telah berdiri sejak 2001  dan 

beralamat di Jl Diponegoro Salatiga; Lucky yang berdiri sejak  2005 dan beralamat di Jl 

Kemiri Raya Salatiga; Percetakan Anda yang berdiri tahun 1987  dan beralamatkan di Jl 

Cemara Salatiga serta Maju Jaya yang berdiri sejak 2000 yang terletak di Jl Pemotongan 

Salatiga. 

Subsektor Seni Pertunjukkan terwakili oleh lima  usaha yaitu Sanggar Tari Sekar 

Rinonce yang berdiri tahun  2002 dengan jasa yang diberikan  adalah tarian, Sanggar 

Seni Bimo yang telah berdiri sejak 1995 dengan jasa yang diberikan adalah tarian dan 

mocopat; Sanggar Seni Bibasari yang berdiri sejak 1980 dan beralamat di Jl Sukowati 

Salatiga dengan jasa yang diberikan adalah seni tari; Sanggar Seni Rama Wijayai yang 

berdiri sejak 2015 dan beralamat di Blumbangan Salatiga dengan jasa yang diberikan 

adalah kesenian serta Sanggar Seni Krida Kusuma yang berdiri sejak 2004 yang terletak 

di Jl Adisucipto Salatiga dengan jasa yang diberikan  adalah Kesenian. Subsektor yang 
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terakhir adalah kuliner. Subsektor Kuliner terwakili oleh enam usaha yaitu Ekha Sari 

Rasa yang berdiri tahun 1997 dan beralamatkan di Jl Kanthil Sari Salatiga dengan 

produk yang dihasilkan adalah makanan olahan, Naniq Bakery yang telah berdiri sejak 

2010 dan beralamat di Jl Wisnu Dukuh Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah 

Bakeri; Lindes Chocofun yang berdiri sejak 2014 dan beralamat di Jl Argoloyo Salatiga 

dengan produk yang dihasilkan adalah coklat; Aulia Snack yang berdiri sejak  2014 yang 

terletak di Druju Sidorejo Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah makanan 

olahan kering; Getuk Ketek beralamat di Argoboga dengan produk yang dihasilkan 

adalah gethuk serta Fanny Snack yang berdiri sejak 2012  yang terletak di Canden 

Salatiga dengan produk yang dihasilkan adalah makanan olahan. 

Perkembangan ekonomi kreatif di Kota Salatiga tidak lepas dari perkembangan 

ekonomi kreatif nasional. Menyadari bahwa ekonomi kreatif memiliki potensi yang 

besar untuk menopang ekonomi nasional, maka pada tanggal 22 Desember 2008 

pemerintah mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif (TIK). Tujuan 

dari program ini adalah terbukanya wawasan seluruh pemangku kepentingan akan 

kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekonomi Indonesia dan terciptanya citra bangsa 

yang positif.  

Pencanangan Tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif, mendorong para insan 

kreatif di Kota Salatiga mengembangkan usaha di bidang ekonomi kreatif secara serius. 

Ekonomi kreatif di Kota Salatiga mulai bermunculan mulai tahun 2009, yang 

teridentifikasi dari tahun berdirinya. 

 
                                   Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4. 1 Tahun Berdiri Ekonomi Kreatif di Kota Salatiga 
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Sebelum tahun 2009 yaitu dicanangkannya Tahun Indonesia Kreatif terdapat 27 usaha di 

bidang ekonomi kreatif ini didirikan, yaitu 16 pada tahun sebelum tahun 2000 dan 11 usaha 

didirikan dalam kurun waktu 9 tahun yaitu dari tahun 2000-2008. Usaha yang berdiri 

sebelum tahun 2008 ini kebanyakan adalah subsektor kuliner. Mulai tahun 2009, terlihat 

usaha dibidang ekonomi kreatif bermunculan. Pada tahun 2009 tercatat satu usaha 

didirikan, 2010 lima usaha didirikan dan di tahun 2011 satu usaha didirikan. Tahun 2012, 

tercatat 3 usaha didirikan dan 1 usaha pada tahun 2013 dan sebanyak 5 usaha didirikan 

ditahun 2014, 2015 dan 2016. 

Pendirian usaha di bidang ekonomi kreatif ini 78% merupakan prakarsa sendiri. Hanya 15% 

yang melanjutkan usaha orang tua sebelumnya yang dapat dan 7% sisanya adalah lainya, 

dilihat dalam gambar 4.2.  

 
                  Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 2 Prakarsa Pendirian Ekonomi Kreatif di Kota Salatiga 
 

Terdapat keterkaitan yang cukup erat antara tahun pendirian dan prakarsa pendirian. Untuk 

usaha yang didirikan sebelum 2008, prakarsa pendirian adalah orang tua. Pengelola saat ini 

melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh saudara sebelumnya. Sementara, jika usaha 

didirikan setelah tahun 2008 maka pendirian ekonomi kreatif ini adalah karena prakarsa 

sendiri. 

Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif, tidak terlepas dari peran pemerintah. 

Organisasi Perangkat Daerah yang dianggap berperan dalam pengembangan usaha dari 

ekonomi kreatif diantaranya adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah , Disperindag, Bidang Perekonomian dan Dinas Koperasi dan UMKM. 
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Tabel 4 2 Keterlibatan OPD dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif 

OPD Keterlibatan 

Bappeda Pelatihan, Pameran, Mitra Kegiatan 

Disperindag Fasilitasi merk, Pameran, Pelatihan, Serifikasi usaha 

Perekonomian Pameran, Fasilitasi lomba 

Dinas Koperasi dan UMKM Pelatihan, Bantuan alat 
   Sumber: Data Primer, 2017 

 

Peran dari OPD dalam pengembangan ekonomi kreatif tentu saja sejalan dengan 

tupoksi dari masing-masing OPD. Sebagian besar bentuk keterlibatan dari OPD ini 

adalah dalam bentuk pengadaan pelatihan baik pelatihan produksi manajemen usaha 

maupun sertifikasi produk. Selain itu, fasilitasi pameran dan bantuan juga merupakan 

salah satu bentuk keterlibatan dari OPD. 

Bantuan dari pemerintah ini membantu ekonomi kreatif dalam memperkuat 

permodalan. Walaupun hanya sebagian kecil dari pengusaha ekonomi kreatif ini yang 

sumber permodalannya dari pemerintah (10%) namun hal ini akan membantu ekonomi 

kreatif dalam mengembangkan usahanya. Struktur permodalan terbesar adalah 

bersumber dari modal sendiri yaitu sebesar 75%. Struktur modal yang lain adalah 

bersumber dari modal sendiri dan pinjaman bank sebesar 15%. 

 
                 Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 3 Sumber Permodalan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 

 

Dari sisi skala usaha, ekonomi kreatif di Kota Salatiga merupakan industri dalam skala 

UMKM yang dapat dilihat dari sisi jumlah tenaga kerja dan omset. Menurut Biro Pusat 

Statistik usaha disebut sebagai usaha mikro jika memiliki 1-4 orang tenaga kerja, usaha 

kecil jika memiliki 5-19 tenaga kerja dan jika memiliki lebih dari 19 tenaga kerja disebut 

sebagai usaha menengah. 
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                      Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 4 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 

Gambar 4.4 diatas menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh ekonomi kreatif 

di Kota Salatiga. Jumlah tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif berkisar antara 1-21 

orang tenaga kerja.  Sebagian besar ekonomi kreatif di Kota Salatiga memiliki jumlah 

tenaga kerja sebanyak 1-4 orang tenaga kerja  sehingga dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar usaha di bidang ekonomi kreatif berada dalam skala mikro. Sementara 

hanya 11.1% yang mamiliki skala menengah yaitu dengan tenaga kerja diatas 19 orang. 

Selebihnya adalah berada dalam skala kecil yaitu 20,4% dengan jumlah tenaga kerja 

antara 5 sampai 9 orang. 

Dari sisi omset, pada tahun 2015 rata-rata omset usaha dibidang ekonomi kreatif ini 

adalah sebesar Rp 90,89 juta dan meningkat menjadi Rp114,003 juta pada tahun 2016. 

Pada tahun 2017, sampai dengan bulan Agustus, omset industri kreatif adalah sebesar 

Rp 82,186 atau jika disetahunkan adalah sebesar Rp 123,279 juta sehingga dapat 

dikatakan bahwa omset ekonomi kreatif mengalami kenaikkan dari tahun ketahun. 

Omset usaha di bidang ekonomi kreatif dapat dilihat dalam gambar 4.5. 

 Jika ditilik berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang UMKM yang 

dikeluarkan oleh Kementrian koperasi dan UMKM, maka usaha dibidang ekonomi 

kreatif di Kota Salatiga tergolong sebagai usaha mikro. Dalam pengklasifikasian UMKM 

berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2008, usaha mikro adalah usaha yang 

memiliki hasil usaha hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 
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              Sumber: Data Primer, 2017 
              Keterangan: Omset Tahun 2017 hanya sampai dengan bulan Agustus 2017 

Gambar 4 5 Omset Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 

Jika dilihat dari pertumbuhan omset tahun 2015 ke 2016, rata-rata pertumbuhan omset 

adalah sebesar 25%. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika pengusaha dibidang 

ekonomi kreatif ini memiliki persepsi bahwa prospek usaha dibidang ini adalah bagus. 

 
                Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 6 Prospek Usaha Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 

  

Gambar 4.6 diatas menunjukkan jika 61% pengusaha memiliki persepsi bahwa ekonomi 

kreatif memiliki prospek yang bagus. Sementara, hanya 33 % persen yang menganggap 

prospek ekonomi kreatif cukup bagus dan 6% yang menganggap kurang bagus. Alasan 

mengapa menganggap ekonomi kreatif kurang bagus adalah karena persaingan yang 

semakin tajam yaitu dengan semakin banyaknya ekonomi kreatif yang bermunculan di 

Kota Salatiga. 

Propek yang bagus ini ditunjang pula oleh tersedianya pasar. Sebagian besar ekonomi 

kreatif di Salatiga telah memiliki pelanggan tetap yaitu sebesar 87%, 13% ekonomi 

kreatif lainnya belum memiliki pelanggan tetap. 
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             Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 7 Pelanggan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 
 

Proporsi penjualan kepada pelanggan tetap dibandingkan dengan total penjualan 

sebagian besar hanya berkisar antara 20% sampai dengan 40%. Namun demikian, 

terdapat pula ekonomi kreatif yang memiliki proporsi penjualan kepada pelanggan 

tetap terhadap total penjualan yang mencapai 90%.  

Dalam upaya bersaing dengan industri pada sektor yang sama yaitu ekonomi kreatif, 

para pengusaha ekonomi kreatif memaksimalkan fungsi pemasarannya. Pemasaran 

dilakukan baik melalui akses online maupun offline. Pemasaran online dilakukan 

misalnya melalui facebook, instagram, page, website, blog, telemarketing, whats apps, 

sms, telepon dan media sosial lainnya. Sementara pemasaran offline dilakukan melaui 

peyebaran pampflet, pemasangan baliho, mengikuti pameran, membuka showroom, 

promosi dari mulut ke mulut serta penawaran langsung. 

 
                  Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 8 Media Pemasaran Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 
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Sebagian besar pengusaha ekonomi kreatif yaitu 56% memasarkan produknya baik 

melalui akses online maupun offline. Sementara 37% hanya menggunakan akses offline 

dan 7% hanya menggunakan akses online. Pemasaran dengan menggunakan kedua 

macam akses yaitu online dan offline dipandang paling efektif untuk menjangkau 

semua lapisan konsumen. 

Salah satu kunci keberhasilan dari ekonomi kreatif bahkan mungkin industri lainnya 

adalah pada aspek inovasi. Sumber-sumber inovasi bisa berasal dari ide sendiri, 

pesanan konsumen atau tren pasar bahkan bisa merupakan kombinasi ketiganya. 

 
         Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 9 Sumber Inovasi Ekonomi Kreatif Kota Salatiga 

Ekonomi kreatif di Kota Salatiga, sumber inovasi yang paling dominan adalah 

bersumber dari ide sendiri. Kombinasi dari ide sendiri, pesanan konsumen dan trend 

pasar merupakan sumber inovasi terbesar yang kedua. Sesuai dengan karakteristiknya 

yang mengutamakan kreatifitas, maka inovasi merupakan hal yang penting bagi 

ekonomi ini. Hal ini didukung oleh pernyataan 96% responden yang mengungkapkan 

bahwa inovasi adalah hal yang sangat penting bagi industri ini. 

 
             Sumber: Data Primer, 2017 

Gambar 4 10 Persepsi atas Pentingnya Inovasi Bagi Ekonomi Kreatif 
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Inovasi dalam industri ini perlu diformalkan dalam bentuk HAKI (Hak Atas Kekayaan 

Intelektual). Namun demikian, sebagian besar ekonomi kreatif di Kota Salatiga yaitu 

94% belum memiliki HAKI. 

 

4.2 PERMASALAHAN EKONOMI KREATIF DI KOTA SALATIGA 

Setiap perkembangan usaha tidak luput dari permasalahan. Hal sama juga terjadi pada 

ekonomi kreatif di Kota Salatiga. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tentang 

permasalahan yang dihadapi kepada para pelaku ekonomi kreatif Kota Salatiga, 

permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi kreatif di Kota Salatiga adalah terkait 

dengan aspek bahan baku, kapasitas produksi, permodalan, pelatihan, pemasaran, 

sarana produksi serta masalah SDM. 

1. Bahan baku 

Masalah ketersediaan bahan baku menjadi masalah klasik dalam 

pengembangan usaha. Masalah ini ternyata juga ditemui di ekonomi kreatif. 

Tentu saja hanya subsektor tertentu yang mengalami masalah ini misalnya 

kuliner, fashion, seni rupa, fotografi, penerbitan dan percetakan serta desain 

produk. Minimnya ketersediaan bahan baku, harga bahan baku yang semakin 

mahal serta kenaikkan harga dalam nilai yang signifikan menjadi masalah yang 

terkait dengan bahan baku. 

2. Kapasitas produksi 

Keterbatasan kapasitas produksi sementara jumlah permintaan yang semakin 

banyak merupakan masalah yang dihadapi oleh ekonomi kreatif, misalnya 

subsektor kriya dan desain produk.  Masalah kapasitas produksi ini terkait erat 

dengan masalah permodalan.  

3. Permodalan 

Sama halnya dengan bahan baku, permodalan juga merupakan masalah klasik 

yang dihadapi oleh hampir semua industri. Masalah yang dihadapi oleh 

ekonomi kreatif berkaitan dengan permodalan adalah minimnya modal yang 

dimiliki serta rumitnya prosedur dalam proses pembiayaan. Keterbatasan 

modal hamper dialami oleh semua subsektor dalam ekonomi kreatif misalnya 

fashion, kriya, seni rupa, musik, desain produk, fotografi, seni pertunjukkan dan 

kuliner. 
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4. Pelatihan 

Ekonomi kreatif adalah industri dengan basis ketrampilan. Oleh sebab itu, 

menjadi masalah tersendiri jika pelatihan untuk pengembangan ketrampilan 

ternyata minim dilakukan misalnya dialami oleh subsektor kriya dan desain 

komunikasi visual. 

5. Pemasaran 

Belum adanya link pemasaran, belum adanya showroom untuk display produk, 

rendahnya apresiasi masyarakat atas produk dari ekonomi kreatif merupakan 

masalah yang dihadapi pengusaha ekonomi kreatif dalam hal pemasaran. Selain 

itu persaingan yang tidak sehat antara pelaku ekonomi kreatif juga menjadi 

permasalahan tersendiri. Hampir semua subsektor ekonomi kreatif di Kota 

Salatiga mengalami masalah pemasaran misalnya seperti di subsektor fashion, 

kriya, seni rupa, desain komunikasi visual, desain interior, fotografi dan desain 

produk. 

6. Sarana produksi 

Keterbatasan sarana produksi baik dalam hal jumlah maupun teknologi 

merupakan permasalahan yang dihadapi terkait dengan sarana produksi. 

Subsektor desain komunikasi visual, desain interior dan seni pertunjukkan 

mengalami permasalahan dalam hal keterbatasan sarana produksi. 

7. SDM 

Sumber daya manusia merupakan aspek kunci dalam berlangsungnya ekonomi 

kreatif. Subsektor televisi dan radio, seni rupa, kriya, desain komunikasi visual, 

fotografi, kuliner, seni pertunjukkan serta penerbitan dan percetakan adalah 

subsektor dalam ekonomi kreatif yang mengalami permasalahan terkait 

dengan sumber daya manusia. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan 

sumber daya manusia adalah terkait dengan masih rendahnya ketrampilan 

dalam ekonomi kreatif. 

8. Dukungan masyarakat 

Sebagi industri yang relatif baru, penghargaan masyarakat atas nilai seni dan 

kreatifitas ini relatif rendah yang salah satunya terlihat dari rendahnya harga 

permintaan dari konsumen. Rendahnya apresiasi dari masyarakat ini dirasakan 

oleh subsektor seni pertunjukkan, seni rupa, kriya, desain interior dan desain 

produk  


