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Bagian penutup ini dipaparkan kesimpulan yang merupakan hasil analisis potensi 

ekonomi kreatif Kota Salatiga yang dapat digunakan untuk pembinaan dan 

pengembangan  atas subsektor unggulan dan beberapa saran berkenaan dengan 

pemanfaatan hasil kajian ini. 

  

7.1. SIMPULAN 

Hasil analisis dari Studi Potensi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga ini 

menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: 

a. Sebagian besar subsektor dalam ekonomi kreatif  memiliki dukungan yang 

tinggi dari aspek sumber daya yang meliputi bahan baku dan bahan penolong; 

dukungan sumber daya manusia; dukungan kelembagaan dan kebijakan 

pemerintah; nilai tambah sosial dan lingkungan; ketersediaan sarana dan 

prasarana serta serta  dukungan lembaga pembiayaan. 

b. Hal yang sama nampak pula pada aspek pasar yang terdiri dari pemasaran,  

kontribusi terhadap pertumbuhan daerah, prestise daerah serta keterkaitan  

usaha yang dilakukan dengan berbagai jenis usaha yang lain yang 

menunjukkan dukungan yang tinggi. 

c. Dengan mempertimbangkan dukungan aspek sumber daya dan pasar 

diketahui bahwa subsektor unggulan ekonomi kreatif Kota Salatiga dengan 

menggunakan skenario A adalah desain produk, fashion, seni rupa, kriya, musik, 

desain interior dan fotografi sementara jika menggunakan scenario B adalah 

desain produk, fashion, seni rupa dan desain interior  

d.Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi kreatif khususnya pada 

subsektor unggulan adalah pada aspek Beberapa permasalahan yang dihadapi 

oleh ekonomi kreatif khususnya pada subsektor unggulan adalah pada aspek 

aspek bahan baku, kapasitas produksi dan sarana produksi, permodalan, SDM 

serta pemasaran dan dukungan masyarakat  
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7.2.  REKOMENDASI 

Terlepas adanya berbagai keterbatasan dari hasil Studi Potensi Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Kota Salatiga ini, berikut ini diajukan beberapa saran kepada para 

pemangku kepentingan untuk kepentingan pembinaan ekonomi kreatif di Kota Salatiga 

a. Dengan mempertimbangkan keterbatasan dari Pemerintah Daerah Kota 

Salatiga untuk mengembangkan sub sektor unggulan di ekonomi kreatif maka 

dalam jangka pendek dimungkinkan untuk memprioritaskan subsektor 

unggulan sesuai dengan skenario B yaitu desain produk, fashion, seni rupa dan 

desain interior  

b. Hendaknya dilakukan pembinaan ekonomi kreatif secara berkelanjutan 

sehingga kemajuan usaha dan permasalahan yang dihadapi ekonomi kreatif 

di Kota Salatiga dapat terpantau dengan baik dan perbaikan penyusunan 

program pembinaan dapat dilakukan dengan cepat. 

c. Perlu adanya pendataan menyeluruh terkait dengan ekonomi kreatif di Kota 

Salatiga, terlebih untuk subsektor yang menjadi prioritas pengembangan, 

sehingga bisa diamati kemajuan ekonomi kreatif dari waktu ke waktu 

d. Hasil mapping ekonomi kreatif Kota Salatiga perlu ditindaklanjuti dengan 

penyusunan Roadmap yang realistis meliputi sasaran  dan target pencapaian; 

rencana aksi dan waktu pencapaian selama lima tahun kedepan. 

e. Perlu keterpaduan pembinaan antar instansi terkait sehingga  jelas siapa 

berbuat apa dalam rangka implementasi Roadmap pengembangan  ekonomi 

kreatif Kota Salatiga sehingga peran masing-masing pemangku kepentingan 

dapat dioptimalkan dan akan terjadi sinergi antar instansi 

f. Pengembangan ekonomi kreatif hendaknya didukung dengan pembuatan 

keputusan yang bersifat mengikat sehingga memiliki kekuatan hukum sebagai 

bahan acuan instansi terkait dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif 

Kota Salatiga 

 


