
 

99 

 

 

PENUTUP 
 

 

Pada bagian ini dipaparkan kesimpulan yang merupakan hasil  analisis dari identifikasi 

produk unggulan Kota Salatiga baik untuk klaster industri maupun klaster Pertanian. 

Yang dapat digunakan untuk pembinaan dan pengembangan  atas produk unggulan dan 

beberapa saran berkenaan dengan pemanfaatan hasil kajian ini.  

 

7.1.  Simpulan 

(1)   Sebagian besar produk dalam klaster industri memiliki dukungan aspek sumber 

daya yang rendah mulai dari ketersedian bahan baku, bahan penolong, tenaga 

kerja, sarana dan teknologi. Hal yang sama juga terjadi pada aspek pasar/ daya 

saing.  

(2)   Dengan mempertimbangkan dukungan aspek sumber daya dan pasar diketahui 

bahwa produk unggulan Kota Salatiga klaster industri, makanan olahan 

singkong, susu sapi, kerajinan kayu dan bambu, kerajinan batok dan produk dari 

ban bekas merupakan produk unggulan Kota Salatiga 

(3)   Komoditas dalam klaster pertanian juga memiliki kondisi yang sama dengan 

produk-produk dalam klaster industri. Sebagian produk dalam klaster pertanian 

memiliki daya dukung yang rendah baik pada aspek sumber daya maupun dari 

aspek pasar. Klaster pertanian, hanya memiliki tiga produk unggulan yaitu nila,  

lele dan sapi perah. 
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7.2.  Rekomendasi 

Terlepas adanya berbagai keterbatasan dari hasil kajian ini, berikut ini diajukan beberapa 

saran kepada para pemangku kepentingan untuk kepentingan pembinaan produk 

unggulan Kota Salatiga 

(1) Pengembangan produk unggulan klaster hendaknya didukung dengan 

pembuatan keputusan yang bersifat mengikat sehingga memiliki kekuatan 

hukum sebagai bahan acuan instansi terkait dalam upaya pengembangan 

produk unggulan Kota Salatiga 

(1) Hasil identifikasi produk unggulan Kota Salatiga perlu ditindaklanjuti dengan 

penyusunan Roadmap yang realistis meliputi sasaran  dan target pencapaian; 

rencana aksi dan waktu pencapaian selama lima tahun kedepan.  

(2) Perlu keterpaduan pembinaan antar instansi terkait sehingga  jelas siapa 

berbuat apa dalam rangka implementasi Roadmap pengembangan  produk 

unggulan Kota Salatiga sehingga peran masing-masing pemangku 

kepentingan dapat dioptimalkan dan akan terjadi sinergi antar instansi 

(4) Hendaknya program pembinaan dan pengembangan produk unggulan 

diimbangi dengan kegiatan promosi yang terstrukur dan terencana dengan 

baik sehingga keberadaan produk unggulan klaster di Salatiga bukan hanya 

semakin dikenal dengan luas tetapi juga untuk menunjukan Kota Salatiga layak 

menjadi tujuan investasi 

(5) Perlu adanya dukungan bank data, yang menyangkut beberapa indikator  

antara lain; jumlah perusahan, pasokan bahan baku, kondisi produksi, kegiatan 

pelatihan hingga perkembangan pemasaran, sebagai bahan monitoring dan 

evaluasi serta perbaikan penyusunan program pembinaan. 

 

 


