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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

 Kota Salatiga terletak di antara tiga kota besar yaitu Kota Jogja, Solo, dan Semarang 

(Joglosemar).Menurut Situs Resmi Pemerintah Kota Salatiga, secara geografis Salatiga 

terletak antara 1100.27`.27`.56,81”-1100.32`.4,64”BT 0070.17`.-0070.17`.23”LS. Sedangkan 

luas wilayah Kota Salatiga, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga  56,781 km2,  

dengan total jumlah penduduk 3.327. Posisi geografis ini membuat Salatiga berada pada 

tempat yang sangat strategis. Kota kecil ini juga menyimpan sejumlah potensi pariwisata 

yang dapat menarik kunjungan wisatawan, diantaranya terdapat potensi pariwisata alam, 

sosial-budaya, serta kulinernya.  

 Dari beberapa potensi pariwisata yang ada di Salatiga itu dapat dilihat melalui 

adanya pegunungan yang tampak mengelilinginya. Ditambah lagi dengan udara sejuk yang 

mampu memberikan kenyamanan bagi setiap orang yang tinggal di kota kecil ini. Begitu juga 

dengan obyek wisata yang berada di sekitar Salatiga diantaranya yaitu; Obyek wisata alam, 

Danau Rawa Pening, Air Terjun Umbul Songo, serta Gunung Merbabu yang merupakan 

obyek pendukung bagi pengembangan wisata di Salatiga. 

 Dari sisi sosial-budaya, Salatiga menyandang predikat sebagai kota tertoleran di 

Indonesia. Diakui karena struktur dan karakteritisk masyarakat yang mendiami di dalamnya, 

dengan keberagaman etnik dan agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, maka 

Kota Salatiga sering dijuluki sebagai kota Indonesia Mini. Puluhan bahkan ratusan etnis di 

Indonesia bahkan Internasional ada di kota Salatiga. Enam agama pun membangun 

kehidupan yang rukun-damai di kota ini. Sehingga tidak salah jika Salatiga mendapatkan 

hasil terbaik dari Setara Institute For Democracy and Peace1sebagai kota toleran di 

Indonesia. 

 Selain itu, sering juga digelar beragam festival budaya di antaranya yaitu; 

Dramblack, Kesenian Reog, Indonesian International Culture festival (IICF) yang biasanya 

diadakan setiap tahun di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan menghadirkan 

delapan belas etnis mahasiswa sekaligus bisa menampilkan tarian, baju adat, nyayian, dan 

pertunjukan kesenian lain. 

 Tak hanya itu, Salatiga juga memiliki tempat wisata kuliner, yang menawarkan 

banyak jenis kuliner, baik tradisional maupun modern, mulai dari bentuk bangunan, penyedia 

fasilitas, pelayanan yang baik, sehingga dapat menarik minat para pengunjung dan warga 

setempat. 

 Namun hingga saat ini, Salatiga belum secara optimal menjadi kota tujuan wisata 

karena kunjungan wisatawan masih bergantung pada acara-acara tertentu, seperti; wisuda 

UKSW dan Festival Drumblek. Sementara itu, angka kunjungan wisatawan ke Salatiga dalam 

tiga tahun terakhir, yang dirangkum Badan Pusat Statistik (BPS) Salatiga, masih berdasarkan 

banyaknya tamu menginap di hotel dan losmen di Salatiga. Hal ini menunjukan kunjungan 

wisatawan ke Salatiga belum mengalami peningkatan yang signifikan dan perlu ditingkatkan 

dengan memanfaatkan produk wisata yang ada 
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 Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Salatiga, melalui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, juga siap mendukung pengembangan potensi destinasi wisata di Salatiga,  salah 

satunya yaitu ikon wisata kuliner yang baru saja diresmikan oleh Walikota Salatiga Yulianto 

SE MM, yang dikenal dengan acara “Festival Monginsidi” di Jalan Monginsidi, sejak 16 

Ferbuari 2019. 

  Sekaligus menyiapkan 144 stan yang diikuti warga setempat dan warga sekitar 

Salatiga. Setelah Jalan Monginsidi diubah menjadi tempat wisata kuliner, kini kawasan 

tersebut sudah di tempati para pedagang kuliner untuk menjajakan berbagai macam jenis 

kuliner, sehingga kawasan ini tampak ramai dengan pengunjung. Tentu ini merupakan 

langkah Pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan potensi pariwisata sebagai kota 

yang kreatif, agar bisa mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha, masyarakat dan juga 

pemerintah. 

 Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk melihat “Potensi Pengembangan 

Pariwisata Kota Salatiga Sebagai Destinas Wisata Kota Kreatif” untuk menjadi salah satu 

andalan dalam pembangunan Kota Salatiga. 

 

BAB II 

Tinjauan Pustaka 

1.  Pariwisata Perkotaan 

 

a. Defenisi  

 Menurut Klingner (2006;1) mendefenisikan pariwisata perkotaan sebagai sekumpulan 

sumber daya atau kegiatan wisata yang berlokasi di kota dan menawarkannya kepada 

pengunjung dari tempat lain. Dafenisi lain yang dikemukakan oleh Inskeep (1991; 163) 

menurutnya pariwisata perkotaan adalah suatu bentuk pariwisata yang sangat umum terjadi di 

sejumlah kota besar di mana pariwisata mungkin penting, tetapi mungkin bukan kegiatan 

utama dari wilayah perkotaan.  

 Berdasarkan pada defenisi-defenisi yang telah diuraikan di atas  secara lebih luas 

“pariwisata perkotaan” dapat didefenisikan  sebagai; bentuk umum dari pariwisata yang 

memanfaatkan unsur-unsur perkotaan dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan 

kota (pusat pelayan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik wisata. 

b. Kota dan Sumber Daya 

  Dalam konteks pengembangan pariwisata perkotaanharus sejalan dengan sumber 

daya pendukung yang sudah tersedia, berbeda dengan pengembangan pariwisata pedesaan. 

sumber daya yang menjadi unsur pendukung di antaranya adalah aksebilitas seperti; bandara, 

stasiun kereta api, infrastruktur jalan raya.Kalau dilihat dari unsur atraksi atau daya tarik, 

amenitas biasanya seorang pebisnis atau investor lebih memilih membangun usaha hotel dan 

restoran di daerah perkotaan. Demikian juga dengan unsur ensileri atau kelembegaan 

kepariwisataan, hampir sebagian besar terkosentrasi di daerah perkotaan.  

 Kota memiliki karakeristik tersendiri dan sumber daya yang menyatu pada sebuah 

kota serta bisa menjadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata, yaitu berupa; 1) Balai Kota ; 

biasaya terdapat di setiap kota di Indonesia, yang dibangun dengan arsitektur tersendiri 

sebagai identitas budaya kota  2) kawasan Jalan tertentu yang biasanya memiliki pesandan 

nilai historis dan menjadi ciri khas tersendiri bagi setiap kota; 3) Monumen Kota, yang 
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biasanya memiliki catatan sejarah (history), baik sosial atau religius yang terdapat di setiap 

kota di Indonesia; 4) Kuliner juga menjadi daya tarik wisata tersendiri yang bisa diolah di 

setiap kota destinasi yang ada di Indonesia yang bisa ditawarkan kepada wisatawan; 5) 

Kampus atau Universitas sebagai lembaga pendidikan juga terdapat di sejumlah kota di 

Indonesia yang bisa memberikan konstribusi tentang pengembagan wisata; 6) Mall sebagai 

pasar moderen dan juga Pasar Tradisional sebagai pusat pembelanjaan juga menjadi ciri khas 

bagi setiap kota dan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan ; 7) Alun-alun dan taman kota 

adalah ruang terbuka yang biasanya menjadi daya tarik wisata kota dan juga melekat pada 

identitas sebuah kota; 8) Museum Kota juga hampir sebagian besar terdapat di kota-kota di 

dunia dan biasanya dikelola sebagai bagian dari wujud pelestarian terhadap benda-benda 

purbakala warisan sebuah kota yang mungkin bernilai mitos, atau warisan budaya; 9) Pasar 

Malam juga menjadi ciri khas sebuah kota dan Pasar Malam merupakan aktivitas 

perekonomian sebuah kota, dan jika dikelola secara baik, akan menjadi daya tarik sebuah 

kota. Dan masih ada lagi infrastruktur pendukung yang lain yang memiliki daya tarik wisata 

kota yang perlu dikembangkan untuk mencapai pembangunan destinasi wisata yang kreatif 

dengan penerapan inovasi yang terarah dari pemerintah kota setempat. 

 Pengembangan pariwisata perkotaan merupakan salah satu wajah baru pariwisata 

Indonesia di masa yang akan datang. Namun dalam pengembangannya harus memiliki 

kriteria yang jelas dan terprogram, dalam hal ini semua produk wisata yang merupakan unsur 

pendukung harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh. Setidaknya ada empat unsur yang 

perlu dikelola, antara lain adalah; 1) unsur atraksi atau daya tarik wisata; 2) unsur amenitas 

atau infrakstruktur dan fasilitas pendukung; 3) unsur aksebilitas berupa publik transportasi 

yang baik, manajemen transportasi yang efisien dan efektif, dan; 4) unsur yang tidak kalah 

penting adalah ensileri yang merupakan softskills dari keseluruhan produk wisata kota 

sebagai partisipasi dalam perencanaan pembangunan destinasi wisata kota, implementasi, 

monitoring, evaluasi serta konstribusi tanggung jawab di dalam komunitasnya, dan 

berkelanjutan. 

 

2. Konsep Pariwisata Perkotaan 

 

 Selanjutnya, harus diakui bahwa dalam pengembangan pariwisata perkotaan 

membutuhkan ide dan konsep yang jelas, minimal ada “lima konsep pengembangan 

pariwisata perkotaan” yaitu; 

a. Ekowisata perkotaan (Urban ecotourism) 

 Urban ecotourism merupakan konsep pariwisata perkotaan yang berwawasan 

lingkungan. Dalam konteks pembangunan pariwisata perkotaan (urban ecotourism) harus 

melibatkan masyarakat kota sebagai tuan rumah (host), investor sebagai tamu dan pemandu 

wisata (guide), selain itu memberikan pembelajaran dan pengalaman kepada pengunjung dan 

penduduk tentang bagaimana mengkonservasi lingkungan dan warisan (haritage) alam dan 

budaya asli serta keberlanjutannya. Hal ini merupakan tujuan dari hasil konfrensi 

internasional yang diselenggarakan pada tahun 2004 di Amerika, dengan menghasilkan 

deklarasi tentang “urban ecoutourism”. Apabila pembangunan pariwisata perkotaan 

dilakukan secara solid, terpadu dan konsisten oleh pemangku kepentingan, dan yang paling 

penting keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,  jelas akan memberikan 

manfaat dari pengembangan pariwisata. 
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b. Kota Fantasi(Fantasy city) 

 Konsep kota fantasi merupakan salah satu daya tarik wisata yang berbasis pada 

pengembangan wisata perkotaan, dan terkesan moderen karena disesuaikan dengan 

karakteristik kehidupan masyarakat kota (urban). Konsep kota fantasi telah muncul pada 

akhir abad ke-19 di Amerika (Page,2003:44). Hanningan Fantasy City dikenal sebagai 

konsep yang terkenal dalam pengemabangan kota fantasi. Hanningan (1998 dalam Page, 

2003:44-45). 

 Dengan begitu, Salatiga bisa disebut sebagai kota fantasi (Fantasy City) yang 

memiliki ketertarikan tersendiri dalam pengembangan wisata perkotaan, seperti daya tarik 

wisatanya, yang bisa dilihat dari konstruksi bangunan kota, ornamen taman, kondisi jalan, 

layanan publik berupa gambar-gambar iklan yang dipajang di berbagai sudut kota dengan 

menggunakan teknologi, selain itu, industri jasa pariwisata seperti akomodasi untuk 

pengujung, kegiatan makan dan minum, tentu ini memberikan pengalaman bagi wisatawan 

apabila berkunjung ke Salatiga. 

 

c. Kota Wisata Sejarah (Tourist-historis city) 

 

 Kota wisata sejarah sudah berkembang sejak abad ke-16 (Ashworth dan Tunbridge, 

1990:9), sedangkan konsep kota sejarah sebagai sumber daya pariwisata berkembang seiring 

dengan perkembangan pariwisata perkotaan (Ashworth dan Tunbridge, 1990:57). Kota wisata 

sejarah mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata perkotaan. 

Hal ini terkait dengan menjadikan sejarah sebagai potensi dan daya tarik wisata. Yang 

dimaksud dengan “kota wisata sejarah” adalah daya tarik wisata yang dikembangkan lebih 

banyak berbasis pada; lingkungan dengan struktur bangunan, kawasan kota lama, museum, 

monumen nasional, event sejarah, kesenian yang merupakan unsur pendukung sebagai 

pengembangan pariwisata perkotaan. Karena itu, dalam pengembangan pariwisata perkotaan 

harus menjaga konservasi bagi peninggalan sejarah kota, yang memiliki potensi dan daya 

tarik bagi wisatawan ( Ashworth dan Tunbridge, 1990: 72) 

d. Kota Budaya (Cultural City) 

 Setidaknya konsep kota budaya sama juga dengan kota sejarah. Hanya saja, kota 

budaya lebih menempatkan budaya sebagai salah satu andalan produknya. Ada beberapa daya 

tarik wisata utama yang merupakan bagian dari kota budaya yaitu; 1) museum dan wisata 

sejarah, 2) adat istiadat 3) masyarakat etnis, 4) kawasan hiburan, 5) wisata ziarah, 6) seni 

sastra, maupun seni rupa, dan termasuk di dalamnya wisata kuliner (Evans dalam Richards 

dan Wilson, 2007:61).Dalam konteks pembangunan pariwisata budaya, jelas dari sejumlah 

potensi daya tarik wisata yang ada perlu dikonservasi dan dikemas sedemikian rupa sehingga 

dapat memberikan manfaat bagi wisatawan ketika berkunjung ke kota budaya. 

e. Kota Kreatif(Creative City) 

 Konsep kota kreatif sudah dimulai sejak 1990 di Inggris, yang memiliki kaitan dengan 

pariwisata budaya. Pada tahun 2001, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah menetapkan kota-kota kreatif di dunia, 

berdasarkan kriteria tertentu sebagai upaya pengembangan industri kreatif.Kota kreatif adalah 
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salah satu konsep pariwisata perkotaan yang pengembangan daya tarik wisatanya banyak 

berbasis pada hasil karya atau hasil cipta manusia. (Richard and Wilson, 2008). 

 Berkaitan dengan haltersebut, Kota Salatiga dipandang  sebagai kota kratif (creative 

city) yang memiliki produk wisata dan ketertarikan tersendiri yaitu berupa; kerajinan dan seni 

rakyat, panggung live music, pentas kesenian daerah, acara festival kuliner, dan kealihan 

memasak. Alasan inilah yang menjadi modal dasar bagi pengembangan pariwisata perkotaan. 

Singkatnya, Salatiga mempunyai peluang besar menjadi salah satu fokus pengembangan 

pariwisata sebagai destinasi wisata yang kreatif 

 

BAB III 

PEMBAHASAN 

 

1.  Kuliner Khas Salatiga 

    Salatiga adalah kota yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, kini memiliki sejumlah 

potensi pariwisata dengan keunikan dan daya tarik tersendiri, salah satunya yaitu wisata 

kuliner. Ada beberapa kuliner khas Salatiga, yang bisa dijadikan produk wisata, berikut; 

 

a.  Sate Sapi Suruh 

 

Sate Sapi Suruh dikenal sebagai makanan khas Salatiga, sate sapi suruh ini terdapat di 

jalan Jendral Sudirman No.16F. tempat tersebut mulai dibuka pukul 10 pagi hingga 

pukul 10 malam. Harganya sekitar Rp 30 ribu saja untuk 10 tusuk.  

 

 

b. Soto Esto 

 

Soto Esto adalah salah satu makanan khas Salatiga yang cukup sederhana, tempat yang 

bisa dijumpai untuk menikmati kuliner ini adalah warung Soto di jalan Lengensuko 

No.4 Kedai ini, dibuka jam 6 pagi hingga 12 malam. Dengan harga Rp 10 ribu saja per 

porsi. 

 

c. Gecok Kambing 

 

Setiap daerah memiliki kuliner khas dan keunikannya. Bagi siapa yang berkunjung ke 

Salatiga jangan lupa dengan kuliner khas, namanya “Gecok Kambing” kuliner ini 

terdapat di Jalan Tuntang-Beringin. Harga seporsi Gecok kambing yang dilengkapi 

dengan nasi Rp 15.000 saja. 

 

d. Opor Bebek 

 

Opor Bebek dikenal sebagai jenis kuliner Salatiga, jenis kuliner ini terdapat di warung 

Mah Yah di jalan Muncul Raya Salatiga. Warung tersebut biasanya dibuka pada pukul 

8 pagi hingga 5 sore, seporsi dijual lengkap dengan nasi, dengan harga Rp 20 ribu.   
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e. Ronde Sekoteng 

 

 Ronde Sekoteng diakui sebagai kuliner khas Salatiga, yang disajikan dalam bentuk 

minuman, uniknya ronde ini berupa bola kecil yang terbuat dari tepung beras dan diisi 

dengan gula merah, kemudian dicampur dengan air jahe hangat, dan kacang tanah. 

 tempat yang paling pas untuk menikmati Ronde Sekoteng ini terdapat di salah satu 

warung di jalan jendral sudirman no.9. dibuka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam, 

dengan harga Rp 5 ribu per mangkok. 

 

 

 

 

2. Kesenian Khas Salatiga 

 

Dari berbagai pengertian dan penjelasan tentang konsep pengembangan pariwisata 

perkotaan, yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya diatas, pada hakekatnya 

Salatiga diakui sebagai kota kreatif yang memiliki “kesenian khas” yang sangat 

potensial untuk dijadikan sebagai obyek dan daya tarik wisata, di antaranya seperti; 

festival kuliner yang sering diadakan dijalan monginsidi dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat yang bergerak di bidang industri jasa makanan dan minuman (food and 

baverage) serta keahlihan memasaknya dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat, industri rumah tangga, fasilitas penjualan cindera mata (souvenir), 

pengrajin kayu,  jasa parkir, pasar sebagai pusat pembelajaan, terjaminya kondisi 

kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan, bangunan, kawasan, struktur,  

monumen nasional, event, adat istiadat, maupun kehidupan sosial-budaya 

masyarakatnya yang majemuk. 

Semua jenis kesenian khas dan obyek daya tarik wisata ini menjadi faktor penting bagi 

pengembangan pariwisata Kota Salatiga sebagai suatu destinasi yang kreatif.     

 

3. Acara Panggung Hiburan dan Festival 

 

Kemudian dalam pengembangan pariwisata perkotaan yang kreatif juga ada “Acara 

panggung hiburan dan festival” yang biasanya dilakukan diUniversitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW) yaitu; Indonesian International Culture Festival (IICF) dengan 

melibatkan mahasiswa dari berbagai etnis dengan menampilkan pakaian adat, rumah 

adat, karya kuliner, dan tarian daerahnya masing-masing. Dalam acara ini juga, 

dilengkapi dengan music band  sehingga mahasiswa bisa menyanyikan lagu-lagu 

menarik yang dapat menghibur para peserta. Ditambah lagi dengan pawai budaya 

yang diikuti puluhan bahkan ratusan pesertadengan menggunakan Merching blek, 

Drumblek, dan Carnaval, para peserta ini, berjalan hingga turut meramaikan 

sepanjang ruas jalan Kota Salatiga, sekaligus menghibur warga setempat. Selain itu, 

ada pun kegiatan Pekan Olaraga Mahasiswa (POM) yang diselenggarakan oleh salah 

satu Lembaga Kemahasiswaan (LK) di lapangan sepak bola UKSW. Acara festival 

dan kegiatan ini merupakan event yang biasanya dilakukan rutin setiap tahun sebagai 

upaya untuk mempromosikan budaya dan kesenian, maupun pengembangan bakat dan 

minat mahasiswa.  

Sinergi keterkaitan usaha dan kegiatan atau acara festival merupakan komponen 

penting yang bisa dijadikan sebagai potensi pengembangan pariwisata kota, sekaligus 

dapat menarik kunjungan wisatawan. 
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4. Amenitas  

 

Salatiga saat ini memiliki jenis produk wisata yang bisa ditawarkan kepada 

wisatawan, yaitu amenitas atau akomodasi yang digunakan wisatawan untuk 

bersantai, beristrahat serta menginap. 

Menurut data yang dihimpun Traveloka salah satu jasa perusahan yang menawarkan 

tarif hotel melalui situs online yang terdapat di laman web, kalau dirinci, Salatiga 

memiliki kurang lebih sebanyak 40 hotel yang dilengkapi dengan fasilitas dan model 

serta varian hingga tingkatan yang berbeda. Namun dalam penjelesan di sini, ada 

beberapa akomodasi pariwisata yang memiliki daya tarik dan bisa ditawarkan kepada 

wisatawan ketika berkunjung ke Salatiga, yaitu Grand Wahid Hotel, Laras Asri Resort 

& Spa, Pondok Keluarga Osamaliki, Hotel Surya Indah Salatiga, d’Emmerick Salib 

Putih Salatiga, dan masih banyak lagi. Banyaknya jumlah akomodasi ini yang 

dilengkap dengan fasilitas seperti; restoran, kolam renang, kamar, tempat tidur, ruang 

rapat (meeting), AC, tempat parkir, Lift, dan Wifi. 

Selama berkunjung, wisatawan juga bisa mengunjungi pusat pembelanjaan, misalnya 

wisatawan bisa mengunjungi Pasar  Ramayana, Super Indo (swalayan) dan juga Pasar 

Raya untuk berbelanja. 

Dengan demikian fasilitas amenitas merupakan salah satu komponen produk wisata 

yang memiliki daya tarik dan bisa ditawarkan kepada wisatawan, sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi pelaku usaha, pemerintah setempat dan 

juga masyarakat sebagai tuan rumah (host). 

 

5. Aksebilitas 

 

Aksebilitas merupakan suatu infrastruktur penting yang bisa mendukung 

pengembangan potensi pariwisata Salatiga sebagai suatu destinasi yang kreatif. 

Nah, bagi Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang berkunjung ke Salatiga, mestinya 

harus melalui sejumlah bandara yang terdapat di beberapa kota yang ada di Jawa 

Tengah, misalnya wisatawan yang masuk melalui Bandar Udara Internasional 

Achmad Yani Semarang, kemudian menuju ke Salatiga harus menaiki “Bis 

Pariwisata” sebagai jasa transportasi darat, begitu juga ketika wisatawan yang masuk 

melalui Bandar Udara Solo dan Jogjakarta. Sedangkan Wisatawan Nusantara 

(Domestik)  misalnya; pengunjung yang berasal dari Jakarta, Surabaya, Bandung dan 

juga daerah lain yang berkunjung ke Salatiga dengan menggunakan “Bis Pariwisata” 

kemudian di tengah perjalanan pengunjung biasanya singga di suatu tempat untuk 

beristrahat sebentar, di situ pengunjung bisa makan dan minum di restoran, kemudian 

melanjutkan perjalanan menuju ke Salatiga. 

Ketika sampai di Salatiga, wisatawan bisa mengunjungi sejumlah destinasi dan bisa 

melakukan kegiatan wisata sesuai dengan motivasi dan tujuannya masing-masing. 

Jelas bahwa, wisatawan yang melakukan perjalanan harus membutuhkan aksebilitas 

dan bisa memberikan kenyamanan dan pengalaman yang berkualitas selama 

berkunjung di suatu destinasi. 
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BAB IV 

 

Kesimpulan 

 

 

 Berdasarkan komponen produk pariwisata di Salatiga memiliki potensi pariwisata 

untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata perkotaan kreatif  yang menawarkan “daya 

tarik wisata” seperti; kuliner khas, kesenian khas, acara panggung hiburan dan festival, 

dengan dukungan amenitas, serta aksebilitas yang memadai. Semua pengembangan 

komponen produk pariwisata tersebut harus dilakukan secara holistik dan terpadu, sehingga 

menjadikan Salatiga sebagai destinasi wisata yang kreatif, agar supaya dapat menarik 

kunjungan wisatawan. 

 

1. Rekomendasi 

 

 Ada beberapa rekomendasi yang harus dilakukan dalam pengembangan potensi 

pariwisata Kota Salatiga, yaitu: 

 

1. Menjalin kesepakatan antar pemangku kepentingan bahwa destinasi pariwisata 

perkotaan kreatif merupakan flagship Kota Salatiga. 

2. Melakukan kordinasi intensif antar pemangku kepentingan guna mengemas seluruh 

potensi daya tarik yang dimiliki Salatiga. 

3. Pembuatan RIPPARDA yang mengakomodir konsep Salatiga sebagai Destinasi 

Perkotaan kreatif. 
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