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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian dan diberikan saran terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota 

Surakarta mengenai analisis proses dan bentuk pengembangan pelatihan dan 

inkubasi bisnis di Solo Techno Park yang dijadikan sebagai dasar dari 

pengembangan SDM daerah, serta  diuraikannya keterbatasan dalam penelitian ini. 

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui adalah sebagai berikut : 

 

4.1. Kesimpulan  

1. Proses dan bentuk pengembangan pelatihan dan inkubasi bisnis yang 

dilakukan oleh Solo Techno Park  sangat efektif untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan jumlah wirausaha baru di bidang teknologi yang 

lebih kreatif dan berkompeten sehingga menjadikan kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia mengalami peningkatan. Selain itu, 

hasil pengembangan dan produk yang dihasilkan dalam program di 

Solo Techno Park dapat dipasarkan kepada perusahaan, instansi 

pemerintah atau institusi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi. 

2. Output pengembangan SDM melalui pemerintah daerah dilakukan 

melalui sebuah promosi dan pelatihan. Promosi ini dilakukan melalui 

website resmi Solo Techno Park yang mudah untuk diakses setiap 
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waktu ataupun melalui face to face. Pertama, pengembangan kualitas 

SDM ini dibuktikan dengan adanya para personil TNI Angkatan Laut 

Makassar yang datang ke Solo Techno Park untuk belajar tentang 

program pengelasan di bawah air. Maka pelatihan yang diberikan untuk 

peserta didik mampu terserap dengan baik dan  dapat 

diimplementasikan sebagaimana mestinya. Kedua, program pelatihan 

diberikan oleh perusahaan e-commerce kepada pengusaha lokal 

maupun pebisnis muda untuk mengembangkan bisnis mereka melalui 

sebuah bisnis online yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. 

Solo Techno Park sebagai upaya pemerintah daerah dalam melakukan 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) daerah mampu untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan dapat 

meningkatkan perekonomian yang tinggi melalui program-program 

yang ditawarkan. 

 

4.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, diperlukan rekomendasi langkah-langkah 

yang mungkin bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan dalam program 

Solo Techno Park, sehingga pengembangan Solo Techno Park akan semakin 

meningkat. Adapun langkah-langkah yang mungkin bisa digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Surakarta perlu membuat struktur kepemimpinan 

dalam pengelolaan Solo Techno Park, yang menjelaskan bahwa 
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seharusnya pemimpin atau pejabat dilakukan oleh pihak pegawai negeri 

mengingat Solo Techno Park merupakan dibawah kendali pemerintah 

daerah. Sehingga nantinya tidak akan membuat kebingunan untuk 

karyawan Solo Techno Park maupun masyarakat lainnya. 

2. Pemerintah harus lebih giat untuk mengawasi dan mengontrol 

pelaksanaan Solo Techno Park dan perlunya suatu evaluasi program 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mengetahui hal apa saja 

yang perlu diperbaiki agar hasilnya menjadi lebih maksimal. Mengingat 

sebuah evaluasi merupakan komponen yang penting dalam jalannya 

kegiatan. 

Selain dalam program pelatihan dan inkubasi bisnis dan program 

perindustrian dan perdagangan, pemerintah dan swasta seharusnya lebih 

menggencarkan sosialisasi ke program Solo Techno Park lainnya, sehingga 

manfaat yang dihasilkan oleh Solo Techno Park akan semakin maksimal 

nantinya. Pemerintah harus melaksanakan kegiatan program RnD dan IT  

agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya manusianya 

dengan melaksanakan ketiga program-program yang ditawarkan sehinngga 

tujuan utama Solo Techno Park terlaksana dengan baik. 


