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Gambar 1 

 
Tampilan situs Banyuwangi Mall 

 

Gambar 2 

 

Tampilan Situs Banyuwangi Mall  

 

 



Gambar 3 

 
Foto Bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi Bapak Alief 

Rachman Kartiono 

 

Gambar 4 

 
Foto bersama Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Bapak 

Tri Jatmiko 



Gambar 5 

 
Foto bersama Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Bapak Ardrian 

 

Gambar 6 

 
Foto bersama Kepala Redaksi Radar Banyuwangi Bapak Saifuddin Mahmud 

  



Gambar 7 

 
Foto bersama Admin Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sarirotus Sa’diah 

 

Gambar 8 

 
Foto bersama Pendamping Pelaku Usaha Mikro Vina 

  



Gambar 9 

 
Foto bersama Dosen Politeknik Negeri Banyuwangi Bapak Muh. Fuad. Al Haris, S.T., M.T. 

 

Gambar 10 

 
Foto bersama Pengurus Akrab sekaligus pelaku Usaha Mikro Jamu Ibu Kiki 

  



Gambar 11 

 
Foto bersama Pelaku Usaha Mikro Ibu Sri Kuswantini 

 

Gambar 12 

 
Foto bersama pelaku Usaha Mikro Ibu Siti Rohimah 

  



Gambar 13 

Launching Banyuwangi Mall di Rumah Kreatif 

 
Sumber: Dokumen Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 

 

Gambar 14 

Contoh Desain Kemasan Banyuwangi Mall 

 
Sumber: Dokumen Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 

(sebelah kiri sebelum dibuatkan desain kemasan produk oleh tim kreatif, sebelah kanan sesudah 

mendapatkan desain kemasan dari tim kreatif) 

  



Formulir pendaftaran Calon Penjual di Banyuwangi Mall



 



 
  



Tabel 1 

Daftar Usaha Mikro yang Terdaftar di Banyuwangi Mall 2017 

No. Kecamatan Nama UKM Nama Pemilik Jenis Produk 
Produk 

Terupload 

1 

Banyuwangi 

Canting Mustika Titis Widawati Batik 15 

2 Osing Ningrat Izza Nur Azizah Batik 16 

3 
DAS Paper 

Collection 
Deny Ari Sandi 

Kerajinan tangan / 

souvenir 
0 

4 NAGUD! 
Annisa Febby 

Chaurina 
Fashion (kaos) 10 

5 Marking Nova Yuliana Fashion (kaos) 13 

6 Pesona Ijen Ir. Supriyadi Wisata 8 

7 Karya Mandiri Hamsatin Makanan Olahan 1 

8 KaOsing Hj. Tasya Madina Fashion (kaos) 10 

9 Berkah Jaya Profita Yudiarso Makanan Olahan 6 

10 SANET Sanet Sabintang Tas kulit domba 10 

11 Mahkota Gandrung Siti Holilah Sabun Wajah VCO 1 

12 Ongko Wood Craft Agam Fahrezy Kerajinan tangan 8 

13 Harum Jaya Eko Hariyono Makanan Olahan 2 

14 Larissa Santi Mandaratna Makanan Olahan 6 

15 Dua Putri Heru Prayitno Sirup Temulawak 1 

16 ALBANY Lany Septia W Home Decor 12 

17 SARIREM Egy Minuman Herbal 1 

18 Tiga Putra Mafúlah Makanan Olahan 4 

19 
Jawahir Indonesia 

Herb 

Tri Wahyu 

Sulistyawati 

Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
5 

20 
Rengginang 

Bengawan 
Susiana 

Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
2 

21 The Using Rahmatullah Batik 16 

22 Ala Kuwung 
Riza Khusnul 

Khotimah 
Aksesoris 0 



23 Sekardalu Clothes Fanny Wendra Jaya Fashion (kaos) 2 

24 Bintang V Nurhayati 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
1 

25 

Rogojampi 

Nozzah Amrin Batik 7 

26 Anisa Kurnia Dwi Lestari Makanan Olahan 5 

27 Rahmat Jaya Selamet Rohmat Kerajinan tangan 23 

28 Teddy Craft 
Dandy 

Cahyoyulianto 
Kerajinan tangan 1 

29 Retno Faris Jaya Subandiyah Makanan Olahan 4 

30 Blimbingsari Widya Handicraft 
Bayu Willie 

Pratama 
Kerajinan tangan 4 

31 

Glenmore 

Hijabox 
dr. Anita Yuni 

Kholilah 
Aksesoris hijab 0 

32 S Creative Art Suryanto Kerajinan tangan 12 

33 Raisya Handicraft Sri Kuswantini Aksesoris 7 

34 

Genteng 

Nurul Songkok Nurul Isnan Songkok 2 

35 Bunda Kreatifa Suwarno Makanan Olahan 2 

36 
UD Sari Agung 

Group 

Bambang 

Iswahjoedi 
Makanan Olahan 3 

37 Pendawi Batik Herawati Batik 9 

38 Gerai 9 Masruroh sepatu 7 

39 Sri Rejeki Masrikah 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
6 

40 

Kalibaru 

Dua Srikandi Sugeng Dwiyanto Makanan Olahan 7 

41 
PT Rolas Nusantara 

Mandiri 

Ir. Ignatius Purwo 

Yuliantoko 
Kopi 0 

42 Prima Rasa Siti Rokhimah Kopi 5 

43 

Giri 

Godho Batik Firman Sauqi Batik 17 

44 Seblang Batik Umi Sukasih Batik 17 

45 Central Pintu Abdullah Salahudin Furniture 6 

46 

Glagah 

Sekar Kedaton Vivin Batik 10 

47 Surya Snack Suryana Makanan Olahan 9 

48 PATHOK Mastuki Kopi 2 



49 OKB Mona Mawardi Fashion (kaos) 32 

50 HQQ Silver Sumawi Aksesoris/perhiasan 13 

51 

Cluring 

Tatsaka Batik Edi Fitriyanto Batik 10 

52 ASTRI Sulastri Makanan Olahan 6 

53 Najiha Batik 
Dr. Hasim Ashari, 

M.Si 
Batik 8 

54 
Barra's 

Menchandise 
Arifah Mayasari Aksesoris 0 

55 

Kabat 

Kejaya Handicraft Khotibien Kerajinan tangan 6 

56 UD Sidodadi Muhibut Tobari Kerajinan tangan 21 

57 Gondho Arum Susiyati Batik 14 

58 Al Magfiroh Lulus Asta Dewi 
Sirup temulawak 

dan jahe merah 
4 

59 Byalak Craft Yanti Hariyani Kerajinan tangan 0 

60 Latansa Lailatul Isroiyah 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
3 

61 

Muncar 

Pasific Harvest Aminoto 
Makanan Olahan 

(sarden ikan) 
2 

62 Mina Bahari Holidi 
Makanan Olahan 

(sarden ikan) 
3 

63 Zayriz Art 
Ummi Kultsum 

Agustini 
Asesoris 18 

64 Sido Muncar Siti Muaropah Minuman Herbal 6 

65 

Gambiran 

Puncak Makmur 

Jaya 
Ahmad Heriyanto Kerajinan tangan 3 

66 

Dodol Sirsak 

Gandrung 

Banyuwangi 

Krismina Dewi Makanan Olahan 1 

67 

Singojuruh 

Sirtanio Organik 

Indonesia 

Ahmed Tessario 

Eka Nuramanta 
Beras Organik 4 

68 Lucitak Hendra Febriyanto Kerajinan Tangan 0 

69 Sempu Tropical Ade Rendra V Batik 3 



70 

Padepokan Tani 

Lembah 

Blambangan 

Beny Irwanto 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
0 

71 KEKKO Taktika Rachmi 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
3 

72 

Kalipuro 

Java Tectona Teguh Budiono Furniture 3 

73 Omah Kopi Imam Mukhlis Kopi 6 

74 Sinar Lintang Nanang Makrufi Makanan Olahan 2 

75 Fyanka Eka Kurnia Sari Makanan Olahan 2 

76 Mawar Indah Abd. Majid Firdaus Makanan Olahan 5 

77 
Rhee_mha 

Handmade 
Lama'atul Karimah Kerajinan Tangan 14 

78 Mitra Mandiri M Sholihin Kopi 5 

79 Tiara Asesoris Ratna Yunita Aksesoris 5 

80 Apis Buana Ansori Sirup 4 

81 Barang Unik Mohamad Dasuki Aksesoris 3 

82 Ratu Manis 
Sismarsiana 

Prihastuti 
Makanan Olahan 4 

83 

Srono 

Mentari Timur Endah Nursasi Makanan Olahan 2 

84 Artamazone Doni Kwartama Tas 6 

85 Bintang Jaya 
Nur Hidayati 

Makmun 
Makanan Olahan 7 

86 El Osing Lusi Dwi Lestari 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
1 

87 
Siliragung 

Satrio Batik 
Nanang Edy 

Supriyono 
Batik 14 

88 Rahma Sari Siti Munawaroh Sambel Pecel 1 

89 Tegalsari Aywinda Batik Ayang Setiyo Putri Batik 7 

90 Songgon 
X-Badeng 

Adventure 
Sutarji 

Paket Wisata 

Banyuwangi 
6 

91   
Oleh-oleh Kang 

Zalma 
Sugiarto 

Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
2 

92 Wongsorejo UD Sinar Bahari Emi Wati, S.Pi 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
0 

93 Bangorejo Menik Craft Vivin N.K Kerajinan tangan 5 

94 Purwoharjo Mina Selatan Hj. Amirochmah 
Oleh-oleh khas 

banyuwangi 
4 



Total 583 

Sumber: Data Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

 

Teori Inovasi Menurut Everett M. Rogers: 

A. Recognizing a Problem or Need (Mengenali masalah atau kebutuhan) 

1. Apakah program inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall di Kabupaten 

Banyuwangi dibuat berangkat dari permasalahan di masyarakat? 

2. Bagaimana cara pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di 

masyarakat? 

3. Bagaimana proses pemerintah dalam menggali lebih dalam terkait permasalahan yang 

dihadapi masyarakat? 

4. Apa keterlibatan masyarakat perihal proses pengidentifikasian masalah di masyarakat? 

B. Basic and Applied Research (Riset dasar dan aplikatif) 

5. Bagaimana proses perencanaan atau desain inovasi Digital Market Place Banyuwangi 

Mall di Kabupaten Banyuwangi? 

6. Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan atau desain inovasi tersebut? 

7. Berapa lama proses perancangan inovasi tersebut? 

8. Kapan inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall di Kabupaten Banyuwangi mulai 

direncanakan untuk dibuat? 

9. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membuat Digital Market Place Banyuwangi 

Mall? 

10. Kenapa inovasi yang dibuat harus melalui platform Digital? 

C. Development (Pengembangan) 

11. Apa saja pengembangan Digital Market Place Banyuwangi Mall sejak pertama kali di 

launching? 

12. Apa saja fitur-fitur tambahan yang ada dalam Digital Market Place Banyuwangi Mall saat 

ini ? 

13. Bagaimana rencana pengembangan inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall 

kedepannya? 

14. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan inovasi tersebut? 

15. Bagaimana tanggapan dari masyarakat atau pengguna Digital Market Place Banyuwangi 

Mall setelah adanya inovasi ini? 



16. Bagaimana tanggapan dari pelaku UMKM Kabupaten Banyuwangi terhadap inovasi 

Digital Market Place Banyuwangi Mall setelah adanya inovasi ini? 

D. Commercialization (Komersialisasi) 

17. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkenalkan program inovasi 

Digital Market Place Banyuwangi Mall kepada masyarakat baik itu masyarakat 

Banyuwangi sendiri dan masyarakat luar Banyuwangi? 

18. Media apa saja yang digunakan dalam proses pengenalan produk inovasi tersebut? 

19. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengenalan produk inovasi Digital Market Place 

Banyuwangi Mall? 

20. Bagaimana respon masyarakat terhadap promosi yang dilakukan berkaitan dengan inovasi 

Digital Market Place Banyuwangi Mall? 

E. Diffusion and Adoption (Difusi atau Adopsi) 

21. Bagaimana antusiasme masyarakat ketika pertama kali dimunculkannya inovasi Digital 

Market Place Banyuwangi Mall? 

22. Berapa jumlah UMKM yang terdaftar di Digital Market Place Banyuwangi Mall saat ini? 

23. Apakah ada kenaikan omset penjualan setelah bergabung dengan Digital Market Place 

Banyuwangi Mall? 

24. Bagaimana tanggapan pelaku UMKM terhadap Digital Market Place Banyuwangi Mall? 

F. Consequences (Konsekuensi) 

25. Apakah hadirnya inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall ini dapat dikatakan telah 

menjawab permasalahan di awal kemunculannya? 

26. Siapa yang memantau proses implementasi program inovasi Digital Market Place 

Banyuwangi Mall tersebut? 

27. Apakah ada permasalahan baru yang kemudian muncul setelah hadirnya Digital Market 

Place Banyuwangi Mall? 

28. Bagaimana kendala yang dihadapi selama ini terkait inovasi Digital Market Place 

Banyuwangi Mall? 

29. Bagaimana cara pemerintah untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut? 

Faktor pendukung dan penghambat proses inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall: 

1. Apa faktor yang mendukung proses inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall? 

2. Apa faktor yang menghambat proses inovasi Digit al Market Place Banyuwangi Mall?  



 

 

 

 

 

 

 

P : Pak apakah program inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall dibuat berangkat 

dari permasalahan  di masyarakat? 

N : Semua program yang dilakukan pemerintah baik itu yang bersifat inovatif maupun yang 

tidak itu semua berasal dari permasalahan yang ada di masyarakat. Kita melakukan 

kegiatan itu salah satunya adalah bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang ada 

di masyarakat. Bagaimana kita mampu menjembatani permasalahan yang ada di 

masyarakat. Untuk kemudian bisa mencari penyelesaian dari masalah-masalah itu. 

P : Kemudian bagaimana sih pak cara pemerintah Banyuwangi daam mengidentifikasi 

permasalahan yang ada dimasyarakat? 

N : Kalau berbicara masalah Banyuwangi mall itu kan identik dengan marketing online. 

Jadi problematikanya gini  kita berfikir secara praktis saja, Kalau kabupaten atau kota 

lain itu kan masih asik ya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis kayak kegiatan-

kegiatan pelatihan dan sebagainya termasuk pemberian bantuan modal dan sebagainya. 

Nah kita sih enggak, Kalau pelatihan sih tetep karna kita punya target untuk 

menumbuhkan wirausaha baru di masyarakat. Lebih dari itu yang kedua untuk UMKM 

yang sudah existing itu kita tingkatkan daya saingnya. Kita perlu latih itu dan 

sebagainya. Untuk permodalan kita sudah tidak memberikan, saat ini kita channeling 

dengan lembaga perbankan dan non perbankan, gitu aja. Nah kemudian untuk kenapa 

kok market place? Nah ya era nya sekarang, karena Banyuwangi sudah 

memproklamirkan sebagai Kabupaten yang berbasis IT yakni Banyuwangi Digital 

Society. Nah itu yang kita ambil Kalau yang lain-lain itu sudah online kenapa tidak para 

pelaku UMKM ini juga melaksanakan yang online?maka muncullah ide untuk 

mendirikan Banyuwangi Mall. Nah lebih dari itu sebenarnya ini beranjak dari 

keprihatinan kita terhadap produk-produk yang dihasilkan pelau UMKM di Kabupaten 

Narasumber : Alief Rachman Kartiono 

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UM Kab. Banyuwangi 

Tempat dan Wawancara : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi 

Tanggal dan Waktu  : 21 November 2017, pukul 08.00 



Banyuwangi ini Alhamdulillah sebenarnya sudah punya pasar yang cukup menjanjikan 

yakni Pasar Bali. Tapi sekali lagi mereka kadang tidak bisa langsung masuk kesana tapi 

melalui broker atau pedagang perantara atau makelar lah istilahnya. Sehingga apa? 

Hasil value produk ini tidak bisa didapatkan secara optimal oleh mereka. Oleh 

karenanya ini harus ada sistem yang mampu menjembatani produsen dan konsumen 

secara langsung. Dengan demikian hasil akan bisa optimal didapat oleh produsen. 

P : Itu kan mengenali permasalah dimasyarakat dulu pak, terus pemerintah caranya 

gimana? Terjun langsung ke masyarakat kan pak? 

N : Pasti lahh. Kita kan tiap tahun ada program untuk menggali kebutuhan masyarakat yang 

bernama musyawarah perencanaan pembangunan. Nah disitu lah kita menggali. Oo di 

daerah A kebutuhan masyarakatnya seperti apa di daerah B seperti apa dari situ lah kita 

tau. Kedua saya kira kita kan belajar dari pengalaman yang sudah ada. Contoh saya 

pernah bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kita cukup paham apa yang 

mereka butuhkan baik itu secara teknis sekaligus pengalaman empiris itu untuk bisa 

mengeksekusi itu. 

P : Kalau gitu dalam proses penggalian masalah ini masyarakat dilibatkan ya pak tentunya? 

N : Oooh itu pasti. Jadi gini namanya kegiatan dan program itu kan ada 2, ada yang bersifat 

bottom up ada yang bersifat top down. Nah Kalau yang bersifat bottom up itu kita tahu 

langsung oo jadi kebutuhan masyarakat itu seperti ini. Kalau yang bersifat top down 

pemerintah tahu, tapi masyarakat nggak mengusulkan kita interfensi, jadi ada dua 

model. 

P : Selanjutnya Kalau untuk perencanaan desain dari inovasi ini sendiri pak bagaimana? 

N : Ooh iya, ini cukup panjang sih sebenarnya ya. Kita punya catatan semacam itu lah 

sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Alhamdulillah kemudian kita bertemu dengan 

tim BNI ya. Nah disitu lah kita diskusi panjang lebar terkalit dengan permasalahan 

UMKM. Kemudian baru kita bersama-sama kita eksekusi. Jadi pemerintah dalam hal ini 

mendapat bantuan teknis dalam bentuk aplikasi. Nah pemerintah daerah ini yang 

melaksanakan teknis aplikatifnya untuk menjalankan yang disebut Banyuwangi Mall itu 

tadi.   

P : Untuk yang terlibat di proses perencanaan itu siapa saja pak? 

N : Di proses perencanaan ini sebenarnya ya tentu kami ya Dinas Koperasi dan UM dan 



BNI 46 itu 

P : SKPD lainnya pak? 

N : Pada saat awal sih enggak. Pada saat awal belum tapi ditahapan berikutnya iya ketika 

apa namanya aplikasi ini mau dijalankan dan lainnya baru ada keterlibatan dari SKPD 

lain. 

P : Ooh brati ini masih Diskop sama BNI aja ya pak? 

N : Iya kan karena ini masih membicarakan ooh ada permasalahan semacam begini. Kira-

kira exercise nya seperti apa dan sebagainya, semacam itu. Nah Kalau SKPD lain kan 

belum tentu tau gitu yang seperti ini. Baru didalamnya ada keterlibatan nanti. Kita 

melibatkan Dinas Kominfo kaitannya dengan IT nya. Dinas perdagangan kaitannya 

dengan proses produksi. Bagaimana memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM. 

Tidak hanya itu, kita juga melibatkan dinas pariwisata juga, terkait kepariwisataan. 

Kemudian BAPEDDA selaku perencanaan 

P : kemudian kalau untuk proses perencanaannya itu sendiri butuh waktu berapa lama pak? 

N : Perencanannya hanya 4 bulan saya kira. Tahun 2016 awal. Jadi kita proses diskusinya 2 

bulan, teknisnya 2 bulan. Yaudah selesai udah, jadi udah. 

P : Kalau mulai dari pengenalan masalah di masyarakat ssampe kemudian digagas inovasi 

ini pak? 

N : Kalau pengenalan masalah di masyarakat ini yang lama, karena UMKM ini kan rata-

rata hamper sebagian besar belum mengenal IT. Jadi yaa kita secara bertahap. Dulu di 

awal hanya ada 12 UMKM yang bergabung. 

P : Kalau untuk anggarannya sendiri pak, berapa yang dibutuhkan untuk membuat inovasi 

ini? 

N : Sebenarnya pemerintah daerah hanya apa namanya, Kalau aplikasinya dari BNI ya 

cukup besar ini nampaknya termasuk ini publikasi. Kalau kita apa namanya, kita hanya 

menyiapkan untuk keperluan honornya operator, menyiapan untuk bangunan dan 

sebagainya semacam itu. 

P : Ini menggunakan dana apa pak? 

N : Dana APBD 

P : Itu besarnya berapa pak? 



N : Berapa ya, nggak terlalu banyak kok, kurang lebih 350 juta. 

P : Ini kan terus mbuat inovasinya berplatform digital marketplace. Kenapa gitu pak harus 

digital market place? 

N : Yang pertama njenengan memahaami ya perbedaan e-commerce sama market place ya? 

P : Iya pah paham. 

N : Jadi intinya begini, kita ini kan bukan professional kan, jadi tugas pemerintah daerah itu 

hanya sebagai fasilitator maka apa namanya projek ini sebenarnya. Market Place ini kan 

hanya platform aja jadi apa namanya hanya etalase bagi para pelaku UMKM untuk 

mempromosikan. Tapi sekaligus mengajari mereka bagaimana melaksanakan transaksi 

secara online. Itu aja gak lebih dari itu. Untuk yang lain-lain Kalau buka harus bayar 

jadi adminnya dan lain sebagainya. Semuanya gratis ini bahkan saat proses 

pendampingan pun free Kalau perlu kita yang dating ke lapangan. Jadi berbeda dengan 

e-commerce yang lain. Kalaue-commerce yang lain mungkin setiap orang boleh nempel, 

dan sebagainya. Kita tidak, kita mengajari dari bagaimana mereka memfoto produk 

dengan baik dan sebagainya itu kita ajari. Termasuk juga packaging. Ini yang paling 

penting, bahkan kita desain kan free untuk para pelaku UMKM. Mau  yang seperti apa. 

Kita merekrut secara khusus ya anak-anak, jadi kita kerja sama sama salah satu 

perguruan tinggi terutama poliwangi anak-anak yang punya basic desain grafis itu kita 

ajak untuk membantu mereka membuat desain packaging.  

P : Kenapa terus awalnya kok gak gabung sama tokopedia, buka lapak dan lain-lain? 

N : Ya terus pemerintah daerah mau ngerjakan apa hehe. Apakah Cuma pelatihan-pelatihan. 

Kan sudah tak ceritakan Kalau pemerintah daerah itu yang lain selama ini masih asik 

melakukan pelatihan bantu modal dan sebagainya. Kita sudah cukup itu. Kita harus 

masuk ke next step ya. Nah kenapa tidak pemerintah daerah melakukan itu? Ya sangat 

mungkin. Nah bahkan kita beda dengan platform tempat-tempat lain yang sudah meniru 

kita. Kalau daerah-daerah lain itu kan gampang, mereka ngajak pihak ke tiga yang 

sudah expert di bidangnya untuk masuk. Akhirnya apa? Yang muncul ya produknya 

sendiri sementara produk yang lain tidak ada. Kita kan nggak pingin seperti itu. Atau 

mungkin membentuk BUMD dan sebagainya. Kita ya belajar dari pengalaman. 

Pemerintah daerah ini Kalau jadi pelaku banyak nggak suksesnya daripada suksesnya. 

Karena banyak hal, harus memenuhi targer PAD dan sebagainya. Ini mengikat, padahal 



mereka harusnya berkreasi sebebas mungkin sehingga mendapatkan hasil yang optimal. 

Nah jadi setidaknya Banyuwangi Mall ini bisa jadi etalase bagi pelaku UMKM. Nah 

lebih dari itu untuk transaksi dan sebagainya itu apa namanya menjadi tantangan 

tersendiri. Jangan lupa untuk bisa jadi bukalapak dan sebagainya woo itu nggak murah. 

Biaya publikasinya aja itu mereka itu udahan. Apakah APBD kita akah dihabiskan 

untuk itu? Tentu saja tidak. Tapi ini tidak membatasi mereka, tidak mengurung pelaku 

UMKM hanya di Banyuwangi Mall. Tentu saja tidak, mereka tentu saja bisa ikut di 

bukalapak, tokopedia, masuk main medsos, kayak instagram, facebook silahkan aja. 

P : Kemudian Kalau untuk rencana pengembangan inovasi ini kedepannya pak? 

N : Kedepan rasanya untuk, kemarin kan kita khususkan untuk seller kan. Karena kenapa 

seller nya ini kan masih banyak yang belum terfasilitasi oleh kita. Tapi sekali lagi 

tujuan kita yang paling utama disini adalah bagaimana membuat mereka melek IT. 

Bagaimana mereka bisa semacam itu, HP nya aja HP jadul, yang penting kan telephone 

transaksi jalan dan sebagainya selesai sudah. Nah kedepan itu kan nggak bisa lagi 

semacam itu. Nah apalagi Prof. Rhenald Kasali di bukunya Disruption ini kan sudah 

terjadi kan . otomatis kita harus menyiapkan mereka memasuki era milenial ini ya kita 

harus persiapkan IT nya. Tidak cukup hanya berbicara kualitas produk. 

P : Kalau untuk pihak-pihak yang terlibat di proses pengembangan ini pak? 

N : Ya itu tadi, semua dinas itu ya kita mintai input kan tentunya kayak kominfo perannya 

terkait IT. 

P : Kalau cara pemerintah mengenalkan program ini ke masyarakat itu pak seperti apa? 

N : ya melalui publikasi 

P : Media yang digunakan apa saja pak? 

N : Ya media cetak dan elektronik. Di Koran kan juga ada dan sebagainya. Tapi ini masih 

harus terus dikenalkan gitu. Tapi Kalau didalam itu ya nggak terlalu menarik, karena 

kenapa kan mereka bisa beli offfline kan deket juga. Cukup di outlet ya udah dapet itu 

mereka.   

P : Jadi sasaran utama nya itu lebih ke masyarakat diluar Banyuwangi ya pak? 

N : Iya, supaya mereka itu lebih mudah tau di Banyuwangi ini ada apa sih dan mereka bisa 

beli langsung itu tanpa perlu dating langsung kesini, 



P : Kalau untuk media yang bekerja sama dengan Banyuwangi Mall ini sendiri apa pak? 

N : Secara khusus enggak. Disini kita lebih banyak ke medsos, kayak ig, fb, twitter gitu. 

P : Kemudian apakah dirasa sudah efektif itu pak? 

N : Sangat efektif itu. Termasuk juga kehadiran narasumber tenaga ahli maupun praktisi itu 

yang beberapa kali dating kesini. Kita juga dapat bantuan dari kementerian juga. Kita 

dibantu untuk mempublikasi inovasi kita. Nah sekarang kabupaten atau kota lain itu 

meniru inovasi kita yak arena publikasinya ibu menteri BUMN. Tapi daerah lain yang 

ngerjakan pihak ketiga itu, mungkin hanya banyuwangi ini yang pemerintahnya 

langsung yang ngerjain. Tapi Kalau jenengan dalami taulah nanti plus inusnya disana 

kayak gimana. 

P : Kemudian kalau untuk antusiasme masyarakat sendiri pas Banyuwangi Mall ini pertama 

kali di launching seperti apa pak? 

N : Pas di awal ya, tentunya mereka belum punya keyakinan. Kenapa? Karena mereka 

belum terbiasa menggunakan media e-commerce maupun market place. Jadi pada saat 

awal sih susah. Tapi Alhamdulillah sih saat ini mereka perkembangannya cukup positif 

lah. Ya walaupun sebenarnya Kalau dilihat transaksinya masih belum terlalu 

menggembirakan. Artinya omset harian atau bulanannya ini memang masih belum 

begitu bagus kan. Ini kan proses semua. Ini kan masih satu tahun. Saya kira masyarakat 

luas masih belum kenal lebih jauh. Karena untuk publikasi itu biayanya nggak murah. 

Di Koran aja wah mahalnya minta ampun sekali iklan. Apalagi kayak tokopedia yang 

setiap 5 menit muncul di televisi berapa ratus juta itu. Bisa-bisa habis ini APBD untuk 

biaya itu. Jadi ya cari yang gampang aja, publikasi di medsos itu dulu. 

P : Kemudian hadirnya inovasi ini sudah bisa dikatakan telah menjawab permasalahan di 

awal kemunculannya? 

N : Alhamdulillah saya kira iya, nah mangkanya kan saya bilang tadi diawal paling tidak 

kan ini bisa jadi etalase. Untuk masalah transaksi dan sebagainya itu kana da yang 

direct. Nah kita kan nggak tau, apakah kemudian begitu melihat produknya apakah 

terjadi order offline ya kita nggak tau. Itu kan sudah dapurnya UMKM ya silahkan aja 

gakpapa. Ya dilaporkan Alhamdulillah, enggak pun saya kira ya nggak ada masalah. Ya 

meskipun sebenarnya jika itu terjadi ada laporan ke kita, jadi kita tahu jika apa yang kita 

lakukan itu memberikan manfaat. 



P : Kalau untuk yang memantau program inovasi ini sendiri siapa pak? 

N : ya temen-temen operator, atau kita sebut tim kreatif. 

P : kemudian hadirnya inovasi ini apakah kemudian memunculkan suatu permasalahan 

baru pak? 

N : Enggak sih, nggak ada. Tapi barangkai memang mau nggak mau ya yang jadi 

permasalahan ya itu tadi, mau nggak mau ya UMKM harus melek IT. Ya Kalau mau 

bergabung di Banyuwangi Mall ya mau nggak mau harus belajar ya itu aja 

permasalahannya mungkin, karena sebagian besar belum banyak yang melek IT. Kalau 

menimbulkan masalah saya kira kan enggak, karena ini kan berangkat dari 

permasalahan yang coba kita selesaikan. 

P : Kemudian Kalau untuk faktor pendukung dari proses inovasi ini apa pak? 

N : Terutama sekali kan ini dari kebiakan yang dibuat jadi bupati Banyuwangi disini sangat 

mendukungdengan dimasukkan ke 20 prioritas kebijakan pembangunan ini. Nah 2 yang 

wajib itu ya pendidikan dan kesehatan, kemudian 3 didukung oleh pariwisata yang 

terdiri dari UMKM salah satunya. Karena UMKM ini menjadi unggulan makan inilah 

yang kemudian menjadi prioritas. 

P : kemudian kalau Banyuwangi yang sebagai Digital Society itu pak berpengaruh? 

N : Sangat, dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah menempatkan kurang lebih 

1.400 titik wifi di berbagai tempat mulai dari tempat pelayanan public, massa, dan ruang 

terbuka hijau dan sebagainya ini tentu menudahkan masyarakat untuk bisa mengakses 

itu, termasuk para pelaku UMKM. Nah, kita dorong terus pelaku UMKM untuk bisa 

memiliki internet. Sehingga bisa terfasilitasi apa yang menjadi harapan pemerintah. 

P : kemudian untuk sumber daya di Dinas Koperasi dan UM ini pak, apa sudah mumpuni 

untuk melaksanakan inovasi ini? 

N : ya sudah saya kira. Jujur aja Kalau untuk internal di awal masih belum, oleh karenanya 

kita memang merekrut tenaga khusus yang memang benar-benar memahami IT, yang 

mempunyai kemampuan teknologi informasi termasuk desain grafis saya kira itu sih. Ya 

Kalau namanya birokrasi ini mesti plus minus ya. Mungkin Kalau sesuai sama 

bidangnya ya masih bisa. Tapi Kalau udah keluar dari itu yam au nggak mau harus 

dibantu. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. 

P : Kemudian Kalau harapan bapak sama inovasi ini kedepannya gimana pak? 



N : Ya saya berharap dengan adanya market place banyuwangi mall ini memberikan 

manfaat yang optimal bagi masyarakat terutama yang memiliki usaha ekonomi kreatif 

para pelaku UMKM. 

P : Terkahir pak, Kalau saran bapak buat daerah-daerah yang belum memiliki market place 

kemudian ingin mengadopsi inovasi ini apa pak? 

N : Ya ini kan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk menjembatani permasalahan 

yang ada di masyarakat terutama UMKM dalam konteks pemasaran. Kalau didaerah 

lain kan masih pelatihan, pemberian modal. Mereka lupa, itu kan masih menyentuk 

produksi aja. Sementara ketika mereka telh selesai melakukan proses produksi 

bagaimana pemasarannya. Nah Kalau itu tidah difasilitasi ya gitu, akhirnya stagnan. 

Maka ini bisa menjadi solusi alternative bagi UMKM. Alhamdulillah kayak di 

Singojuruh, mereka sudah punya market place dibidang kuliner. Nggak papa, bagus itu 

malahan.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

P : Apakah program inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall di Kabupaten 

Banyuwangi ini dibuat berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat? 

N : Iya, ini berangkat dari permasalahan. Awalnya kan pelaku UMKM ini kan 

penjualannya berbasis offlline. Kemudian kan muncul ide kalau UKM itu kan 

harus memasarkan melalui online juga. Awalnya kan UMKM di Banyuwangi ini 

kan kebanyakan jual produknya ke Bali dan mereka itu harapannya kan 

barangnya bisa ke luar negeri. Ketika mereka menjual lewat pasar Bali mereka 

melewati distributor atau pengepul gitu lah ya. Jadi kan itu ada pihak ketiga 

sehingga kan keuntungan yang didapat oleh si pelaku UMKM ini nggak bisa 

maksimal. Kemudian untuk memotong rantai itu pemerintah membuat sebuah 

market place ini supaya si penjual bisa langsung menjual barangnya ke si calon 

pembeli tanpa pihak ke tiga. Itu awal mula nya seperti itu. Kemudian kenapa 

memilih IT karena kan memang saat ini semua yang dilakukan orang berbasis IT. 

P : Selanjutnya bagaimana proses pemerintah banyuwangi dalam menggali 

permasalahan yang ada di masyarakat dalam hal ini pelaku usaha mikro? 

N : Jadi awalnya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kita kan mendampingi UM 

itu kan sudah bertahun-tahun. Jadi tiap dinas itu dituntut untuk membuat inovasi. 

Inovasi dari dinas itu apa. Dari masalah-masalah yang kita damping itulah 

muncul inovasi itu. Terus dari Pemkab juga menyadari akan permasalahan itu. 

Jadi selanjutnya pemkab memberikan amanah ke diskop buat membuat trobosan 

permasalahan itu. mengingat salah satu tupoksi dinas koperasi dan usaha mikro 

itu juga kan memberikan fasilitas pendampingan dan konsultasi ke usaha mikro 

toh. Nah disitu timbullah permasalahan kan didalamnya.   

P : Kemudian proses perancangan inovasi ini mbak berapa lama? 
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N : Kalo untuk proses perancangan inovasi ini ya, awalnya 2015 bulan Oktober. Jadi 

Oktober itu kepala Diskop masih berkoordinasi dengan BNI . terus kan akhirnya 

ketemunya April 2016. 

P : Kemudian untuk anggaran yang dikeluarkan untuk inovasi ini mbak? 

N : Anggaran nanti saja ya saya lihat APBD dulu, tepatnya nggak hafal soalnya. 

P : Kemudian kalau pihak yang terlibat dalam proses perencanaan inovasi ini mbak? 

N : Kalo perencanaan ya BNI sama Diskop itu sih. 

P : kemudian apakah hadirnya inovasi ini bisa dikatakan telah menjawab 

permasalahan di awal kemunculan inovasi ini? 

N : Kalo dikatakan berhasil menjawab permasalahan ya iya. Ya menjawab tantangan 

itu dalam artian gini UMKM yang dulunya nggak tau IT sekarang jadi tau IT 

terus pemasarannya terbantu kan, terus kalo dari segi packaging dia mau 

merubah tampilan yang bisa lebih menarik dan diterima masyarakat. Jadi kana da 

perubahan. 

P : Terus apakah ada permasalahan baru yang muncul setelah hadirnya inovasi ini? 

N : Tentu saja ada, ini kan disini kita ibaratnya mbuat sistem ya. Jadi ya kita harus 

meng edukasi masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM. Kan program ini 

berbasis IT ya, kemudian kan emang masih banyak pelaku UMKM yang asih 

belum melek teknologi. 

P : Kemudian dari permasalahan tersebut bagaimana penyelesaiannya? 

N : Ya itu kalo pemerintah ya memberikan edukasi ke masyarakat tentang teknologi. 

Terus kalo untuk kesulitan desain kemasan bisa ke rumah kreatif kan gratis. 

Terus kemarin juga ada dari Ikon sama B Kraft kemaren kan juga diajari 

kolaborasi. 

P : Faktor penghambat dari inovasi ini seperti apa mbak? 

N : Kalo penghambat itu lebih ke human nya. Ketika pelaku UMKM itu sulit untuk 

di edukasi tentang IT ini, kayak update produk gitu juga banyak yang gak bisa. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

P : Bagaimana tanggapan bapak tentang inovasi digital market place banyuwangi mall? 

N : Jadi Digital Market Place Banyuwangi Mall itu diinisiasi dan dibantu itu ada 

kunjungan menteri BUMN ke sini. Kemudian Digital Market Place itu disepakati 

untuk dibantu oleh BNI untuk didirikan di Banyuwangi. Banyuwangi Mall.com ini 

sebenernya bukan hanya sebuah Market Place yang dalam artian kita berjual beli 

disitu. Tetapi juga mengenalkan pelaku-pelaku UKM itubagaimana potensi dan saran 

tentang berjualan dengan digital. Jadi disitu akan banyak bantuan, contoh masalah 

kualitas dan produk. Kalo kita bicara tentang produk itu  mulai dari produknya sendiri 

,pengemasannya, kemudian standarisasinya, banyak hal disitu. Dan dari situ lah maka 

Banyuwangimall.com yang difasilitasi oleh rumah kreatif ini membantu pelau UMKM 

yang punya produk itu. Untuk mencapai standard yang di mau i oleh pelaku-pelaku 

usaha dibidang itu. Ada yang perlu dibantu dari segi packaging nya, ada yang dibantu 

dari sisi pemasarannya dalam alamat website  itu. Maka dalam rangka itu, mbak jangan 

hanya melihat nilai dari transaksinya. Karena kalau dari nilai transaksinya 

penjualannya mungkin sangat tidak wow besar gitu. Tetapi kami ingin memberikan 

fasilitas kepada masyarakat terkait dari  perbaikan kualitas dari produk UMKM ini, 

juga pemberian wadah bagi mereka untuk memasarkan produknya ke jangkauan yang 

lebih luas. 

P : Kemudian kalau untuk ranahnya Diskominfo dalam inovasi ini seperti apa pak? 

N : Kalau Diskominfo ya hanya sebagai penyedia jaringan ya mbak. 

P : Apakah ada keterlibatan dalam proses perencanaan inovasinya pak? 

N : Tidak sih mbak, tidak dilibatkan karena proses-proses seperti itu. Karena kita ya hanya 

menyediakan jaringan kerjasama dengan pihak Telkom. 
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P : Kemudian menurut bapak bagaimana implementasi dari inovasi ini? 

N : Kalo untuk implementasinya ya, kalo dikatakan berhasil ya iya. Namun tetep saja 

masih ada kekurangannya ya. Untuk mengatakan suatu inovasi itu baik atau berhasil itu 

yak an acuannya apa. Kalo Cuma berdasarkan dari trafik penjualannya ya saya rasa 

tidak bisa. Inovasi ini memang trafiknya belum menggembirakan, tapi untuk 

programnya memang sudah baik mbak. Kan itu misalnya saja dari pemberian fasilitas 

desain kemasan secara gratis. Itu kan juga sangat membantu. 

P : Salah satu faktor yang menjadi faktor pendukung inovasi ini kan adanya program 

Digital Society itu pak. Itu programnya seperti apa pak? 

N : Kalo Di So itu kan program pusat ya mbak. Jadi ya itu kami kerjasama sama Telkom 

untuk menyediakan titik-titik wifi di berbagai tempat umum, bahkan hingga ke pelosok 

desa. 

P : Saat ini keluhan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan inovasi ini apa pak? 

N : Kalau untuk itu bukan ranah kami mbak, jadi saya kurang tau. Karena kan diskominfo 

ini hanya menyediakan jaringan tugasnya disini. 

P : Baik pak, kemudian menurut bapak apakah SKPD di Dinas Koperasi ini apa sudah bisa 

dikatakan mampu dalan menjalankan inovasi ini pak? 

N : Kalau untuk itu ya harus mampu mbak, jadi ya saya kira SDM nya mampu-mampu saja 

mbak. 

P : Selanjutnya tanggapan bapak terkait websitebanyuwangi mall ini seperti apa pak? 

N : Kalau menurut saya itu kurang menarik ya tampilannya. Masih nutuh perbaikan itu 

mbak sehingga kemudian bisa lebih menarik peminat calon pembeli juga. Kan kalo 

website nya aja masih kurang menarik, mbak deh misalnya paling juga males buka kan. 

Jadi masih harus di evaluasi lagi sih program ini. Kemudian nyangkut trafiknya kenapa 

nggak bisa cepet meningkat, apa kurang promosinya apa gimana, kan harus ada 

evaluasi. Mintanya si pengguna atau calon pembeli itu kayak gimana. Coba deh lihat 

market place yang udah berhasil-berhasil kayak diluar negeri acuannya. Pasti bisa lebih 

baik lagi. 

P : Iya pak, itu tadi kan saran untuk tampilan website ya pak. Kemudian kalo untuk inovasi 

programnya seperti apa pak? 



N : mbak gini ya Yahoo itu perusahaan raksasa kan mbak, itu aja lo bisa bangkrut. Ini kan 

market place ya jadi masih butuh diperbaiki lah mbak ya. Tapi pastinya buat sebuah 

market place ini kan persaingannya emang gak gampang. Dari 10 itu bisa aja cuma 1 

atau 2 yang bisa berkembang. Kayak misalnya aja tokopedia sama shopee. Itu kan 

sebenernya yang buat kayak gitu  gak sedikit kan jumlahnya. Terus yang bisa bersaing 

dan kemudian berhasil kan itu. Jadi pemasarannya lebih digetolkan aja. Jadi ya gak 

menutup kemungkinan kan sih inovasi ini akan bisa berhasil juga nantinya. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sebelum bahas inovasinya saya ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya tujuan dari 

AKRAB ini apa mbak? 

N : Awal dulu tujuan dari dibuatnya AKRAB ini sebenarnya adalah untuk menjembatani 

UKM maupun IKM yang ada di Banyuwangi. Karena disini itu kan mbak banyak temen-

temen UKM yang mungkin tidak tergabung dalam asosiasi. Sedangkan kan ada 

terkadang dari Dinas (Kebijakan) ada yang berkaitan dengan pelaku UKM sendiri kan. 

Jadi AKRAB ini selain menjembatani antar para pelaku UKM kita juga lebih banyak 

memberikan informasi juga pada temen-temen UKM dari dinas-dinas terkait. Terus kita 

kan disini juga ada kumpul gitu. Jadi ya sekalian kita bisa saling mengenal dari 

Banyuwangi ujung utara sampai Banyuwnagi ujung selatan itu udah banyak UKM yang 

bergabung sama AKRAB. 

P : Udah berapa banyak mbak anggotanya sekarang? 

N : Alhamdulillah udah banyak sih, kalo jumlah saya ngga hafal mbak hehe. AKRAB ini 

terdiri dari beberapa asosiasi ya. Jadi kan AKRAB ini sebagai ujung kerucut gitu, 

dibawahnya terdiri dari asosiasi-asosiasi. Jadi ada Batik, ada kaos, ada kerajinan, ada 

handycraft. Kemudian asosiasi-asosiasi ini berkumpul jadi satu jadilah AKRAB. Jadi 

AKRAB ini kayak paying gitu. 

P : Kemudian selama ini apa sih mbak bagi UMKM? 

N : Yang AKRAB lakuin ya? Anggota AKRAB ini kan asosiasi-asosiasi ya. Didalam 

asosiasi itu kan ada UMKM. Jadi kalo ditanya apa yang dilakuin AKRAB kita pasti gini 

mbak jika ada anggota baru yang tergabung di asosiasi setiap ada pembinaan setiap ada 

informasi dalam kegiatan terkait mutu produk, kegiatan promosi dan sebagainya itu kita 

biasanya menyampaikannya dari AKRAB ko asosiasi-asosiasi, kemudian asosiasi itu 
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menyampaikan ke anggotanya. Jadi gini misalnya ada nih anggota UMKM daerah 

pelosok nih daerah mana gitu, mungkin selama ini kurang tercover lalu setelah dia ikut 

asosiasi setelah ikut asosiasi ini dia dapat informasi terkait produk mulai dari mutu, 

pelatihan dan lain sebagainya. 

P : Ini berarti asosiasi-asosiasi dulu yang ada mbak baru terus jadi AKRAB? Apa AKRAB 

dulu yang ada terus breakdown jadi asosiasi-asosiasi? 

N : Ya dari asosiasi-asosiasi kemudian mengerucut jadi AKRAB. Karena dulu gini 

sebenernya AKRAB ini dibentuk dari beberapa asosiasi. Dulu yang pertama itu kan 

ASOBA asosiasi makanan banyuwangi, kemudian dirubah jadi AKRAB karena ap, 

karena disamping ASOBA kemudian ada asosiasi lain dari kaos dari batik dan 

sebagainya. 

P : Kalau menurut mbak keadaan UMKM ini sebelum adanya assosiasi ini bagaimana 

mbak? 

N : Kalo sebelum adanya asosiasi ya mbak kurang sekali ya mbak. Lalu setelah bergabung 

di asosiasi yak an ada pelatihan, ada pembinaan yang dibuat oleh dinas-dinas terkait kan. 

Selebihnya ini asosiasi-asosiasi juga mengadakan pelatihan sendiri ya. Jadi ini ya bener-

bener kebantu banget dengan adanya asosiasi. 

P : Selanjutnya lagsung masuk ke inovasi ya mbak. Kalau tanggapan terkait adanya inovasi 

Digital Market Place Banyuwangi Mall ini gimana mbak? 

N : Wah aku seneng banget dengernya, karena diskop membantu temen-temen UKM untuk 

membuka pasar kan. 

P : kemudian AKRAB ini sendiri dilibatkan apa tidak sih mbak dalam proses dibuatnya 

inovasi ini? 

N : Kalo AKRAB ini kan binaan dari Diskop. Kalo dilibatkan apa tidaknya, kita gini dari 

temen-temen AKRAB sendiri anggotanya kita ajukan ke Banyuwangi Mall. Bukan 

terlibat yang gimana-mana sih. Ini kan ada inovasi yang ditujukan buat memberi wadah 

untuk pelaku UMKM ya. Dan wadah ini juga baik untuk UMKM  Jadi ketika kita sudah 

diberi wadah kita pasti support dengan kita gabung. 

P : Kalau untuk anggota AKRAB sendiri banyak apa enggak mbak yang gabung di 

Banyuwangi Mall apa enggak mbak? 

N : Kalo jumlahnya saya kurangtahu, tapi banyak kok mbak. Yang lebih tahu jumlahnya 



dinas kayaknya ya. Jadi gini sih mbak, masih ada juga orang yang tahu Banyuwangi 

Mall tapi nggak tau AKRAB nah kemudian itu sama dinas diarahkan buat gabung. 

Selain itu kita sendiri juga, kalo ada anggota AKRAB yang belum bergabung dengan 

Banyuwangi Mall ya kita boyong buat bergabung. Gitu dih mbak. 

P : Jadi AKRAB juga berperan disini buat ngajak anggotanya bergabung dengan 

Banyuwangi Mall? 

N : Yaiyadong, karena kan ini buat UMKM. Hehe 

P : Selanjutnya perbedaan yang paling dirasa setelah hadirnya inovasi ini apa mbak? 

N : Otomatis kita jadi terkenal kan ya mbak. Maksutnya dikenal produknya bukan orangnya 

hehe. Biasanya juga ada masukan, apalagi kan di Banyuwangi Mall ini kan dari Diskop 

sendiri ada Rumah Kreatif yang ngebantu mulai dari desain soalnya kan disitu ada 

desain gratis kan gitu. Ya jadi kalo kayak temen-temen UMKM yang baru masih malu 

masih takut sama prosuknya. Kok punyaku kayak gini sih produknya, kok packaging 

nya seperti ini. Pasti dibantu. Cukup dateng aja. Kan udah gratis, semuanya udah 

difasilitasi gitu kan. Karena kan udah banyak juga yang masuk disana. Nunggu 

desainnya, mana yang cock, kurangnya apa gitu doing.    

P : Terus AKRAB ini kan ada lebih dulu daripada inovasi ini mbak. Apa ada perubahan 

kegiatan yang dilakukan AKRAB setelah hadirnya inovasi ini mbak? 

N : Kan seperti ini kita ngomongin beda ya, jadi kegiatan AKRAB dengan adanya 

penambahan Banyuwangi Mall ini kan otomatis anak-anak AKRAB ini kan banyak yang 

bergabung di Banyuwangi Mall kan jadi ada tambahan fasilitas dari segi market online 

gratis yang dijembatani sama Banyuwangi Mall terus kan ada rumah kreatif juga untuk 

desain. Sebenernya kalo saya bilang berkait ya sangat berkait. Contoh aja kalo yang dulu 

desain produk ku masih belum menarik sekarang jadi menarik. Yang pastinya bisa 

mempengaruhi lah. Kan jatuh cinta pada pandangan pertama. Hehe   

P : Terus tanggapannya mbak apakah SKPD di Diskop sudah mampu mengelola inovasi ini 

apa belum sih mbak? 

N : Menurut saya sih sudah bagus, tapi tetep sih mbak ya nggak ada manusia yang 

sempurna. Mungkin ditambahin inovasinya seperti apa, biar lebih ngejreng lagi 

P : Kalau saran mbak buat inovasi ini apa mbak? 

N : Saran ya, kalo menurut saya dari segi promosinya aja ya mbak lebih agak dikencengin 



lagi. Itu aja sih. 

P : Kalo peran Bupati Anas mbak terhadap inovasi ini gimana? 

N : Berperan aktif sekali, berpengaruh banget. Kita berasa gitu lo. Apalagi kan Bu Anas kan 

saat ini lagi mengadakan kunjungan langsung ke temen-temen UKM. Itu kan juga salah 

satu bentuk apresiasi juga kan. Jadi temen-temen UKM merasa diperhatikan 

P : Terakhir harapan buat inovasi ini kedepannya apa mbak? 

N : Harapannya banyak mbak, yang pasti semoga dengan adanya inovasi ini lebih membantu 

teman-teman UMKM untuk promosi juga, untuk pemasaran juga. Kemudian untuk 

promosi program ini juga lebih dikencengin sedikit ya. Terus apa ya saling bersinergi lah 

mbak.   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

P : Bapak tahu inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall pak? 

N : Iya tahu. Inovasi Banyuwangi Mall ini kan yang dibuat Diskop UM itu kan ya yang di 

launching sudah satu tahum lebih kemaren. 

P : Kemudian bagaimana tanggapan bapak terkait inovasi tersebut pak? 

N : Inovasi ini kan artinya menjual produk-produk lokal dijual lewat online gitu. Kita kan 

memang waktu itu memblow up besar-besaran karena kebijakan redaksi kita itu 

memberitakan kejadian yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini bukan hanya berita 

yang jelek. Tapi juga jika dirasa pemberitaan itu bermanfaat bagi masyarakat juga. 

Saya tidak bisa memantau sampai detik ini. Tapi ketika di launching satu minggu dua 

minggu memang antusiasme dari masyarakat dan yang beli itu memang bagus juga  

tapi kita data rincinya kan gak ada. Tapi memang waktu itu luar biasa respon 

masyarakatnya. Dan bagi kami media lokal di Banyuwangi ini kan merupakan 

trobosan baru yang selama ini belum pernah ada. Kalo dulu kan mau beli harus ke 

daerah-daerah mlosoknya kalo ini kan udah gausah, Cuma perlu lewat online ini. Jadi 

saya rasa ini sangat membantu sekali untuk mempromosikan produk-produk 

Banyuwangi. Kami menganggapnya positif dan layak untuk diberitakan 

P : kemudian untuk Radar Banyuwangi ini ini sendiri apa perannya dalam inovasi ini pak? 

Apakah di proses pengenalannya ke masyarakat atau bagaimana? 

N : Kita tidak terlibat langsung di dalam stakeholder itu. Tapi kita sebatas menginfokan. 

Karena ini dianggap sesuatu yang baru. Media itu kan kayak barometer. Di daerah itu 

kan sebelumnya nggak ada. Jadi itu menarik untuk kita beritakan. Cuman kan UMKM 

diskop itu kan udah jadi kemitraan kita. Sehingga jika ada event-event besar tidak 

hanya Banyuwangi Mall saja, misalnya jika ada festival sego tempong misalnya kita 
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blow up secara besar-besaran gitu. Jadi kita tidak dilibatkan tapi kita dengan kesadaran 

sendiri memberitakan sesuatu yang baru tadi. 

P : Kemudian kalau menurut bapak kekurangan inovasi ini apa pak? 

N : Menurut saya kan gelegarnya pas hari itu aja ya, seolah-olah luar biasa. Padahal kan 

sebenarnya perjalanannya ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampek gelegar di 

awal tapi endingnya tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga menurut kami 

kekurangannya adalah satu produk-produk banyuwangi memang harus inovatif juga 

supaya bisa bersaing. Karena kan selama ini produk yang dijual itu-itu aja kerajinan, 

tas, sepatu, makanan. Selain itu branding merk nya itu juga harus diperhatikan. 

Kelemahannya itu gini jadi jangan hanya gelegar diawal saja. Setelah launching 

program itu juga harus tetap dikawal. Tapi terus terang kita udah lama tidak mengawal 

perkembangan terkini nya inovasi ini lo. Apakah ,mati atau gimana hehe. Kita awal-

awal dulu mengawal terus dan memblow up juga. Oh selama sebulan terkumpul sekian 

ratus juta. Saya ingat betul berita itu. Tapi sekarang saya nggak tau apakah grafiknya 

naik apa turun. Perlu kita lihat lagi nanti. 

P : Kemudian kalau untuk Sumber Daya masyarakatnya pak apakah memang sudah bisa 

dikatakan mampu sih pak untuk melaksanakan inovasi ini? 

N : Meskipun belum seratus persen ya, tapi kan sudah ada operator yang dari diskop itu. 

Jadi ya bisa dikatakan mampu. Karena kan memang itu keahlian mereka. Jadi ya 

mereka ini yang mengelola. 

P : Kemudian kalau untuk dukungan dari Bupati Anas ini pak seperti apa? 

N : Terlihat sekali dukungannya. Kan gini kalu kita melihat semua kegiatan inovasi kan 

identik dengan pak bupati. Terkait sesuatu yang berbau online atau teknologi informasi 

itu kan pak bupati selalu ada di depan seolah-olah penggagasnya beliau. Jadi beliau ini 

selalu jadi yang terdepan. 

P : Jadi dapat dikatakan jika pak bupati ini merupakan salah satu faktor pendukung 

keberhasilan inovasi ini pak? 

N : Iya bisa, meskipun tidak seratus persen. Tapi beliau ini sangat mewarnai program-

program yang digagas pemkab seperti banyuwangimall.com dan lain sebagainya. 

P : Kemudian kalau menurut bapak dari segi sumber daya manusia dalam hal ini pelaku 

UMKM apaakah sudah bisa begitu pak menerima program semacam ini? 



N : Mestinya kan harus bisa ngikuti, tapi kenyataanya masih banyak yang belum bisa. Kan 

kalo udah punya ide atau gagasan yang brilian tapi dilapangan masyarakatnya susah 

ngikuti kan jadi keteteran yang di lapangan. 

P : kemudian saran bapak untuk inovasi ini kedepannya seperti apa pak? 

N : Ya kalo menurut saya tetep pemerintah harus memacu program-program kayak gini ini 

yang menggunakan teknologi informasi atau yang berbass online tapi di satu sisi 

pembekalan SKPD dan sumber daya masyarakat harus intens dan rutin dilakukan baik 

itu diikutkan pelatihan maupun diberi bekal ilmu-ilmu yang baru. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

P : Kalau bapak sendiri mengetahui tentang program Banyuwangi Mall ini darimana pak? 

N : Saya kalau Banyuwangi Mall itu pertama kali taunya ketika ada B kraft kesini. Waktu 

itu kita sama-sama ada acara di ketawang indah. 

P : Kemudian bagaimana tanggapan bapak tentang program inovasi Banyuwangi Mall ini? 

N : Sebenarnya inovasi ini cukup menarik, cuman kalau kita berbicara tentang sebuah 

sistem informasi itu kan saya kira tidak ada salahnya untuk improfisasi lagi. Saya kira 

untuk memudahkan orang kalo misalnya tertarik untuk berkunjung ke Banyuwang Mall 

atau pengelola sendiri untuk melakukan evaluasi. Saya kira itu. 

P : Kemudian untuk Poliwangi ini sendiri keterlibatannya seperti apa pak? 

N : Kalau untuk Banyuwangi Mall ini sendiri kita bantu terkait dengan pemetaan wilayah 

UKM sehingga dengan itu kita harap bisa mensuport Banyuwangi Mall untuk lebih bisa 

dikenal di luar dan dalam negeri. Selain itu kan dari tim di rumah kreatif itu kan ada tim 

desain yang berasal dari mahasiswa pilihan di Poliwangi. 

P : Kemudian kalau untuk kpenghambat inovasi ini sendiri seperti apa pak? 

N : Kendala nya itu sebenarnya dari pelaku UMKMnya sendiri. Tidak semua pelaku 

UMKM ini go online. Jadi dengan upaya yang ada ini diharapkan bisa mewujudkan 

mereka bisa memahami bisnis di dunia online sehingga bisa mensupport maksimal di 

Banyuwangi Mall 

P : Kemudian menurut bapak SKPD di Dinas Koperasi ini apa sudah mampu untuk 

menjalankan inovasi ini? 

N : Saya pikir dengan SDM SDM muda yang saat ini mengelola inovasi ini yang basicnya 

memang dari informatika. Dan mereka juga sudah berpengalaman baik itu membuat 

desain, website, apalagi desain produk, jadi saya bikir ya bisa cukup lah untuk itu.   

P : Kemudian untuk program tentang wifi gratis di Banyuwangi ini, apakah bisa jadi faktor 
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pendukung untuk inovasi di Kabupaten Banyuwangi yang berbasis online seperti ini, 

khususnya seperti pelaku UMKM yang berada di pelosok-pelosok pak? 

N : Jadi dengan program bupati Banyuwangi seribu seratus titik wifi itu sebenarnya untuk 

awal memang cukup. Tapi unutk kebutuhan kedepannya memang perlu ditingkatkan. 

P : Kemudian kalau tanggapan bapak mengenai website www.banyuwangi-mall.com ini 

sendiri seperti apa pak? 

N : Bagi saya websitenya sudah user friendly ya, sudah cukup bagus website nya itu. 

P : Kemudian terakhir pak, saran bapak untuk program inovasi ini kedepannya pak? 

N : Tentunya memang harus ada perbaikan dari fitur misalnya bisa ditambahkan rating 

pengunjung setiap harinya. Kemudian kita untuk mengevaluasinya agar tidak kesulitan. 

Kepastian untuk jumlah produk yang tersedia juga perlu dipastikan lagi sih. Biar lebih 

baik kedepannya. 

 

  

http://www.banyuwangi-mall.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

P : Mbaknya pelaku UMKM apa mbak? 

N : Saya pelaku UMKM minuman tradisional jamu sama abon. 

P : Kalau untuk pelaku UMKM sendiri keterlibatannya seperti apa di inovasi ini mbak? 

N : Kalo untuk pelaku UMKM ini sendiri kan salah satu pelaku dari Banyuwangi Mall. 

Karena yang mensupport kan ya. Karena kalau nggak ada temen-temen UMKM nggak 

ada yang dijual kan hehe. 

P : Kemudian mbaknya sudah berapa lama bergabung di Banyuwangi Mall ini? 

N : Saya sudah dari awal bergabung mbak malahan. 

P : Bagaimana tanggapan mbak dengan adanya inovasi Banyuwangi Mall ini? 

N : Tanggapannya ya, ya setelah adanya ini kan otomatis barang lebih dikenal, penjualan 

juga nambah. 

P : Kemudian untuk omset perbulannya apakah naik secara signifikan apa enggak mbak? 

N : Kalau dari Banyuwangi Mall sendiri ya mbak, itu meningkat cuman nggak banyak. 

P : Kira-kira berapa persen mbak? 

N : Kalo persen ya, naik turun lo mbak. Yaa 25 persenan lah mbak. 

P : Kemudian harapan kedepan untuk inovasi ini apa mbak? 

N : Ya kalo harapan kedepan ya semoga promosinya lebih dikencengin lagi mbak, ya biar 

kedepan transaksinya bisa lebih baik lagi hehe.  
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P : Ibu ini UMKM bidang apa bu? 

N : Kalau saya aksesoris mbak. Awal mula buat tas dari monte itu, kalo beli bahan kan 

harus banyak gakboleh sedikit. Jadi buat satu lebih bahannya terus buat lagi. Ada orang 

seneng terus ya dijual gitu. Itu mulai 2001-2002 lah saya mulainya. 

P : Ibu sudah lama gabung di Banyuwangi Mall bu? 

N : Baru tahun 2016 mbak pertengahan tahun. 

P : Kalau ibu sendiri mengetahui Banyuwangi Mall ini dari mana bu awalnya? 

N : Dari ini, ketika ikut pelatihan di dinas koperasi. Terus ada pelatihan tentang packaging 

itu kan dikenalkan jugak Banyuwangi Mall. Akhirnya didatangi sama mas-mas ini (tim 

kreatif). Awalnya kan saya kurang memenuhi syarat terus dibina, diarahkan. 

P : Kemudian bagaimana tanggapan ibu tentang inovasi ini? 

N: Kan kita dibantu dalam pengenalan meskipun terus terang kita nggak harus laku, 

minimal produk kita kan sudah dikenal. Kadang-kadang kan kalo pas ada acara sesama 

krafter mereka tau kita gitu lo udahan. 

P : Kemudian kalau untuk omset usaha ibu sendiri apakah ada peningkatan setelah 

bergabung di Banyuwangi Mall? 

N : Kalau untuk omset ya belum ada peningkatan saat ini mbak, masih tetap. Tapi ya itu 

tadi, usaha saya sekarang ini lebih dikenal gitu lo. Jadi ya saya seneng udahan. Jadi 

kalau transaksi masih belum, yang sudah pasti ya sudah dikenal itu mbak. 

P : Terakhir, harapan ibu untuk inovasi ini kedepannya seperti apa bu? 

N : Kalau dari saya ya semoga bisa berkembang, bisa meningkatkan pendapatan pelaku 

UMKM. 
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P : Apa peran rumah kreatif dalam inovasi Banyuwangi Mall? 

N : Rumah Kreatif jelas memiliki peran penting karena Banyuwangi Mall ini merupakan 

program dari rumah kreatif. Jadi tugas rumah kreatif sendiri itu mempromosikan 

Banyuwangi Mall baik ke UMKM di Kabupaten Banyuwangi maupun ke masyarakat 

secara luas. Nah caranya gimana? Kita memberdayakan media sosial karena sekarang 

siapa sih yang nggak menggunakan media sosial. Terus lagi rumah kreatif juga beberapa 

kali diberikan event-event festival baik di kabupaten Banyuwangi maupun diluar 

Bayuwangi. Kalo diluar Kabupaten Banyuwangi bentuknya bukan festival lagi tapi 

pameran. Terus selain peran rumah kreatif dibidang promosi, peran lain rumah kreatif 

dalam banyuwangi mall adalah membantu UMKM nya dalam artian kita mengedukasi 

sesuai yang dibutuhkan pelaku UMKM nya. Kemudian salah satu program disini juga 

pemberian desain kemasan gratis untuk para pelaku UMKM. Jadi pemberian fasilitas 

berupa desain gratis ini baru diberlakukan januari 2017. Untuk desain kemasan rumah 

kreatif melalui dinas koperasi  dan usaha mikro telah bekerja sama dengan salah satu 

perguruan tinggi di Banyuwangi yakni Poliwangi untuk kerjasama memberikan kita 

bantuan dalam mengerjakan desain produk UMKM. Jadi poliwangi telah mengirimkan 4 

mahasiswa untuk membantu UMKM dalam membuat desain packaging. 

P : Kemudian untuk pihak yang berperan membuat website diawal dulu siapa mbak? 

N :  Kalau untuk yang membuat website itu yang berperan pihak BNI dengan pemerintah 

daerah melalui bupatinya langsung. Kemudian dari bupati ini menggandeng Kepala 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, karena website ini kan ditujukannya kepada pelaku 

UMKM. Jadi permasalahan yang diajukan oleh pemerintah daerah ini dikemas oleh BNI 

yang jadinya market place. 

P :  Kalau untuk dinas-dinas yang berperan di inovasi ini apa aja mbak, sama perannya 
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seperti apa? 

N : Peran dinas lain itu ada yang mereka terkait karena UMKM binaannya sama, misalnya 

aja dinas perikanan itu kan mereka punya UMKM binaan yang sama yakni UMKM yang 

punya hasil perikanan kayak hasil laut yang sekarang bentuknya jadi abon, sarden kayak 

gitu-gitu. Terus kalau pertanian, UMKM binaan mereka. tapi bukan berarti kita jualan 

buah segar, tapi produk hasil difersifikasinya yang udah jadi bentuk kayak kripik, terus 

dodol, sirup kayak gitu-gitu. Terus terkait dinas pariwisata, ya paket-paket wisata. Jadi 

kita kerjasama dengan komunitas-komunitas wisata, terus agen-agen travel. Saat ini kita 

masih kerjasama sama 2 toko ya, satu agen travel, satu komunitas. Terus dins lain kayak 

disperindag, ini tentang IKM nya. Jadi karena dinas Koperasi kan mengurusi IKM cuman 

kalau dinas koperasi ini lebih ke usaha mikro nya nah kalau disperindag ini lebih ke 

industri kecil menengah. Terus kalau diskominfo ini jelas mereka membantu dalam hal 

jaringannya. Kayak di desa-desa kan sudah didukung smart kampung, jadi kan 

dikampung juga ada akses internetnya udahan. Terus lagi dispora, kalau dispora ini 

membantu kita terkait internet marketing. Jadi dispora ini setiap tahun punya program 

internet marketing. Nah itu kita selalu mengundang hadirkan UMKM yang sekiranya 

melek IT untuk tau bagaimana sih internet marketing yang berkebang di zaman sekarang. 

Terus untuk Bapedda, karena kan bapedda sendiri pasti terkait anggaran dan perencanaan 

daerah ya. Nah kalau peran bapedda dalam Banyuwagi Mall itu dalam hal memacu kita 

bagaimana cara kita meningkatkan transaksi. Juga dari program-program kita harusnya 

kayak gimana. Jadi kayak inovasi yang akan kita lakukan, program-program yang akan 

kita lakukan itu akan dikoreksi bapedda juga selain dari dinas koperasi juga dikoreksi 

bapedda.  

P : Kemudian apa perkembangan dari inovasi banyuwangi mall sejak pertama kali 

diluncurkan? 

N : Kalau perubahan sendiri bisa dilihat kayak tampilan di websitenya ada beberapa yang 

sudah berbenah. Terus ada lagi fungsinya juga berubah. Jadi awalnya itu fungsi di menu 

menu itu masih kurang efektif sekarang sudah lebih efektif. Terus ada beberapa 

penambahan fitur kayak itu media sosial itu dulunya maih belum aktif sekarang sudah 

aktif. Terus untuk fitur kategori sendiri dulu kan icon nya kecil, sekarang sudah 

diperbesar. Terus fitur pencarian dulunya kan agak susah, sekarang lebih gampang. Terus 



dari tampilan produknya juga berubah. Ya balik lagi ke konten sih sebenernya. Dulu kan 

sekali kita klik nama produk yang keluar ya hanya satu prodk itu. sekarang ketika kita 

klik nama produk itu dibawahnya juga akan ditampilkan beberapa produk yang ada 

didalam satu took.  

P : Kemudian tadi diawal disebutkan jika pengenalan saat ini melalui media sosial ya. 

Menurut mbak apakah pengenalah melaui media sosial dinilai sudah efektif apa belum? 

N : Kalu pengenalan melalui media sosial saya rasa sangat efektif, karena itu yang memiliki 

dampak lebih besar dibanding mengenalkan melalui brosur atau mulut ke mulut. Karena 

orang bisa lupa, atau kalo brosur kan sering diabaikan ya. Terus kalau di media sosial ini 

efektifnya karena kita setiap hari selalu membuka media sosial entah itu instagram, 

facebook, twitter. Kita masing-masing orang pasti punya salah satu atau salah dua dari 

media sosial itu. ya bukan tidak mungkin kita melakukan promosi melalui media lain. 

kita pernah melakukan promosi melalui tabloid, terus juga melalui radio, terus juga 

Koran lokal, terus dari mulut ke mulut dalam artian kan kita di dinas koperasi kannada 

beragam program pelatihan ke UMKM nih kita sounding disitu, dan juga setiap ada 

festival kita juga sounding, terus juga setiap pak bupati atau pimpinan kita kepala dinas 

atau kepala bidang pergi kemanapun mereka selalu sounding ke masyarakat yang mereka 

kunjungi bahwa banyuwangi itu punya Banyuwangi Mall. Tapi saat ini yang dirasa 

efektif memang media sosial untuk pengealannya selama ini.  

P : Kemudian untuk jumlah UMKM yang sudah bergabung di Banyuwangi Mall berapa 

mbak? 

N : Kalau untuk jumlah semakin lama semakin meningkat. saat ini total sudah 94 UMKM 

dengan jumlah produk 595 produk.   

P : Kemudian untuk implementasinya selama ini bagaimana mbak? 

N : Untuk implementasi sejauh ini sudah lebh berkembang dari segi fitur-fiturnya, cumin 

dari segi transaksi memang belum terlihat karena Banyuwangi Mall ini saat ini masih 

berfungsi sebagai media promosi saja jadi dampaknya masih belum terlihat di transaksi 

secara online. Tapi dampak transaksi offline nya masing-masing Umkm itu sangat terasa.  

Karena melalui market place Banyuwangi Mall produk UMKM semakin dikenal. Dari 

situ sekali si konsumen ini transaksi. Karena kan masing-masing UMKM punya akun 

seller namanya. Dari situ akun seller ini bisa berkomunikasi dengan pembeli akhirnya 



untuk transaksi berkelanjutan dilanjutkan diluar Digital Market Place ini.   

P : Kemudian untuk pihak yang mengawasi implementasi program ini siapa mbak? 

N : Untuk yang memantau perkembangan ya semua pihak yang terlibat, muai dari jajaran 

pemda, kemudian dinas-dinas lain juga kut memantau dalam artian mereka selalu 

bertanya pada kita bagaimana perkembangannya. 

P : Kemudian untuk kendala atau hambatan yang dihadpi inovasi ini apa? 

N : Untuk kendala itu mungkin masih butuh peningkatan lagi butuh kerja keras karena kita 

harus mengubah mindsetnya UMKM. Target kita harus mengenalkan secara langsung, 

jadi mereka harus melek IT. Jadi daro 90 yang sudah bergabung itu memang masih 

beberapa yang sudah melek IT. Mungkin juga terkait penanganan transaksi. Jadi kalau 

penanganan transaksi ini lebih ke updating stok produk. Update stok produk itu lebih 

sering diluar kendali kita, karena kan kita nggak setiap hari Tanya UMKM produknya 

dan mereka juga nggak setiap detik atau setiap jam ngecek akun mereka. Jadi mereka 

sering lupa untuk update stok. Jadi itu yang harus menjadi konsisten mereka bahwa di 

online itu kita harus konsisten di stok.  

P : Kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi tersebut? 

N : Nah untuk cara menyelesaikan kendala itu kita harus rajin mengingatkan, karena yang 

mnamanya teknologi ini nggak bisa kita biarin sekejap pun. Jadi kita harus telaten 

mengingatkan pada mereka kalau mereka itu masih perlu memperbaiki apa yang mereka 

promosikan di Banyuwangi Mall. Jadi ketika produknya ini sudah waktunya diupdate, 

jadi kita ingatkan mereka untuk itu. terus kalau untuk makanan olahan kemasannya 

masih kurang menarik, nah itu yang harus kita selesaikan masalahnya. Kita memberikan 

edukasi bahwa dengan kemasan yang baik otomatis produk mereka juga ikut terangkat 

harganya. Terus terkait UMKM yang belum melek teknologi yakni UMKM yang masih 

belum mau pakai android atau bahkan memang nggak paham apa itu internet apa itu 

email. Nah kita mencoba untuk cari solusi misalkan mereka punya anak atau mungkin 

pegawai, otomatis salah satu dari pegawai tersebut ada yang mampu dengan IT minimal 

mereka bisa membuka email atau akun Banyuwangi Mall mereka. Jadi nggak harus 

langsung ke orangnya, bisa melalui anaknya, keluarganya, atau mungkin karyawannya.  

P : Kemudian tahapan yang harus dilewati UMKM untuk bergabung dengan Banyuwangi 

Mall ini bagaimana mbak? 



N :  Untuk tahapan agar sebuah UMKM bisa bergabung di Banyuwangi Mall ini cukup 

mereka datang ke rumah kreatif dengan membawa produk nah disini kita daftarkan 

karena disini kita ka nada form pendaftaran seller , mereka harus mengisi itu. selanjutnya 

sambil menunggu produk mereka difoto kita tanyak-tanyak kualitas produk mereka terus 

juga sejauh mana perhatian mereka ke produk mungkin bisa dari segi kemasan produk. 

Terus juga jangkauan pemasaran produk mereka sejauh mana. Jadi kita melakukan 

pendekatan dari situ. Jadi dari situ kita tau celah bagaimana cara kita mengedukasi 

UMKM melalui Banyuwangi Mall. Terus setelah difoto produknya, terus ada editing itu, 

itu sudah diluar UMKM untuk melakukan konsultasi. Jadi selama registrasi ini kita 

deaftarin ke Banyuwangi Mall terus kita kasi akunnya.  

P : Terus faktor pendukung dari proses inovasi ini apa saja mbak? 

N : Kalau faktor pendukungnya banyak sih, jadi dari dinas sendiri, dari BNI juga, dari 

perguruan tinggi terus UNKN juga. Nah kalau bentuk dukungan dari dinas ini kayak 

pelatihan-pelatihan yang dilakukan dinas itu juga mendukung inovasi ini. Karena melalui 

pelatihan jadi tumbuh UMKM baru, tumbuh produk-produk baru, bisa menumbuhkan 

kepercayaan ke UMKM bahwa Banyuwangi Mall ini bisa menambah profit mereka, bisa 

mempertemukan konsumen baru kepada mereka. Terus kalau dukungan dari perguruan 

tinggi membantu dalam desain produknya. Terus peran lain karena kan perguruan tinggi 

basisnya punya anak muda, jadi mereka punya banyak kreatifitas yang bisa diolah dari 

sana. Terus kalau Bank BNI ini kan punya banyak program, karena kan kita saat ini 

sudah jadi RKB binaannya BUMN dan disana terdapat program-program pelatihan. Nah 

dari situ kita mendapatkan bantuan narasumber yang memang ahli dibidangnya. Nah 

narasumber ini selain ditujukan kepada UMKM juga ditujukan ke pegelola rumah kreatif.  

P : Kemudian rencana pengembangan inovasi ini kedepannya seperti apa? 

N : Kalau kedepannya dari segi website ini kita berharap kedepannya ada menu chatting 

antara penjual dan pembeli atau mungkin kita adminnya dan pembeli. Jadi kita tau kayak 

e-commers yang udah berdiri lama kayak tokopedia, shopee itu kan punya chatting, kita 

fiturnya udah nempel cuan masih belum bisa kita jalankan. Terus pengembangan yang 

lain terkait fitur-fitur yang ada di Banyuwangi Mall itu lebih berfungsi aktif dibanding 

sekarang.  

P : Selanjutnya harapan kedepan untuk inovasi ini apa mbak? 



N : Harapan kedepannya karena kan Banyuwangi Mall ini sudah dikenal ya perlu dilakukan 

perbaikan di website nya, perbaikan konten kita karena konten kita memang masih 

begitu-begitu aja. Terus lagi percepatan transaksi, baik itu transaksi penambahan 

konsumen, terus juga transaksi ke penjualnya.  

 

  



 



 



 

 



 
 





 







 



 



 



 


