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BAB V  

PROSES INOVASI SERTA FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

INOVASI DIGITAL MARKETPLACE BANYUWANGI MALL 

Dalam bab V ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan 

di Kabupaten Banyuwangi. Dimana pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses 

inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall sebagai pemberdayaan pelaku usaha 

mikro Kabupaten Banyuwangi serta faktor yang menghambat dan mendukung inovasi 

tersebut.  Dalam menganalisis proses inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall, 

penulis menggunakan teori proses inovasi dari Efertt M.Rogers. Proses inovasi tersebut 

dapat pula dilihat bagaimana inovasi dibuat dan berhasil diterapkan hingga saat ini. 

Berdasarkan hal tersebut tentunya terdapat faktor yang menghambat dan mendukung 

inovasi tersebut. Berikut penjelasan mengenai proses inovasi serta faktor-faktor 

pendukung dan penghambat inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall.  

5.1 Proses Inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall  

Program pemerintah berupa inovasi saat ini sedang gencar dilakukan 

pemerintah khususnya pemerintah daerah. Tidak terkecuali pemerintah daerah 

Kabupaten Banyuwangi. Salah satu program inovasi yang akan penulis analisis lebih 

dalam adalah inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall. Setiap inovasi yang 

dibuat oleh pemerintah tentu saja melewati beberapa proses didalamnya. Disini penulis 

akan menganalisis proses dari inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall 

menggunakan teori proses inovasi menurut Everett M. Rogers. Menurut Everett Rogers 

proses inovasi terdiri dari 6 proses yakni Recognizing a Problem or Need (Mengenali
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 masalah atau kebutuhan), Basic and Applied Research (Riset dasar dan aplikatif), 

Development (Pengembangan), Commercialization  (Komersialisasi), Diffusion and 

Adoption  (Difusi atau Adopsi), Consequences (Konsekuensi). Penjelasan lebih lanjut 

dibahas dalam sub bab di bawah ini.  

5.1.1 Recognizing a Problem or Need (Mengenali masalah atau kebutuhan) 

Sebelum bisa digunakan saat ini proses pembuatan inovasi Digital Marketplace 

Banyuwangi Mall harus melalui beberapa proses yang sangat panjang. Proses inovasi 

yang pertama adalah dimulai dengan proses Recognizing a problem or need atau proses 

mengenali permasalahan atau kebutuhan. Pengenalan masalah atau kebutuhan ini 

dilakukan pemerintah dengan menjadikan permasalahan atau kebutuhan sosial yang 

ada di masyarakat sebagai prioritas. Masalah atau kebutuhan sendiri disini dapat berupa 

masalah atau kebutuhan yang sudah terjadi atau bisa juga masalah yang kemungkinan 

akan terjadi di kemudian hari.  

Program inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah program yang berangkat dari 

adanya permasalahan di masyarakat yakni pelaku usaha mikro di Kabupaten 

Banyuwangi.  

“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.“1 

 

                                                           
1 Op.Cit. Wawancara bersama Alief Rachman. 
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Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bapak Alief 

Rachman Kartiono selaku inisiator dari inovasi ini bahwa program yang dibuat 

pemerintah baik itu inovasi maupun bukan memanglah berawal dari permasalahan 

yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya adalah 

bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

masyarakat. Selain itu untuk menjembatani permasalahan tersebut kemudian mencari 

penyelesaian dari masalah itu. Dalam hal ini Digital Marketplace Banyuwangi Mall. 

Inovasi tersebut juga dibuat tentu saja berawal dari adanya permasalahan yang dihadapi 

pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.  

 Proses awal dari terciptanya inovasi ini adalah melalui proses mengenali 

permasalahan atau kebutuhan masyarakat. Masalah terkait usaha mikro ini sendiri 

diusulkan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Alif Rachman 

berikut: 

“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.”  

 

Program pemerintah terdiri dari 2 jenis, terdiri dari top down dan bottom up. Dimana 

program yang bersifat bottom up merupakan sebuah program yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan masyarakat, kemudian masyarakat bersama pemerintah mencari solusi 

untuk menyelesaikannya. Masyarakat disini yang terlibat aktif. Sedangkan program 

pemerintah yang bersifat top down merupakan sebuah program dimana pemerintah 
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yang lebih terlibat aktif didalamnya, mulai dari perencanaan program hingga evaluasi. 

Masyarakat hanya sebagai pelaksana saja.  

Program yang dibuat pemerintah Banyuwangi terkait permasalahan Usaha 

Mikro ini merupakan salah satu program pemerintah yang pada proses awalnya dapat 

dikatakan merupakan campuran dari keduanya. Dimana program ini berangkat dari 

adanya permasalahan di masyarakat. Kemudian pemerintah yang berperan aktif dalam 

mencari solusi terkait permasalahan tersebut.  

Adanya permasalahan di masyarakat dalam hal ini terkait pelaku usaha mikro 

dikenali oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro. Mengingat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Dinas yang 

tupoksinya adalah “Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Koperasi dan 

Usaha Mikro”. Maka dari itu  adanya permasalahan terkait pelaku usaha mikro 

merupakan tugas dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk membuat solusi.  

Mengenali adanya permasalahan pada pelaku usaha mikro dilakukan Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro melalui sebuah pendampingan yang dilakukan dinas 

tersebut kepada pelaku usaha mikro. Hal tersebut berdasar dari pernyataan Pendamping 

Usaha Mikro Vina berikut: 

“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. 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.”2   

 

                                                           
2 Op.Cit. wawancara dengan Vina. 
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Pengenalan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro sendiri. Mengingat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

merupakan salah satu dinas yang telah memberikan pendampingan kepada pelaku 

usaha mikro sejak tahun 2011 hingga saat ini. Salah satu fungsi Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro sendiri adalah memberikan fasilitas pendampingan dan konsultasi kepada 

pelaku usaha mikro.  

 Pendampingan yang dilakukan adalah melalui program Dinas Koperasi dan 

Usaha Mkro Kabupaten Banyuwangi yakni adanya Klinik UM. Dimana menurut Vina 

“Klinik ini memiliki tugas untuk mendampingi sekaligus sebagai konsultan para pelaku 

usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.”3 Jadi adanya program klinik UM ini 

dimaksudkan pemerintah untuk bisa lebih membaur kepada pelaku usaha mikro 

Kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga dapat lebih memantau jika ada keluhan yang 

dialami baik itu dari proses produksi, pengemasan, serta proses pemasaran produk yang 

dihasilkan. Program Klinik UM ini sendiri dilakukan melalui dua cara yakni melalui 

mobil Klinik yang keliling untuk mendatangi para pelaku usaha mikro maupun di 

kantor klinik UM yang disediakan.  

Berdasarkan pendampingan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro sejak tahun 2011 beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha 

mikro adalah pertama, terkait pemasaran produk hasil Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi. Terkait dengan proses pemasaran, tidak sedikit UM yang kemudian 

gulung tikar akibat sulitnya menentukan wilayah untuk memasarkan produk yang 

                                                           
3 Ibid. 



65 
 

 
 

mereka hasilkan. Meskipun sebenarnya di Kabupaten Banyuwangi telah ada beberapa 

UM yang sudah memiliki tempat pemasaran yakni pasar di Bali. Namun karena proses 

pemasaran melalui pasar di Bali itu lewat perantara broker maka keuntungan yang 

didapat tidaklah bisa maksimal. Seperti yang dijelaskan oleh pak Alief berikut: 

“…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.4” 

 

Jadi ketika memasarkan melalui distributor atau broker, mereka cenderung 

memberikan harga rendah kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Hal itu tidaklah 

sebanding dengan jerih payah dari produsen.  Selain itu, melakukan pemasaran secara 

offline saja dirasa sudah tidak efektif untuk mengenalkan produk usaha mikro di 

Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu dibutuhkanlah peran dari pemerintah disini agar 

usaha mikro yang ada di masyarakat tidak begitu saja gulung tikar.  

 Kedua, permasalahan yang dihadapi tersebut diperparah dengan semakin 

bertambahnya pelaku usaha mikro dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2016 

jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi  sebanyak 280.204. Jumlah itu 

meningkat signifikan jika dibanding dengan tahun 2011 yakni sebanyak 131ribu 

usaha.5 Dengan jumlah UM sebanyak itu maka persaingan pasar akan semakin ketat 

dan menjadikan pemasaran UM sulit.  

                                                           
4 Op.cit. wawancara dengan Alief Rachman. 
5 Op.cit. Data BPS. 
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Ketiga, masalah lain yang menjadikan pemasaran produk usaha mikro di 

Kabupaten ini sulit adalah terkait hasil produk pelaku UM itu sendiri. 6  Tidak sedikit 

pelaku usaha mikro yang memiliki masalah terkait pengemasan produk. Padahal 

kemasan dari produk sangatlah berpengaruh terhadap penjualan dari si produk itu 

sendiri. Mengingat ketertarikan konsumen untuk membeli suatu produk berawal dari 

kemasan produk yang menarik.  

Keempat, permasalahan terkait permodalan.7 Terbatasnya akses permodalan 

yang dihadapi pelaku UMKM dapat menghambat kegiatan produksi UMKM tersebut. 

Biasanya dalam sehari pelaku UMKM mampu menghasilkan 100 kali produksi. 

Namun, dengan keterbatasan biaya pelaku UMKM hanya dapat memproduksi 

sebanyak 20-30 kali produksi saja. Serta masalah lain seperti perijinan dan juga kualitas 

sumber daya manusia nya.   

 Berdasarkan data dilapangan proses pertama dari pengembangan inovasi 

Digital Marketplace Banyuwangi Mall ini berawal dari adanya permasalahan yang 

dihadapi pelaku usaha mikro Kabupaten Banyuwangi. Proses pengenalan 

permasalahan tersebut dilakukan oleh Dinas terkait yakni Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Banyuwangi melalui program Klinik UM. Dalam program tersebut 

dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro mulai dari pemasaran hingga 

kualitas dari barang yang dihasilkan. Berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut 

yang kemudian menjadikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus membuat 

                                                           
6 Op.Cit. Wawancara dengan Sarirotus.  
7 Ibid.  
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sebuah trobosan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha 

mikro.   

5.1.2 Basic and Applied Research (Riset dasar dan aplikatif) 

Setelah mengetahui adanya permasalahan atau kebutuhan masyarakat dalam hal 

ini pelaku usaha mikro Kabupaten Banyuwangi, proses selanjutnya adalah Basic and 

Applied Research atau riset dasar dan aplikatif. Dalam proses ini pemerintah mencari 

alternatif untuk memberikan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi 

masyarakatnya atau memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini permasalahan 

yang dihadapi pelaku usaha mikro Kabupaten Banyuwangi.  

Berdasarkan pengenalan permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro melalui pendampingan Klinik UM dimana permasalahan utama yang 

dihadapi oleh pelaku usaha mikronya adalah terkait pemasaran produk mereka. Baik 

itu pengusaha mikro yang belum memiliki pasar maupun sudah memiliki namun 

melalui broker. Berangkat dari permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha mikro 

tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya membuat 

penyelesaian.  

Diawali dengan melakukan analisa terkait permasalahan yang dihadapi oleh 

pelaku usaha mikro. Berdasarkan pada pendampingan melalui klinik UM, Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro diketahui jika terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi pelaku usaha mikro. Dari berbagai permasalahan tersebut kemudian 

pemerintah melakukan analisis permasalahan mana yang paling mendesak untuk 

kemudian dicari penyelesaiannya.  
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Dari analisa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kemudian 

memutuskan jika permasalahan terkait pemasaran dan perbaikan hasil produksi 

merupakan masalah yang mendesak untuk dicari solusi. Hal itu juga dikarenakan 

permasalahan lain yang dihadapi masih bisa ditindaklanjuti melalui program Klinik 

UM, sehingga kemudian permasalahan terkait pemasaran dan peningkatan kualitas 

produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro yang kemudian dibuatkan sebuah 

trobosan baru. 

Setelah melakukan analisa dasar terkait permasalahan yang dihadapi pelaku 

usaha mikro, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan koordinasi dengan 

Bupati Banyuwangi terkait permasalahan yang dihadapi. Setelah itu, permasalahan 

yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro Kabupaten Banyuwangi masuk ke dalam 

agenda program yang dijadikan prioritas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.  

“Terutama sekali kan ini dari kebiakan yang dibuat jadi bupati Banyuwangi disini 

sangat mendukung dengan dimasukkan ke 20 prioritas kebijakan pembangunan 

ini. Nah 2 yang wajib itu ya pendidikan dan kesehatan, kemudian 3 didukung 

oleh pariwisata yang terdiri dari UM salah satunya. Karena UM ini menjadi 

unggulan makan inilah yang kemudian menjadi prioritas.” 

 

Setelah dijadikan prioritas program Pemerintah Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi mencari sebuah trobosan penyelesaiannya. Pencarian solusi untuk 

permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dengan menggandeng PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk sebagai 

mitra.  

 “Jadi awal kerjasama ini tahun 2015, pihak BNI di pusat bertemu dengan Bupati 

Banyuwangi Pak Anas di salah satu acara namanya ibank kalo gak salah. Disana 

diadakan forum antara pemerintah daerah di Indonesia dengan bank-bank se- 

Indonesia. Ada beberapa kepala daerah disana yang melakukan pemaparan 

terkait program-program mereka. Terus Bupati Banyuwangi salah satunya. 
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Disana pihak BNI tertarik untuk bisa membantu Banyuwangi. Nah setelah acara 

ibank selesai, pihak BNI diundanglah ke acara festivalnya Banyuwangi saya 

lupa namanya. Terus dikenalkan sama pak alif. Kemudian diadakan diskusi 

untuk itu.”8  

 

 Berdasarkan wawancara di atas, alasan menggandeng pihak BNI yang 

bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelaku usaha mikro di 

Kabupaten Banyuwangi adalah berangkat dari ketertarikan pihak BNI terkait 

pemaparan yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi. Isi pemaparan tersebut adalah 

terkait beberapa program unggulan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. Salah satu program prioritas yang turut dipaparkan saat itu adalah terkait 

pariwisata yang mencakup pelaku usaha mikro didalamnya. Lepas dari acara ibank, 

Pemerintah mengundang BNI ke salah satu festival yang diadakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. Dalam acara tersebut pihak BNI menawarkan diri untuk 

bekerjasama dengan Kabupaten Banyuwangi. Dalam diskusi tersebut, kemudian 

Bupati Banyuwangi mengundang Bapak Alif Rachman Kartiono selaku Kepala Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro untuk menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi oleh 

pelaku usaha mikro.  

 Diskusi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan BNI dilanjutkan 

dengan dilakukannya pemaparan oleh kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait 

permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga disampaikan trobosan yang ingin dibuat 

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait permasalahan tersebut. Setelah dua kali 

melakukan pemaparan di Kantor Pusat BNI, maka disepakati lah kerjasama antara 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT BNI. Proses selanjutnya adalah 

                                                           
8 Op.Cit. Wawancara bersama Sarirotus.  
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dilakukannya diskusi antara Pemkab Banyuwangi dalam hal ini diwakili Kepala Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Bapak Alif dengan pimpinan kantor cabang utama BNI 

Kabupaten Banyuwangi Bapak Yudhi Dharmawan. 

Berdasarkan diskusi yang dilakukan serta mengamati kondisi masyarakat 

Indonesia saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan BNI kemudian sepakat 

untuk melakukan inovasi berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi 

informasi sendiri didasari beberapa hal pertama, karena masyarakat Indonesia saat ini 

lebih menyukai sistem yang berbasis teknologi. Seperti yang diungkapkan oleh Vina: 

“…kenapa memilih IT karena kan memang saat ini semua yang dilakukan orang 

berbasis IT.”9  

 

Menurut beliau saat ini memang sudah era nya IT, karena masyarakat lebih menyukai 

sistem yang efektif dan efisien. Hal itu didukung dengan riset yang dilakukan oleh 

Brand and Marketing Research (BMI) berikut terkait tren belanja produk melalui 

online berikut: 

“Berdasarkan riset Brand & Marketing Research (BMI), diperkirakan 24 persen 

pengguna internet di Indonesia adalah penyuka belanja online. Rata-rata 

pengeluaran mereka dalam berbelanja online setiap tahunnya mencapai Rp 

825.000. Tahun 2014 nilai transaksi belanja online di Indonesia Rp 21 triliun, 

dan tahun 2015 lalu diprediksi naik dua kali lipat hingga hampir Rp 50 triliun. 

Data lain dari Euromonitor menyebutkan, nilai belanja online di Indonesia 

mencapai hampir Rp 15 triliun”10 

 

Tren belanja online di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan di 

prediksi akan terus meningkat ditahun-tahun kedepan. Maka pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi disini memanfaatkan tren yang sedang ada sekarang dalam mencari 

                                                           
9Op.Cit. Wawancara dengan Vina. 
10 Op.Cit. Website www.Banyuwangikab.go.id. 
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trobosan terkait permasalahan yang dihadapi. Kedua, ditambah lagi dengan adanya 

program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni Banyuwangi Digital Society. 

Seperti yang diungkapkan Bapak Alif berikut: 

“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”11 

 

Dibuatnya program Digital Sosiaty ini menjadikan Banyuwangi sebagai Kabupaten 

berbasis IT. Dalam program tersebut telah dipasang lebih dari 1000 titik wifi diseluruh 

Banyuwangi. Selain itu telah banyak program pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

yang memang go online misalnya saja E-Village Budgeting, E-hospital, dll. Maka 

menurut beliau mengapa penyelesaian masalah terkait Usaha Mikro ini juga tidak 

menggunakan pemanfaatan teknologi informasi juga. Maka dari itu dipilih 

pemanfaatan teknologi sebagai upaya penyelesaian masalah yang dihadapi.  

Pemilihan memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu trobosan yang 

dilakukan pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk memecahkan masalah terkait 

pemasaran produk Usaha Mikro juga didasari oleh hal lain seperti diungkapkan bapak 

Alief Rachman Kartiono berikut  

“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…”12 

 

Menurut Bapak Alief pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro tidak bisa hanya 

dengan memberikan pelatihan saja. Namun harus menuju ke tahapan berikutnya. Jadi 

                                                           
11 Op.Cit. Wawancara dengan Alief Rachman. 
12 Op.Cit. Wawancara dengan Vina. 
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pemerintah Kabupaten Banyuwangi disini berupaya melakukan sebuah terobosan lain 

yang lebih solutif, bukan hanya memberikan pelatihan tentang jual beli online saja. Hal 

itu bukan berarti terus menghilangkan pelatihan rutin yang dilakukan. Hanya saja, saat 

ini jika kegiatan yang dilakukan dinilai sudah tidak efektif lagi untuk memberdayakan 

pelaku usaha mikro.  

 Jadi dalam proses ini penelitian dasar yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro adalah melalui analisis terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh 

pelaku usaha mikro. Kemudian diputuskan untuk melakukan penyelesaian dari 

permasalahan yang dihadapi yakni terkait pemasaran produk usaha mikro dan juga 

peningkatan kualitas hasil produk usaha mikro. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses 

selanjutnya pembuatan trobosan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi yakni 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Dengan 

menggandeng pihak BNI disini pemerintah berupaya untuk melakukan pemberdayaan 

ekonomi terhadap pelaku usaha mikro melalui peningkatan dari segi produksi usaha 

mikro dan juga dari segi distribusi hasil dari usaha mikro. Mengingat masyarakat saat 

ini lebih menyukai sistem yang efektif dan efisien baik itu dari segi waktu, tenaga, dan 

biaya. Maka pemerintah membuat solusi dengan membuat sebuah digital marketplace.  

5.1.3 Development (Pengembangan) 

Setelah melakukan penelitian dasar dan aplikatif terkait permasalahan yang 

dihadapi yakni pemasaran produk usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi, proses 

inovasi selanjutnya adalah development atau proses pengembangan. Proses 

pengembangan ini tidak bisa dipisahkan dari proses penelitian atau riset. Pada tahapan 
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ini diletakkan ide-ide baru yang nantinya akan dijadikan sebuah produk inovasi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada.  

Pada tahap ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menemukan sebuah 

solusi atau trobosan yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi. Proses perencanaan 

atau desain dari inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall ini sendiri mulai 

diinisiasi pada bulan Oktober 2015. Pada saat itu dimulai diskusi antara pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dengan pihak yang bekerjasama yakni BNI13. Kemudian 

pemerintah menggagas sebuah inovasi yakni tempat jual beli berbasis online atau 

disebut marketplace. Dipilihnya Marketplace sebagai trobosan dari permasalahan yang 

dihadapi didasari karena semakin tahun minat dari masyarakat Indonesia saat ini 

semakin tinggi terhadap sistem belanja online. Marketplace ini diharapkan dapat 

menjadi sebuah tempat guna memasarkan hasil produk UM Kabupaten Banyuwangi. 

Selain itu tujuan utama dibuatnya Banyuwangi Mall ini adalah sebagai etalase tempat 

dipasarkannya produk UM namun pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga berupaya 

mengajari para pelaku UM untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan sistem 

online.14 

“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.”15 

 

                                                           
13 Op.Cit. Wawancara bersama Vina. 
14 Ibid. 
15 Op.Chit wawancara bersama Alief Rachman. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alief Rachman Kartiono setelah adanya diskusi 

dengan pihak bank BNI, pihak BNI memberikan bantuan berupa aplikasi atau dalam 

hal ini berupa website yakni www.Banyuwangi-mall.com. Kesepakatan tersebut 

kemudian akan berwujud sebuah situs jual beli online, dimana pelaksana dari inovasi 

adalah Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi melalui Tim Rumah Kreatif. 

 Proses pengembangan ide pemanfaatan teknologi informasi melalui 

marketplace masih dilakukan oleh Dinas Koperasi dengan pihak BNI, belum ada 

keterlibatan dari SKPD lain. seperti yang diungkapkan Bapak Alief.  

“Pada saat awal belum tapi ditahapan berikutnya iya ketika apa namanya 

aplikasi ini mau dijalankan dan lainnya baru ada keterlibatan dari SKPD lain… 

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…”16  

 

Jadi proses perencanaan desain inovasi ini  melibatkan dua pihak yakni Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan 

BNI 46. Sedangkan SKPD lainnya akan dilibatkan pada proses berjalannya nanti.  

Pada proses pengembangan inovasi ini terdapat 3 jenis sumber daya yang 

dibutuhkan didalamnya. Berupa sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta 

sumber daya teknis. Pertama, Sumber daya keuangan. Anggaran yang dibutuhkan 

pembangunan dan juga perekrutan tenaga kerja di Rumah Kreatif menggunakan 

Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam proses awal 

pembuatan Banyuwangi Mall ini Anggaran Belanja tahun 2016 yang dikeluarkan 

                                                           
16 Ibid.  

http://www.banyuwangi-mall.com/
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adalah sebesar Rp.593.000.000,00. Sedangkan untuk tahun 2017 masuk pada anggaran 

sarana pengembangan hasil produksi Usaha Mikro yakni sebesar Rp.270.000.000,00.17 

Kedua, Sumber Daya Manusia. Perekruitan sumber daya manusia dilakukan 

berdasarkan hasil seleksi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui Dinas 

KOMINFO Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa criteria didalamnya. Mulai dari 

berpenampilan baik, serta menguasai bidang teknologi informatika. Selanjutnya 4 

orang yang memenuhi kriteria tersebut diberi pembekalan dan pelatihan 

operasionalisasi sistem marketplace Banyuwangi Mall. Serta bimbingan teknis oleh 

BNI yang berupa cara berkomunikasi, berpakaian, dan berpenampilan menarik.18 

Berikut adalah gambar dari 4 anggota Rumah Kreatif. 

  

                                                           
17 Data APBD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2017. 
18 Data Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi Tentang Inovasi 

Banyuwangi Mall. 
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Gambar 5.1 

Tim Kreatif Banyuwangi Mall 

 
Sumber: Data Pribadi Penulis, 2017. 

 

Gambar di atas adalah 4 tim kreatif yang mengelola secara langsung Banyuwangi Mall. 

Terdiri dari 2 admin yakni Fattah Rohmansyah dan Sarirotus Sa’diyah serta 2 tim 

desain yang terdiri dari Faturrohman dan Achmad Zaini.  

Ketiga, sumber daya teknis. Dalam perencanaan market place Banyuwangi 

Mall terdapat beberapa Sumber Daya teknis yang digunakan sebagai penunjang 

keberlangsungan inovasi tersebut nantinya. Sumber daya teknis tersebut meliputi 

website, perangkat computer, laptop, Kamera DSLR, Printer, Mobil Operasional, 

Studio mini box, serta timbangan digital.19 

                                                           
19 Ibid.  
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5.1.4 Commercialization  (Komersialisasi) 

Setelah melalui proses pengembangan, proses inovasi selanjutnya adalah 

commercialization atau komersialisasi. Proses komersialisasi dapat diartikan sebagai 

produksi, pabrikasi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi suatu inovasi. Jadi dalam 

proses ini ide-ide pada proses sebelumnya dituangkan dalam bentuk produk inovasi. 

Kemudian produk inovasi tersebut disebarluaskan ke masyarakat.  

Berangkat dari ide yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal 

ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilanjutkan 

dengan diskusi panjang antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan BNI. Hasil 

dari diskusi tersebut adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dengan PT BNI (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Fasilitas 

Jasa dan Layanan Perbankan Serta Dukungan Pemasaran Online (marketplace) untuk 

Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten 

Banyuwangi Nomor:DIR/054/NK/Nomor: 188/220/429.012/2016 pada tanggal 20 

April 2016. Hari itu juga sebagai hari pertama diluncurkannya situs www.Banyuwangi-

mall.com.  

Tujuan dari Nota kesepahaman tersebut adalah sebagai upaya pemberdayaan 

pelaku uaha mikro Kabupaten Banyuwangi melalui penggunaan jasa dan layanan 

perbankan. Jadi dengan adanya nota kesepahaman antara BNI dan Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi  telah resmi disepakati kerjasama antara Pemkab Banyuwangi 

dengan BNI. Kerjasama tersebut bertujuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap 

pelaku usaha mikro melalui peningkatan kualitas hasil produksi dan juga peningkatan 

pemasaran hasil produk. Dengan adanya digital marketplace ini pelaku usaha mikro 

http://www.banyuwangi-mall.com/
http://www.banyuwangi-mall.com/
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telah memiliki etalase untuk menjual produk yang mereka hasilkan, sehingga 

kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro 

Kabupaten Banyuwangi.  

Kesepakatan yang dibuat dalam Nota Kepekatakan tentunya terdapat beberapa 

kesepakatan yang dibuat untuk menguntungkan pihak perbankan juga.  

“Kita dapet nasabah kredit, dapet rekening baru karena tiap penjualan 

Banyuwangi Mall masuk ke rekening BNI, selain itu kita juga dapet hubungan 

baik dengan Pemda dan Bupati setempat”20 

 

Pertama adalah,  dari segi menambah nasabah BNI berupa pembukaan rekening baru. 

Salah satu persyaratan pelaku usaha mikro yang bergabung di Banyuwangi Mall adalah 

diwajibkan bagi mereka memiliki rekening BNI, hal ini tentu saja akan menambah dari 

segi nasabah BNI. Kedua,  bertambah dari segi nasabah kredit BNI. Dalam hal ini BNI 

memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha mikro, sehingga ketika ada 

pelaku usaha mikro yang menggunakan jasa ini nasabah kredit BNI akan bertambah 

yang tentunya akan menambah pendapatan dari BNI. Selain itu pihak BNI juga merasa 

mendapat keuntungan berupa hubungan baik yang terjalin antara BNI dengan Bupati 

Kabupaten Banyuwangi dengan SKPD di Kabupaten Banyuwangi.  

  

                                                           
20 Wawancara bersama Andreas selaku Staf KCU Banyuwangi. Pada 28 Februari 2018. 
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Gambar 5.2 

Tampilan Website www.Banyuwangi-mall.com 

 
Sumber: Dokumen Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  

Kabupaten Banyuwangi. 2018. 

 

Gambar di atas merupakan tampilan website Banyuwangi Mall. Hadirnya inovasi ini 

ditujukan untuk memberi trobosan dalam menyelesaikan permasalahan terkait sulitnya 

memasarkan produk Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.21   

Setelah produk inovasi jadi maka masuk kedalam proses pengenalan produk 

inovasi ke masyarakat baik itu pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi maupun 

masyarakat luas. Pengenalan produk atau program kepada masyarakat merupakan salah 

satu kunci dalam pemerintahan, karena sebaik apapun program dibuat, jika masyarakat 

tidak mengetahui maka tidak akan bisa maksimal manfaatnya. Maka dari itu berbagai 

pihak turut diikutsertakan dalam rangka pengenalan produk inovasi Digital 

                                                           
21Ibid. 

http://www.banyuwangi-mall.com/
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Marketplace Banyuwangi Mall ini baik itu melalui media cetak, elektronik maupun 

lisan.  

Pertama, media yang digunakan dalam pengenalan inovasi Digital 

Marketplace Banyuwnagi Mall adalah media cetak.  Baik itu berupa Koran maupun 

tabloid.  

Gambar 5.3 

Berita Banyuwangi Mall di Tabloid 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis. 2018. 

Gambar diatas merupakan salah satu media yang memuat berita  Meskipun sebenarnya 

tidak ada media yang khusus bekerjasama dengan Banyuwangi Mall, dalam hal ini 

terkait pemasaran.22 Namun, ketika diawal kemunculan media tidak sedikit media lokal 

yang memblow up berita terkait dengan peluncuran inovasi ini. Salah satu media yang 

                                                           
22 Op.Cit. Wawancara bersama Alief Rachman. 
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memblow up berita tentang Banyuwangi Mall adalah Koran lokal terbesar di 

Kabupaten Banyuwangi yakni Radar Banyuwangi juga turut serta dalam penyebaran 

inovasi ini diawal peluncurannya.  

“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…. Jadi 

kita tidak dilibatkan tapi kita dengan kesadaran sendiri memberitakan sesuatu 

yang baru tadi.”23 

 

Jadi disini media cetak memang memiliki peran dalam penyebaran inovasi ini diawal 

kemunculannya. Namun hanya sebatas pemberian informasi ketika di bulan-bulan 

pertama inovasi ini tidak bekerjasama secara khusus. Hal itu lebih pada kebijakan 

redaksi yang memberitakan semua kejadian menarik yang ada di Kabupaten 

Banyuwangi, bukan hanya berita yang buruk. Maka dari itu ketika ada sebuah inovasi 

yang memang menarik, karena belum ada di daerah lain sebelumnya Radar 

Banyuwangi pun ikut memblow up berita tersebut besar-besaran.24 

Kedua, media kedua yang digunakan dalam pengenalan inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall adalah media elektronik. Salah satunya adalah fasilitas 

pemasaran yang diberikan oleh BNI yakni pemasangan iklan terkait Banyuwangi Mall 

di Big Screen Display di Pusat Kota Jakarta. Selain itu pengenalan produk melalui 

media elektronik adalah dengan memanfaatkan media sosial.  

  

                                                           
23 Wawancara bersama Saifudin Mahmud selaku Kepala Redaksi Radar Banyuwangi. Pada Rabu, 22 

November 2017 pukul 15.30 di Kantor Radar Banyuwangi. 
24 Ibid.  
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Gambar 5.4 

Pemanfaatan Media Sosial Facebook Sebagai Media Promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2018. 

Gambar di atas merupakan salah satu pemanfaatan media sosial yakni facebook sebagai 

media promosi inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall. Selain facebook, media 

sosial lain yang digunakan sebagai media promosi adalah instagram.  
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Gambar 5.5 

Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Promosi 

 
Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis. 2018 

Gambar di atas merupakan pemanfaatan media sosial yakni instagram  yang 

mempromosikan inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall. Selain kedua media 

sosial tersebut, media sosial lain yang digunakan sebagai promosi inovasi tersebut 

adalah twitter.  

Gambar 5.6 

Pemanfaatan Media Sosial Twitter Sebagai Media Promosi 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis. 2018 
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Ketiga media sosial tersebut merupakan media yag dipilih sebagai media promosi 

inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall. Tidak bisa dipungkiri jika media sosial 

saat ini menjadi sarana komunikasi sehari-hari baik itu dikalangan anak muda maupun 

orang dewasa. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Sarirotus Sa’diyah 

sebagai berikut: 

“…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…”25 

 

Pemilihan media sosial sebagai alat promosi yang saat ini gencar dilakukan oleh tim 

kreatif dikarenakan melakukan publikasi melalui media sosial tidak dipungut biaya. 

Jadi bisa bebas melakukan publikasi sebanyak apapun. Pernyataan tersebut juga sejalan 

dengan yang diungkapkan Bapak Alief selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Banyuwangi.  

“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.”26 

 

Berdasarkan wawancara tersebut media sosial dinilai menjadi media promosi yang saat 

ini bisa dimanfaatkan dalam promosi inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall. 

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah dalam pengembangan ini. Selain itu 

media sosial juga sudah bisa dijangkau hampir semua kalangan di masyarakat saat ini.  

Ketiga, selain pengenalan yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik 

ada juga pengenalan program inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall yang 

                                                           
25 Op.Cit. Wawancara bersama Sarirotus.  
26 Op.Cit. Wawancara dengan Bapak Alief Rachman. 
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dilakukan melalui lisan. Seperti yang disampaikan Sarirotus selaku admin dari 

Banyuwangi Mall sebagai berikut  

“…terus dari mulut ke mulut dalam artian kan kita di dinas koperasi kan ada 

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…”27 

 

Pengenalan lisan disini adalh bisa ketika ada pelatihan-pelatihan rutin yang dilakukan 

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Jadi disana diberitahukan jika Banyuwangi 

telah membuat sebuah program inovasi yakni Digital Marketplace Banyuwangi Mall 

yang merupakan sebuah wadah bagi para pelaku usaha mikro Kabupaten Banyuwangi 

untuk memasarkan produknya. Juga ketika Bapak Bupati atau Kepala Dinas dan 

Kepala Bidang sedang kunjungan akan disinggug terkait Banyuwnagi Mall ini agar 

masyarakat luas mengetahui. Bantuan dari kementerian juga menjadi salah satu media 

yang digunakan dalam memperkenalkan inovasi ini. Melalui menteri BUMN, beliau 

juga kerap kali menyinggung terkait inovasi ini ketika memberikan sambutan, sehingga 

menambah luas pengenalan dari inovasi ini.28 

 Berdasarkan beberapa media yang telah digunakan sebagai media pengenalan 

inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall yang dirasa efektif saat ini adalah media 

sosial.  Mengingat pengguna dari media sosial saat ini telah menyasar ke berbagai 

kalangan masyarakat. Selain itu Pengenalan melalui media sosial dirasa lebih efektif 

saat ini jika dibanding melalui media cetak berupa brosur atau lisan dari mulut ke 

                                                           
27 Op.Cit. wawancara dengan Sarirotus. 
28 Op.Cit. Wawancara bersama Alief Rachman.  
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mulut, karena jika dari mulut ke mulut orag akan mudah lupa, sedangkan brosur 

seringkali diabaikan oleh orang. Ditambah lagi jangkauan dari media sosial lebih luas. 

Selain itu pengenalan melalui media sosial juga tidah membutuhkan biaya, sehingga 

dapat menekan APBD. Mengingat program ini masih merupakan inovasi dari Dinas 

dan pendanaannya dari APBD publikasi melalui televisi, radio atau koran masih belum 

memungkinkan, karena melakukan publikasi melalui media Koran apalagi televisi 

biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Maka dari itu pemanfaatan media sosial sebagai 

media publikasi yang gratis perlu lebih ditingkatkan. Agar produk inovasi ini lebih 

dikenal oleh masyarakat luas.  

5.1.5 Diffusion and Adoption  (Difusi dan Adopsi) 

Setelah melalui proses komersialisasi, proses pengembangan inovasi 

selanjutnya adalah diffusion and adoption atau difusi dan adopsi. Dalam tahap ini 

inovasi telah hadir di masyarakat. Kemudian masyarakat diberi pilihan apakah akan 

menggunakan produk tersebut atau tidak.   

Pada tahap ini inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall telah hadir di 

masyarakat. Ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dengan PT BNI (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Fasilitas 

Jasa dan Layanan Perbankan Serta Dukungan Pemasaran Online (marketplace) untuk 

Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten 

Banyuwangi Nomor:DIR/054/NK/Nomor :188/220/429.012/2016 pada tanggal 20 

April 2016. Hari itu juga merupakan hari pertama diluncurkannya website 

www.Banyuwangi-mall.com. 

http://www.banyuwangi-mall.com/
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Pada awal diluncurkannya inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall  jumlah 

pelaku usaha mikro yang bergabung adalah 28 usaha mikro dengan total produk 

sebanyak 156 produk.29 Jumlah pelaku usaha mikro yang telah bergabung di 

Banyuwangi Mall tersebut terus mengalami peningkatan. Hingga pada Desember 2017 

jumlah pelaku usaha mikro yang telah bergabung di Banyuwangi Mall sejumlah 94 

Usaha Mikro. Dengan total produk yang dijual sebanyak 583 produk. Jumlah tersebut 

tidak sedikit mengingat inovasi ini masih berjalan satu setengah tahun. Pelaku usaha 

mikro tersebut terbagi kedalam 11 kategori yang terdiri dari kain batik, fashion wanita, 

fashion pria, kerajinan tangan, souvenir khas Banyuwangi, aksesoris, tas & sepatu, 

peralatan rumah tangga, camilan khas Banyuwangi, minuman khas Banyuwangi, serta 

paket wsata Banyuwangi. (Lampiran)  

Salah satu pemilik usaha mikro yang telah bergabung di Banyuwangi Mall yakni 

Ibu Kiki mengakui jika saat ini peningkatan jumlah keuntungan yang didapat setelah 

bergabung dengan Banyuwangi Mall memang belum signifikan.  

“Kalau dari Banyuwangi Mall sendiri ya mbak, itu meningkat cuman nggak 

banyak. Kalo persen ya, naik turun lo mbak. Yaa 25 persenan lah mbak.”30 

 

Menurut ibu Kiki peningkatan dalam omset memang belum maksimal, namun setelah 

bergabung di Banyuwangi Mall dampak yang dirasa adalah produk nya semakin 

dikenal oleh banyak kalangan. 

 Selanjutnya adalah ibu Sri Kuswantini. Beliau juga menyatakan jika semenjak 

bergabung di Banyuwangi Mall beliau merasa terbantu karena produknya semakin 

                                                           
29 Op.cit. Data Rumah Kreatif.  
30 Wawancara bersama Kiki selaku pelaku usaha mikro yang Bergabung di Banyuwangi Mall. Pada 

Rabu, 22 November 2017 pukul 12.00 di Sekretariat AKRAB.   
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dikenal di masyarakat. Misalnya saja ketika ada kumpul bersama sesame pengrajin 

tangan, banyak yang telah mengenal produknya. Beliau bahkan mengatakan jika tidak 

memperdulikan apakah omsetnya meningkat atau tidak, yang penting produknya 

dikenal oleh banyak orang.  

“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.”31 

 

Dari hasil wawancara tersebut ibu Sri mengaku jika omsetnya belum ada perubahan 

sebelum dan sesudah bergabung di Banyuwangi Mall. Namun beliau mengaku jika 

produk yang dibuatnya saat ini lebih banyak yang mengenal. 

Peningkatan jumlah penjual di Banyuwangi Mall setiap bulannya berbeda dari 

segi trafik pengunjung. Pengunjung Banyuwangi Mall masih mengalami kenaikan dan 

penurunan sejak awal berdirinya hingga saat ini. Berikut adalah trafik pengunjung 

sepanjang tahun 2016.  

  

                                                           
31 Wawancara bersama Sri Kuswantini selaku Pengusaha Mikro yang telah Bergabung di Banyuwangi 

Mall. Pada Kamis, 23 November 2017 pukul 15.00 di Rumah Kreatif Banyuwangi Mall. 
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Trafik Pengunjung Banyuwangi Mall Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram diatas dapat kita ketahui jika jumlah pengunjung diawal 

peluncuran Banyuwangi Mall adalah sebanyak 3500 pengunjung. Kemudian 

meningkat pada bulan Mei mencapai lebih dari dua kali lipat yakni sebanyak 8767 

pengunjung. Di bulan berikutnya jumlah pengunjung kembali menurun yakni sebanyak 

7000 pengunjung yang mengunjungi. Kemudian bulan berikutnya yakni juli jumlah 

pengunjung Banyuwnagi Mall sebanyak 6800. Bulan agustus pengunjung situs tersebut 

sebanyak 5890. Bulan September kembali terjadi penurunan yakni sebanyak 5425 

pengunjung. Kemudian di bulan oktober barulah pengunjung kembali meningkat yakni 

sebanyak 8150 pengunjung mengunjungi situs tersebut. Bulan November jumlah 

pengunjung juga mengalami peningkatan yakni berjumlah 8550 pengunjung. 

Penghujung tahun yakni desember 2016 jumlah pengunjung situs tersebut kembali 

sedikit menurun yakni berjumlah 7910 pengunjung. Sedangkan pada tahun berikutnya 

yakni tahun 2017. Jumlah pengunjung dari situs Banyuwangi Mall ini bahkan tidak 

Sumber: Data Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 2016. 
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sebanyak pada tahun pertama situs ini dibuat. Berikut adalah trafik pengunjung dari 

situs Banyuwangi mall tahun 2017. 

Diagram 5.2 

Trafik Pengunjung Banyuwangi Mall Tahun 2017 

 
Sumber: Data Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 2017. 

Berdasarkan diagram diatas jumlah pengunjung situs Banyuwangi mall pada tahun 

2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada januari 2017 pengunjung situs 

tersebut sebanyak 3845. Kemudian pada bulan berikutnya yakni Februari pengunjung 

situs tersebut mengalami peningkatan yakni berjumlah 4510. Kemudian pada bulan 

Maret jumlah pengunjung kembali meningkat yakni berjumlah 5135. Pada bulan April 

pengunjung situs tersebut berjumlah 5509. Selanjutnya pada bulan Mei jumlah 

pengunjung kembali menurun hingga jumlahnya sebanyak 5276. Pada bulan Juni 

jumlah pengunjung situs tersebut berjumlah 5440 pemgunjung. Kemudian pada bulan 

Juli jumlah pengunjung kembali meningkat berjumlah 6000 pengunjung. Pada bulan 

Agustus jumlah pengunjung sebanyak 5507. Kemudian pada bulan September jumlah 

pengunjung seidikit mengalami penurunan yakni berjumlah 5308. Bulan Oktober 

jumlah pengunjung sebanyak 5.405. pada bulan November jumlah pengunjung 
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sebanyak 5437. Pada penghujung tahun 2017 jumlah pengunjung bulan Desember 

kembali mengalami penurunan, jumlah pengunjungnya sebanyak 3841.  

 Terkait trafik pengunjung yang mengunjungi situs Banyuwanagi Mall  masih 

belum konsisten jumlahnya. Kenaikan dan penurunan jumlah yang signifikan terjadi 

ditiap bulannya. Berdasarkan data di lapangan, naik turun dari jumlah pengunjung bisa 

disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dari segi tampilan website yang masih kurang 

menarik. Tampilan website Banyuwangi mall saat ini masih kurang menarik, 

mengingat website tersebut masih merupakan website baru. Masih dibutuhkan 

perbaikan-perbaikan didalamnya. Mengingat ketika tampilan website kurang menarik 

akan membuat minat calon konsumen berkurang untuk membuka website tersebut.  

 Kedua, dari segi produk yang ditawarkan. Ketika produk yang ditawarkan 

jenisnya masih belum berkembang, maka minat konsumen untuk membeli akan 

berkurang. Produk yang ditawarkan dalam Marketplace Banyuwangi Mall ini masih 

kurang banyak dari segi fariasinya. Hal itu menjadikan ketertarikan pembeli tidak 

terlalu mengalami peningkatan tiap bulannya, atau bahkan menurun. Ketiga, terkait 

promosi. Masih belum ada promo yang ditawarkan dalam Marketplace tersebut. 

Padahal salah satu daya Tarik dari pembeli adalah terkait adanya promo-promo yang 

ditawarkan oleh penjual. Dan yang terakhir adalah terkait publikasi produk inovasi. 

Publikasi produk inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

masih kurang, sehingga hadirnya Marketplace ini masih belum diketahui oleh seluruh 

masyarakat. Pemanfaatan media sosial yang saat ini diandalkan dalam promosi produk 

masih harus ditingkatkan lagi.  
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 Terkait permasalahan mengenai naik turunnya pengunjung Marketplace 

Banyuwangi Mall Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro melalui Rumah Kreatif memang tidak hanya tinggal diam. Promosi 

yang dilakukan semakin digencarkan, khususnya mellaui media sosial. Selain itu 

perbaikan fitur-fitur dari website Banyuwangi Mall juga masih terus dilakukan secara 

berkala. Hal itu diharapkan agar ketertarikan masyarakat Indonesia untuk 

menggunakan Marketplace ini semakin meningkat. Selain itu juga diharapkan agar 

inovasi yang dilakukan ini tidak berhenti ditengah jalan nantinya. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Kepala Redaksi Kabupaten Banyuwangi Bapak Saifudin “Agar 

gelegar dari Banyuwangi Mall ini tidak hanya di awal berdirinya saja, namun juga 

harus memperhatikan perjalanannya. Agar tidak berhenti ditengah jalan nantinya.”32 

 Pada proses difusi dan adopsi inovasi, produk inovasi digital Marketplace 

Banyuwangi Mall telah hadir. Sejak diawal peluncurannya hingga saat ini, jumlah 

pelaku usaha mikro yang bergabung semakin meningkat. Terhitung hingga saat ini 

jumlah pelaku usaha mikro yang bergabung sebanyak 94 pelaku usaha mikro.  Jumlah 

tersebut akan semakin bertambah di setiap bulannya mengingat berbagai keuntungan 

dengan bergabung di Banyuwnagi Mall akan didapatkan oleh pengusaha mikro. Hal 

tersebut akan menarik pengusaha mikro untuk bergabung di Banyuwangi Mall.  

Peningkatan jumlah penjual di Banyuwangi Mall setiap bulannya berbeda dari 

segi trafik pengunjung. Pengunjung Banyuwangi Mall masih mengalami kenaikan dan 

penurunan sejak awal berdirinya hingga saat ini. Dari data dilapangan naik turunnya 

                                                           
32 Op.Cit. Wawancara bersama Saifudin. 
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pengunjung Marketplace tersebut disebabkan masih kurang menariknya tampilan dari 

Marketplace tersebut. Selain itu dari segi barang yang ditawarkan juga masih kurang 

berfariasi mulai awal berdirinya hingga saat ini, serta masih kurangnya dari segi 

promosi yang ditawarkan dalam marketplace tersebut. Dari segi publikasi produk 

inovasi juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. Untuk lebih mengenalkan produknya ke masyarakat luas. Terkait jumlah 

pengunjung  bagi sebuah inovasi baru, masa ini masih dapat dikatakan pengenalan 

sehingga jumlah pengunjung yang naik turun masih dapat dikatakan wajar. Namun, hal 

ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi inovasi ini untuk lebih memaksimalkan 

dalam pelaksanaannya. Agar sebuah inovasi yang dibuat dari ide yang bagus ini tidak 

berhenti ditengah jalan nantinya.  

5.1.6 Consequences (Konsekuensi) 

Proses pengembangan inovasi menurut Evertt M.Rogers yang terakhir adalah 

Consequences atau Konsekuensi. Setelah produk inovasi tersebar di masyarakat 

kemudian masyarakat diberi pilihan apakah akan menggunakan produk inovasi atau 

tidak. Kemudian proses inovasi masuk ke tahap terakhir yakni apakah produk inovasi 

yang dibuat telah menjawab permasalahan diawal kemunculannya atau tidak.  

Inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall merupakan sebuah terobosan 

yang dibuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan Bank BNI, 

berangkat dari adanya permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro Kabupaten 

Banyuwangi terkait pemasaran produk mereka. Hal itu menjadikan pelaku udaha mikro 

kesulitan menentukan pasar hingga menyebabkan beberapa yang gulung tikar. Selain 
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itu ada pula beberapa pengusaha mikro yang telah menemukan pasar dari produk 

mereka, namun karena melalui broker atau pengepul keuntungan yang mereka dapat 

tidak bisa maksimal bahkan cenderung minim. Masalah lain yang dihadapi adalah 

terkait hasil produk pelaku usaha mikro, yang memang dari segi kemasan kurang 

menarik sehingga mengurangi minat pembeli.  

Dari beberapa permasalahan tersebutlah kemudian trobosan berupa inovasi 

Digital Marketplace Banyuwangi Mall dibuat. Invasi tersebut telah berjalan 1 tahun 8 

bulan. Inovasi ini resmi diluncurkan pada 20 April 2016.  Berdasarkan data dilapangan 

yang penulis dapat, pelaksanaan inovasi ini memang sudah baik namun masih terdapat 

beberapa kakurangan yang nantinya bisa lebih diminimalisir lagi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Alief Rachman sebagai berikut. 

“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.”33 

 

Menurut bapak Alief perkembangan inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall 

saat ini sudah positif. Meskipun dari segi transaksi memang belum memuaskan. Namun 

kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi promosinya, agar kedepan transaksinya juga 

ikut mengalami peningkatan.  

Terlepas dari transaksi didalamnya terkait pelaksanaannya selain memang 

tujuan  utamanya adalah sebagai tempat jual beli berbasis online, adanya Banyuwangi 

                                                           
33 Op.Cit. wawancara dengan Alief Rachman. 
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Mall ini ditujukan sebagai fasilitas untuk memperbaiki kualitas produk hasil Usaha 

Mikro.  

“…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.”34 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Jatmiko keberhasilan atau kegagalan 

inovasi ini tidak bisa hanya dilihat dari jumlah transaksi real tiap bulannya. Setelah 

adanya inovasi ini pelaku usaha mikro telah memiliki wadah guna memasarkan 

produknya, selain itu mereka juga sudah diberi fasilitas gratis untuk melakukan 

konsultasi terkait produk mereka. Bahkan untuk desain dari kemasan pun sudah 

difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui rumah kreatif. Adanya inovasi ini juga 

dinilai telah memberikan pengenalan kepada pelaku usaha mikro tentang potensi dan 

saran ketika berjualan secara online. Akan banyak masukan yang diberikan kepada 

pelaku usaha mikro terkait standarisasi produk, supaya produk tersebut dapat bersaing 

di pasar yang luas.35 

 Banyuwangi Mall merupakan marketplace yang dibuat dan dikelola oleh 

pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwnagi. Inovasi ini merupakan yang pertama kali 

di Indonesia. Terkait pelaksanannya menurut Pak Alief, inovasi ini dirasa sudah 

menjawab permasalahan diawal kemunculannya.  

 “Alhamdulillah saya kira iya(menjawab permasalahan), nah mangkanya 

kan saya bilang tadi diawal paling tidak kan ini bisa jadi etalase. Untuk masalah 

                                                           
34 Wawancara bersama Tri Jatmiko selaku Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi Informatika 

dan Persandian. Pada Kamis, 23 November 2017 pukul 08.30 di Lounge Pelayanan Publik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banyuwangi. 
35 Ibid.  
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transaksi dan sebagainya itu kan ada 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.”36 

 

Berdasarkan wawancara tersebut Pak Alief menjelaskan jika sampai saat ini inovasi 

yang dibuat memang sudah bisa dikatakan telah menjawab permasalahan diawal 

kemunculannya. Meskipun kembali lagi dari sisi transaksi secara langsung di website 

masih belum terlalu menggembirakan. Mengingat ini masih merupakan inovasi baru. 

Namun, menurut pengamatan pak Alief dibelakang dari inovasi ini atau adanya 

transaksi offline setelah produk mereka di pasarkan di Banyuwangi Mall banyak yang 

terjadi. Jadi setelah bergabung di Banyuwangi Mall produk Usaha Mikro mereka lebih 

dikenal lagi oleh masyarakat. Sejalan dengan pelaku UM yang penulis wawancarai  

“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.”37 

 

Jadi beliau merasa terbantu dengan adanya inovasi ini sehingga ketika mereka berada 

diluar, sudah banyak yang mengetahui produk mereka. Selain itu ada ibu Kiki pelaku 

usaha mikro yang juga merupakan pengurus dari AKRAB juga merasa terbantu dengan 

adanya inovasi ini. Menurut beliau produk pelaku usaha mikro saat ini terbantu dengan 

adanya Banyuwangi Mall karena lebih dikenal masyarakat. Selain itu ada bantuan dari 

tim kreatif dalam memberikan masukan terkait produk terutama dalam ham 

                                                           
36 Op.Cit. Wawancara bersama Alief Rachman./ 
37 Op.Cit. Wawancara bersama Sri 
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pengemasan, karena di rumah kretaif telah ada tim desain yang memberikan desain 

kemasan produk secara gratis ke pelaku usaha mikro.38 

“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.”39 

 

Hadirnya inovasi ini membawa pengarus tersendiri bagi pelaku usaha mikro. 

Menurut salah satu pendamping UM Ibu Vina, inovasi ini dapat dikatakan telah 

menjawab permasalahan diawal kemunculannya dalam artian tidak sedikit UMKM 

yang dulunya tidah mengerti Teknologi Informatika dalam hal ini sistem jual beli 

online sekarang jadi mengetahui bagaimana cara berjualan secara online, memasarkan 

produknya secara online. Selain itu pelaku usaha mikro juga terbantu dari segi 

kemasan, karena memang telah disediakan tim untuk memberikan fasilitas desain 

kemasan secara gratis kepada pelaku usaha mikro.40 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan terkait program pemberian desain 

kemasan kepada pelaku usaha mikro kabupaten Banyuwangi, telah ada beberapa usaha 

mikro yang terbantu dengan adanya program itu. Berikut adalah diagramnya.  

  

                                                           
38 Op.Cit. wawancara bersama Kiki selaku pengurus AKRAB.  
39 Op.Cit. wawancara bersama vina. 
40 Ibid. 
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Diagram 5.3 

Desain Packaging Seluruh Usaha Mikro 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data desain Packaging Seluruh Usaha Mikro tahun 2017 jumlah Usaha 

Mikro yang telah merasakan fasilitas desain kemasan secara gratis adalah sebanyak 61 

Usaha Mikro. Terdiri dari 10 Usaha Mikro pada bulan januari hingga Maret. Sedangkan 

pada Bulan April sampai Juni meningkat menjadi 12 Usaha Mikro. Pada Bulan Juli 

hingga September kembali meningkat berjumlah 15 Usaha Mikro. Dan di Bulan 

Oktober hingga Desember juga mengalami peningkatan berjumlah 24 Usaha Mikro 

yang mengajukan desain kemasan ke Rumah Kreatif.  

Inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini merupakan 

salah satu inovasi yang berbasis teknologi. Mengingat tidak sedikit masyarakat saat ini 

yang masih belum memahami akan teknologi informatika dapat dimanfaatkan dalam 

jual beli maka hal tersebut menjadi salah satu permasalahan pasca hadirnya inovasi ini.  

Sumber: Data Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Banyuwangi 2017 
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“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 masih belum melek 

teknologi.”41 

 

Berdasarkan wawancara dengan Vina selaku pendamping usaha mikro, permasalahan 

yang saat ini dihadapi lebih kepada masyarakat nya. Mengingat masih banyak pelaku 

usaha mikro yang belum melek teknologi. Saat ini yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

adalah dengan memberikan edukasi atau pelatihan tentang sistem jual beli berbasis 

online. Kemudian mempraktikannya langsung melalui situs jual beli online yang telah 

dimiliki Kabupaten Banyuwangi yakni Digital Marketplace Banyuwangi Mall. 

 Jadi proses terakhir dari inovasi menurut Rogers adalah konsekuensi. Dalam 

inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall memang sudah bisa dikatakan telah 

menjawab permasalahan di awal kemunculannya. Dimana tujuan awal dari inovasi ini 

adalah melakukan pemberdayaan ekonomi pelaku usaha mikro melalui peningkatan 

dari segi produktifitas dan pemasaran. Hadirnya inovasi ini telah mampu memberikan 

peningkatan dari segi kualitas hasil produksi usaha mikro. Dalam hal ini melalui rumah 

kreatif. Disana pelaku usaha mikro dapat melakukan konsultasi terkait kendala-kendala 

yang mereka hadapi termasuk pemberian desain kemasan secara gratis. Pemberian 

desain kemasan secara gratis di rumah kreatif dapat membantu menyelesaikan salah 

satu permasalahan diawal kemunculan inovasi ini. Dari data di lapangan jumlah pelaku 

usaha mikro yang mendapatkan desain kemasan secara gratis juga semakin meningkat. 

Hal tersebut juga sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro 

yang bergabung di Banyuwangi Mall.  

                                                           
41 Ibid. 
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 Sebagai sebuah program inovasi yang masih baru, inovasi digital Marketplace 

Banyuwangi Mall dapat dikatakan masih belum membanggakan jika dilihat dari segi 

peningkatan penghasilan pelaku usaha mikro. Meskipun sudah ada pengusaha mikro 

yang mengalami peningkatan dari segi penghasilan, masih ada pelaku usaha mikro 

yang belum mengalami peningkatan dari segi penghasilan. Jumlah pengunjung website 

juga masih mengalami naik turun setiap bulannya. Hal itu dikarenakan masih kurang 

maksimalnya perihal publikasi produk inovasi ini. Namun bukan berarti inovasi ini 

lantas dikatakan gagal. Karena kegagalan atau keberhasilan inovasi ini bukan hanya 

dilihat dari segi transaksi tiap bulannya.  

Hadirnya inovasi ini telah memberikan wadah bagi pengusaha mikro untuk 

memasarkan produk serta memperbaiki kualitas produk mereka. Dari segi peningkatan 

kualitas produk dalam hal ini pemberian desain kemasan produk semakin meningkat 

disetiap bulannya. Pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan adanya pemberian 

desain kemasan gratis tersebut. Dari segi transaksi merupakan tantangan bagi inovasi 

ini kedepannya, untuk lebih memaksimalkan lagi dari perbaikan tampilan website dan 

juga publikasi inovasi ini agar nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

pelaku usaha mikro. Sehingga tujuan pembuatan inovasi ini yakni pemberdayaan 

ekonomi pelaku usaha mikro melalui peningkatan hasil produksi dan peningkatan 

transaksi dapat tercapat. Mengingat ide inovasi ini sudah baik, maka akan sangat 

disayangkan jika nantinya berhenti ditengah jalan. 



101 
 

 
 

5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi Digital Marketplace Banyuwangi 

Mall 

 Dalam membuat sebuah program baik itu program inovasi maupun bukan, tentu 

suatu indivisu atau organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tidak terkecuali 

Inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall, Pemerintah memiliki tujuan 

didalamnya yakni untuk memberikan tempat untuk memasarkan produk usaha mikro 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Namun dalam pencapaian tujuan 

tersebut pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses didalamnya, baik itu 

faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat prosesnya. Berikut adalah 

faktor pendukung dan faktor penghambat proses pelaksanaan Inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall yang penulis temukan dilapangan.  

5.2.1 Faktor Pendukung Inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall 

Dalam membuat suatu program inovasi, tentu suatu individu maupun organisasi 

memiliki tujuam-tujuan yang ingin dicapai. Begitupun pada inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tujuan 

yang jelas yakni untuk memberdayakan pelaku usaha mikro di Kabupaten 

Banyuwangi. Dalam proses inovasi tentu saja terdapat beberapa faktor yang 

mendukung program inovasi tersebut. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. 

Pertama, faktor yang menjadi pendukung dari inovasi ini adalah dari segi 

Kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri menjadi faktor pendukung yang cukup besar 

mengingat tugas dari seorang pemimpin adalah membuat serta merumuskan kebijakan-

kebijakan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam lingkup pemerintahan 
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bagi masyarakatnya. Kepemimipinan disini terdiri dari dua, yakni Bupati Banyuwangi 

Bapak Abdullah Azwar Anas dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bapak Alif 

Rachman Kartiono. Pada setiap produk inovasi yang dibuat oleh Pemerintah 

Banyuwangi khususnya Dinas tidak terlepas dari sosok Bupati yang gencar untuk 

mengajak seluruh SKPD di Kabupaten Banyuwangi membuat suatu trobosan-trobosan 

baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, telah ada 

program inovasi yang memang diinisiatori oleh beliau misalnya saja program e-

hospital. Sebagai seorang pemimpin daerah, beliau dikenal sebagai sosok yang 

inovatif. Gaya kepemimpinan beliau itu lah yang kemudian mendorong kepala dinas di 

Kabupaten Banyuwangi untuk ikut serta membuat sebuah trobosan bagi permasalahan 

yang dialami.  

“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 UM salah satunya. Karena UM ini menjadi 

unggulan makan inilah yang kemudian menjadi prioritas.” 

 

Pada Inovasi Digital MarketplaceBanyuwangi Mall peran Bupati Banyuwnagi 

adalah dari segi kebijakan yang dikeluarkan. Dijadikannya usaha mikro sebagai salah 

satu program unggulan Banyuwangi merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap 

permasalahan di bidang usaha mikro untuk segera dibuat penyelesaian. Selain itu 

bentuk dukungan lain yang dilakukan oleh Bapak Bupati adalah sering melibatkan diri 

dalam proses pelaksanaan dari setiap program yang dilakukan baik itu oleh Pemda 

hingga Dinas. Tidak terkecuali terkait program inovasi ini. Beliau sering kali turun 

langsung untuk memantau pelaksanaan dari program-program yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Banyuwangi baik itu berupa program inovasi maupun bukan 
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inovasi. Dukungan dari Kepala Daerah semacam inilah yang dibutuhkan agar inovasi 

ini bisa berjalan dengan konsisten dan tidak berhenti di tengah jalan.  

Selanjutnya Kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

Keberhasilan penerapan inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall tidak terlepas 

dari Kepemimpinan Bapak Alif selaku inisiator dari inovasi ini. Ide atau gagasan awal 

dibuatnya inovasi ini berasal dari Bapak Alif. Dalam pelaksanaan programnya, beliau 

menghimbau agar seluruh jajarannya turut bekerjasama dalam penyuksesan inovasi 

yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini. 

Kedua, adanya program pemerintah yakni Banyuwangi Digital Society. 

Menurut pak alif salah satu faktor yang menjadi pendukung dari inovasi ini adalah 

dengan adanya program B-Di So. 

“…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.”42 

 

Dalam program B-Di So sekitar 1.400 titik wifi telah terpasang di berbagai tempat di 

Banyuwangi. Adanya titik-titik wifi di berbagai tempat termasuk ruang terbuka hijau 

dapat digunakan sebagai akses bagi para pelaku usaha mikro untuk mengakses 

akunnya. Dengan demikian, program ini dapat terbantu dengan sudah terfasilitasi nya 

wifi di berbagai tempat umum tersebut.  

                                                           
42 Op.Cit. Wawancara bersama Alief Rachman. 
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 Ketiga, Sumber Daya yang ahli dibidang IT. Faktor kedua yang menjadi 

pendukung dari berlangsungnya program ini adalah sumber daya yang ahli dibidang 

IT.  

“Kita memang merekrut tenaga khusus yang memang benar-benar memahami 

IT, yang mempunyai kemampuan teknologi informasi termasuk desain grafis 

saya kira itu sih.”43 

 

Jadi inovasi ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui Tim 

Kreatif yang berisi sumber daya yang memang telah memahami di bidang Teknologi 

Informatika termasuk desain grafis. Adanya sumber daya ini yang kemudian juga turut 

serta menjadi pendukung dari berjalannya inovasi ini.  

 Keempat, kerjasama dengan lembaga terkait. Salah satu faktor pendukung 

pelaksanaan inovasi ini adalah dengan bekerjasama dengan lembaga yang berkaitan. 

Pertama adalah lembaga perbankan dan kedua lembaga pendidikan. Lembaga 

perbankan disini adalah BNI yang memang dari awal perumusan inovasi telah ikut serta 

melakukan diskusi. Dari hasil diskusi tersebut BNI memberikan bantuan kepada 

Banyuwangi berupa website dan juga publikasi inovasi. Selain itu BNI juga sering kali 

mendatangkan tim yang ahli di bidang marketing online untuk memantau serta 

memberi masukan terkait dengan inovasi ini. Selain perbankan lembaga lain yang ikut 

berperan adalah lembaga pendidikan, yakni Perguruan Tinggi Politeknik Negeri 

Banyuwangi.  

“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 

                                                           
43 Ibid. 
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rumah kreatif itu kan ada tim desain yang berasal dari mahasiswa pilihan di 

Poliwangi.”44 

 

Kerjasama yang dilakukan bersama dengan Poliwangi ini juga dapat dikatakan sebagai 

faktor pendukung inovasi ini, karena bantuan yang mereka berikan adalah terkait 

pemetaan wilayah. Dengan adanya pemetaan wilayah tersebut Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi akan lebih dikenal mayarakat luas. Selain itu, 4 mahasiswa terpilih dari 

poliwangi juga turut serta sebagai tim desain yang memberikan fasilitas desain 

kemasan produk secara gratis kepada pelaku UM.  

 Selain itu, kerjasama antar SKPD terkait juga menjadi bentuk dukungan 

terhadap inovasi yang masih baru ini. Hal tersebut dikarenakan untuk sebuah inovasi 

yang baru masih membutuhkan banyak masukan didalamnya agar bisa lebih berbenah 

menjadi lebih baik, serta dapat membawa manfaat bagi masyarakat terutama pelaku 

usaha mikro. 

5.2.2 Faktor Penghambat Inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall 

Selain faktor yang mendukung tentu saja suatu program inovasi terdapat faktor 

yang menghambat. Begitupun pada inovasi Digital Marketplace Bayuwangi Mall, 

dalam prosesnya terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat inovasi tersebut. 

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penghambat inovasi Digital Marketplace 

Banyuwangi Mall. 

                                                           
44 Wawancara bersama Muh.Fuad.Al Haris, S.T., M.T. selaku Dosen POliteknik Negeri Banyuwangi. 

Pada Jumat, 24 November 2017 pukul 11.10 di Kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. 
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Pertama, faktor penghambat dari inovasi ini yang pertama adalah dari sumber 

daya nya dalam hal ini pelaku usaha mikro. Masih rendahnya kesadaran mereka untuk 

memasarkan produknya secara online.  

 

“Kendala nya itu sebenarnya dari pelaku UMKMnya sendiri. Tidak semua 

pelaku UMKM ini go online.”45 

 

Seperti yang diungkapkan Pak Haris dkendala yang memang menjadi faktor 

penghambat dari inovasi ini adalah pelaku usaha mikro itu sendiri. Masih banyak 

pelaku usaha mikro yang belum melek teknologi. Pemberian pelatihan tentang 

pemanfaatan teknologi informasi dalam jual beli perlu ditingkatkan.  

Hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Sarirotus selaku admin dari 

Banyuwangi Mall. Ia menjelaskan jika PR besar dalam program ini adalah mengubah 

mindset dari pelaku usaha mikro itu sendiri. Rendahnya tingkat kesadaran Usaha Mikro 

untuk memasarkan produknya secara efektif dan efisien melalui sistem online. 

Kurangnya pemahaman mereka terkait pemasaran online, menjadikan Banyuwangi 

Mall tidak dipercaya mampu meningkatkan hasil yang diperoleh daripada melalui jasa 

distributor. Solusi yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah dengan 

memberikan sosialisasi dengan menunjukkan langsung hasil dari Usaha Mikro yang 

sudah tergabung di Banyuwangi Mall dan memberikan pelatihan terkait pemasaran 

online.46 

Kedua,  hambatan selanjutnya adalah terkait dengan kurangnya keberagaman 

produk yang ditampilkan di Banyuwangi Mall. Produk yang dijual di Banyuwangi mall 

                                                           
45 Ibid. 
46 Op.Cit. Wawancara dengan Sarirotus. 
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harus lebih inovastif agar mampu bersaing kedepannya. Seperti yang diungkap oleh 

Bapak Saifudin selaku Kepala Redaksi dari Radar Banyuwangi.  

“…produk-produk Banyuwangi memang harus inovatif juga supaya bisa 

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

sepatu, makanan.”47 

 

 

Menurut bapak saifudin produk di Banyuwangi Mall harus lebih inovatif lagi agar dapat 

bersaing. Selain itu juga branding nya atau pemberian merk juga perlu diperjhatikan 

agar lebih menarik pembeli. Terkait dengan hambatan berupa produk yang masih 

kurang beragam solusi yang saat ini dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan 

rutin untuk membantu update produk Usaha Mikro yang tergabung. 

                                                           
47 Op.Cit. Wawancara dengan Saifudin. 


