
Anti-Mainstream 

Marketing 
ala Banyuwangi

Belajar dari
Strategi Paradoks 
Azwar Anas



| Anti Mainstream Marketing2

Banyuwangi adalah model ideal dari pendekatan pembangunan 
yang disebut “tourism-centered development”, pembangunan yang 

berfokus pada sektor pariwisata. 

Selama 10 tahun terakhir Banyuwangi bertransformasi dari 
daerah yang dikenal dengan citra buruk “kota santet” menjadi 

kota yang maju dan modern dengan mengandalkan sektor 
pariwisata sebagai core economy-nya. 

Hasilnya fenomenal, sejak tahun 2010 PDRB dan pendapatan 
perkapita kabupaten ini naik lebih dari dua kali lipat dan 

kunjungan wisatawan naik 10 kali lipat. 
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PDRB

Pendapatan Perkapita

Kunjungan wisnus

Kunjungan wisman

2010 2018 Kenaikan

Rp. 32,46 triliun

Rp. 20,86 juta

491 ribu

12.505

Rp. 78,48

Rp. 48,75 juta

5,2 juta

127.420

141,8%

134%

960%

919%

Aksesibilitas (Jkt – Bwi)

Penumpang pesawat

Calendar of Event:

21 jam

7.835**

90 menit

365.493

99

-

-

4.664,9%

n.a.

Aksesibilitas (Sby – Bwi) 7 jam 50 menit -

Memang ke depan tren pertumbuhan ekonomi dunia 
bakal ditopang oleh pariwisata. Di era megatrend 
“Leisure Economy” sektor pariwisata bakal menjadi 
tulang punggung ekonomi bangsa-bangsa hebat di 
dunia. Negara-negara maju seperti Inggris, Perancis, 
Spanyol, atau Singapura, kini justru mengandalkan 
sektor pariwisata sebagai core economy. 

Kenapa Banyuwangi fokus memosisikan diri di 
pariwisata? 

Karena sektor pariwisata memiliki multiplier effect amat 
luas ke perekonomian secara keseluruhan. Artinya, 
kegiatan di sektor ini memiliki dampak luar biasa dalam 
menggerakkan begitu banyak kegiatan ekonomi lain. 

Tak hanya itu, sektor pariwisata juga paling mudah dan 
paling murah mendatangkan devisa. Dengan begitu 
pariwisata menjadi “obat ampuh” untuk menyembuhkan 
penyakit akut current account decit (CAD) yang diderita 
perekonomian kita beberapa tahun terakhir. 

Kini ekonomi Indonesia sudah tidak bisa lagi 
mengharapkan minyak bumi dan gas, batubara, 
komoditas pertanian/perkebunan, atau tekstil/pakaian 
jadi yang daya saing dan harganya di pasar 
internasional semakin anjlog. 

Di sinilah pentingnya menjadikan pariwisata sebagai 
core economy Indonesia. 
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20 JURUS
Anti-Mainstream

Marketing

#1.	“Setiap	Dinas	adalah	Dinas	Pariwisata”

	#2.	“Setiap	Tempat	adalah	Destinasi,	
Setiap	Program	adalah	Atraksi”	

	#3.	“Setiap	yang	Datang	adalah	Endorser,	
Cerita	adalah	Segalanya”	

	#4.	“Kesan	Pertama	Begitu	Menggoda,	Kesan	Terakhir	
							adalah	Kenangan	untuk	Selamanya”

	#5.	“Merawat	dan	Meruwat”

	#6.	“Dari	Kota	Santet	menjadi	Kota	Internet”

	#7.	“Setiap	Nama	Harus	Bermakna”

STRATEGI

KEPEMIMPINAN
#14.	“ ”Merangkul,	Agar	Energi	Mengumpul

	#15.	“Menginspirasi	melalui	Bukti”	

	#16.	“Momentum	untuk	Mempercepat	Eksekusi”

	#17.		“Eksekusi	adalah	Tentang	Detail”

INOVASI

	#18.	“Superteam	Lebih	SUPER	dari	Superman”
	

	#19.		“Setiap	Insan	adalah	Pemenang”

	#20.		“Memanusiakan	ASN”

#8.		“Dari	PAD	ke	PDRB”	

	#9.	“Kelemahan	adalah	Kekuatan”	

	#10.	“Menciptakan	Pasar,	Bukan	Mengikuti	Pasar”	

	#11.		“Memodi�ikasi	Ide	Lebih	Ampuh	dari	Menciptakan”	

	#12.		“Rakyat	Adalah	Raja”
	

	#13.		“Jemput	Bola,	Bukan	Tunggu	Warung”



#1 SEMUA DINAS ADALAH 
DINAS PARIWISATA
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i Banyuwangi, mereka Dmenganggap setiap dinas 
adalah dinas pariwisata. Karena 

itu semua dinas di Banyuwangi harus 
mampu menciptakan program-program 
dan event inovatif yang mampu menarik 
wisatawan dari dalam dan luar negeri.

Contohnya Dinas Pemuda dan 
Olahraga, mereka membuat event 
olahraga bertemakan balap sepeda 
berskala internasional “Tour de Ijen” 
sebagai sebuah atraksi pariwisata yang 
menarik wisatawan untuk datang ke 
Banyuwangi.

Pariwisata adalah simpul dari seluruh 
proses pembangunan di Banyuwangi, 
maka dari itu kehadiran destinasi 
wisata akan menggeliatkan 
perekonomian Banyuwangi secara luas.
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#2 SETIAP LOKASI 
ADALAH DESTINASI
#2 SETIAP LOKASI 
ADALAH DESTINASI

i Banyuwangi, mereka Dberani menyebut bahwa 
setiap lokasi adalah 

destinasi, dan setiap program 
yang dieksekusi harus menjadi 
atraksi. Maka dari itu 
Banyuwangi terus berinovasi 
mengembangkan destinasi 
sekreatif mungkin bahkan anti-
mainstream.

Contohnya ketika Banyuwangi 
ingin menyelesaikan masalah 
sungai dan toilet yang kotor, 
maka mereka 
menyelenggarakan festival 
yang bertajuk “Festival Toilet 
dan Kali Bersih” yang sekaligus 
menjadi sebuah atraksi yang 
membantu menaikkan indeks 
daya saing pariwisata kita 
dalam hal kesehatan dan 
higienitas.
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Banyak kepala daerah berpromosi dengan memasang 
billboard raksasa di Bandara Soekarno Hatta dengan 
anggaran APBD ratusan juta. Banyuwangi tidak melakukan 
itu, Bahkan mereka tak berpromosi sama sekali.

Mereka percaya bahwa siapapun yang datang ke 
Banyuwangi baik itu wisatawan, pengusaha, investor, 
atau pemilik event adalah marketer yang paling impactful. 

mereka menyebutnya, “Our best marketers are our 
customers”. Lalu apa yang dilakukan? mereka men-service 
habis-habisan wisatawan, pengusaha, investor, promotor 
event, dan siapapun yang datang ke Banyuwangi. Logikanya 
sederhana, semakin mereka puas, maka semakin mereka 
ngomong ke banyak orang lain. 

Yup, pemasaran “gethok tular”.

#3 SETIAP YANG DATANG ADALAH ENDORSER#3 SETIAP YANG DATANG ADALAH ENDORSER
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#4 KESAN PERTAMA 
BEGITU MENGGODA, 
KESAN TERAKHIR ADALAH 
KENANGAN UNTUK SELAMANYA

#4 KESAN PERTAMA 
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esan pertama merupakan sesuatu yang krusial ketika mereka  memasarkan Kdestinasi atau daerah, maka dari itu Banyuwangi tidak main-main dalam 
membentuk kesan pertama bagi setiap tamu yang datang ke Banyuwangi.

Contohnya, ketika mereka membentuk kesan pertama melalui bandara yang anti-
mainstream dan menciptakan ikon Banyuwangi yang memorable. Bandara Banyuwangi 
mengusung konsep green airport yang unik, bangunannya banyak menggunakan kayu 
terutama kayu bekas, juga didukung dengan adanya kolam-kolam ikan dan atap 
Gedung yang menggunakan roof garden yang ditanami rumput hijau.

Kesan yang memorable di benak pengunjung akan membuat loyalitas konsumen, dan 
mendorong mereka untuk bercerita kepada konsumen lainnya.
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Banyuwangi memang belum banyak dikenal masyarakat, kalua pun dikenal orang memiliki persepsi yang kurang 
baik, seperti mistis, kota santet, dan hal mistis lainnya.

Tidak mudah memang untuk mengubah itu, tapi mereka mencoba me-reposisi brand image Banyuwangi 
sebagai kota digital. Banyuwangi bertransformasi dari kota santet 

menjadi kota internet.

Tidak mudah memang untuk mengubah itu, tapi mereka mencoba me-reposisi brand image Banyuwangi 
sebagai kota digital. Banyuwangi bertransformasi dari kota santet 

menjadi kota internet.

Banyuwangi memang belum banyak dikenal masyarakat, kalua pun dikenal orang memiliki persepsi yang kurang 
baik, seperti mistis, kota santet, dan hal mistis lainnya.

Salah satu inisiatif Banyuwangi untuk membangun image sebagai kota digital ialah menggagas program “Smart 
Kampung” yang berbasis desa. Instrumen teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong kreativitas 

warga dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif. Program Smart Kampung juga memudahkan warga dalam 
pelayanan publik yang dijalankan lebih ringkas, cepat, dan pasti.

Salah satu inisiatif Banyuwangi untuk membangun image sebagai kota digital ialah menggagas program “Smart 
Kampung” yang berbasis desa. Instrumen teknologi informasi dan komunikasi mampu mendorong kreativitas 

warga dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif. Program Smart Kampung juga memudahkan warga dalam 
pelayanan publik yang dijalankan lebih ringkas, cepat, dan pasti.

#6
DARI KOTA SANTET 

MENJADI 
KOTA INTERNET
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alam melakukan inovasi Banyuwangi banyak mengadopsi Dpola pikir paradoks, yaitu dua hal yang sepertinya 
bertentangan namun sesungguhnya saling melengkapi dan 

saling memperkuat. Salah satu contoh pernyataan paradoks ialah 
“Less is more” yang selintas memiliki arti yang bertentangan.

Sebagai contoh di Banyuwangi, untuk membangun daerah mereka 
tidak melakukan pendekatan PAD yang biasa dilakukan oleh 
daerah lain, dimana pemda mengumpulkan sebanyak mungkin 
pendapatan dari pajak dan retribusi lalu di kemballikan untuk 
membangun infrastruktur. 

Banyuwangi melakukan yang berbeda yaitu pendekatan PDRB 
(Produk Domestic Regional Bruto), dimana pemkab menciptakan 
iklim kondusif agar TTI (Tourist, Trader, Investor) bisa tumbuh 
berkembang dan membawa dampak positif kepada perekonomian 
Banyuwangi. Salah satu contohnya ialah bagaimana Banyuwangi 
bisa memberikan proses perizinan yang lebih mudah dan cepat 
untuk para TTI.
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untuk para TTI.

#8 DARI PAD KE PDRB

| Anti Mainstream Marketing 10



eorang inovator selalu optimis dan Smelihat persoalan dari sudut yang unik 
dan positif. Hal ini yang selalu dilakukan 

Banyuwangi ketika melihat sebuah kelemahan 
yang bisa dijadikan sebuah kekuatan.

Contohnya ialah destinasi-destinasi wisata 
yang letaknya jauh dan terpencil, mereka 
memanfaatkan keterpencilan itu sebagai 
kekuatan karena “semakin sembunyi, 
semakin dicari”. 

Kasus Pantai Sukamade bisa jadi contoh, 
terletak 100 kilometer dari pusat kota, yang 
merupakan habitat penyu yang dilindungi. 
Mereka menjadikan kelemahan itu sebagai 
“part of experience” dimana para wisatawan 
diajak menggunakan jeep ketika melewati 
perjalan ke Sukamade yang justru menjadi 
sebuah pengalaman yang tak terlupakan 
bagi wisatawan.

eorang inovator selalu optimis dan Smelihat persoalan dari sudut yang unik 
dan positif. Hal ini yang selalu dilakukan 

Banyuwangi ketika melihat sebuah kelemahan 
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sebuah pengalaman yang tak terlupakan 
bagi wisatawan.

#9
KELEMAHAN 

ADALAH 
KEKUATAN



idak semua inovasi yang dilakukan Banyuwangi adalah menciptakan yang baru, ada inovasi yang Tmerupakan hasil modikasi dari apa yang sebelumnya sudah ada. Mereka melihat sesuatu yang 
baik dari negara lain dan dimodikasi, atau Bahasa populernya ATM: Amati, Tiru, Modikasi.

Contohnya ketika mereka belajar dari bandara Koh Samui di Thailand, keunikan bandara dengan 
konsep terbuka dan ramah lingkungan menjadi benchmark bagi Banyuwangi untuk menciptakan 
bandara dengan konsep anti-mainstream.

Bandara Banyuwangi mengusung konsep green rooftop dengan konsep ruang terbuka, agar aliran 
udara alami masuk untuk mendinginkan ruangan di dalam bandara. Hasil rancangan bandara oleh 
arsitek lokal Andra Martin ini juga memikat wisatwan untuk ber-sele ria.
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#11 MEMODIFIKASI LEBIH AMPUH 
DARI MENCIPTA
#11 MEMODIFIKASI LEBIH AMPUH 
DARI MENCIPTA



Dalam pembangunan daerah, wong 
cilik biasanya selalu dikalahkan. 
Pembangunan selalu berpihak 
kepada yang kuat yaitu kalangan 
menengah-atas; sementara 
kelompok miskin-bawah selalu 
dikorbankan dan menjadi prioritas 
paling buncit.

Di Banyuwangi berpandangan 
sebaliknya. Kalau umumnya 
pemerintah daerah berpandangan 
“semakin ke atas semakin 
mendapat prioritas”, mereka justru 
menggunakan pola berpikir 
terbalik: “semakin ke bawah, 
semakin prioritas”.

Karena itu para lansia, kaum buta 
huruf, siswa putus sekolah, anak 
yatim-piatu, penderita diabilitas, 
pelaku usaha mikro menjadi top 
priority dan dilayani habis-habisan. 
Banyuwangi punya prinsip bahwa 
rakyat adalah konsumen, dan 
konsumen termiskin, terlemah, 
terbawah, dan terkecil justru 
mendapatkan prioritas tertinggi.

“Semakin terbawah, semakin 
prioritas teratas.”
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#12 RAKYAT 
ADALAH RAJA



etiap pemimpin harus bisa memberi inspirasi kepada anak Sbuahnya. Namun inspirasi itu juga harus diberikan dengan bukti 
nyata, agar pemimpin bisa menyakinkan visi yang dia bawa 

kepada para anak buahnya.

Contohnya yang dilakukan oleh Banyuwangi ialah, sampai akhir tahun 
2018 telah menciptakan 341 inovasi. Bahkan Kementerian Dalam 
Negeri menetapkan Banyuwangi sebagai Kabupaten terinovatif.

Di Banyuwangi setiap staf dan ASN mengumpamakan program-
program yang dijalankan seperti memenangkan lomba, dengan target 
dan capaian yang terus ditingkatkan. Hal tersebut akan mendorong 
mereka untuk menciptakan kepercayaan diri untuk berinovasi.

#15
MENGINSPIRASI 
DENGAN 
BUKTI
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Salah satu kunci kesuksesan pengambilan kebijakan yang dilakukan Banyuwangi ialah 
inovasi dan kolaborasi. Kolaborasi baik di internal dan eksternal organisasi 

memungkinkan Banyuwangi untuk menghasilkan kekuatan Bersama yang lebih powerfull.

Contohnya ketika melakukan revitalisasi sungai Kalilo di Banyuwangi. Dalam membenahi 
Kalilo, kolaborasi tim antar dinas memainkan perannya masing-masing, ketika Dinas 

Kominfo bertanggung jawab untuk memasang CCTV dan Dinas Kesehatan bertugas untuk 
mengedukasi warga agar tidak BAB di sungai, dan juga Dinas Pengairan mengatur 

manajemen air dan mengecat tembok saluran air.

Dengan begitu, Banyuwangi telah menciptakan pendekatan yang disebut sebagai : 
“Pemerintah Kolaboratif”.

#18 MEMBERANTAS SEKAT BIROKRASI 
DENGAN KOLABORASI
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ara Banyuwangi dalam merangkul para CASN nya ialah dengan pendekatan 
yang teduh, istilah mereka “mguwongke” 

atau memanusiakan staf. Langkah awal yang 
dilakukan pemimpin ialah membangun 
kepercayaan.

Mereka memberikan pekerjaan ke staf dengan 
total, artinya mempercayakan secara penuh 
dan tidak mencurigainya, alias positive thinking. 

Tentun hal ini tidak mudah, perlu kesabaran 
untuk para pemimpin dalam membangun hal 
tersbut. Karenanya kemampuan relationship 
dari seorang pemimpin sangat krusial, 
dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang 
luar biasa karena berhadapan dengan 
manusia bukan robot.

Intinya, harus selalu memanusiakan manusia 
ketika melakukan setiap pekerjaan.
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#20
MEMANUSIAKAN ASN
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anyuwangi menguraikan 20 jurus yang Bdiyakini membawa mereka dalam 
kesuksesan membangun daerahnya. 

Untuk mendapatkan helicopter view dari 
semua jurus tersebut, maka dibuatlah sebuah 
model yang komprehensif dalam 
mengeksekusi strategi yang dilakukan oleh 
Banyuwangi.

Secara komprehensif model ini 
menggambarkan bagaimana Banyuwangi 
mengembangkan pemasaran, mulai dari 
siapa saja target market yang ingin di 
datangkan, 

apa yang Banyuwangi tawarkan (value 
Proposition) hingga bagaimana Banyuwangi 
melakukan berbagai strategi untuk menarik 
mereka agar datang ke Banyuwangi.
Kesalahan terbesar banyak pemerintah 
daerah ialah ketika mereka tidak memiliki 
strategi yang jelas sebagai acuan mereka 
membangun daerahnya. 

Maka dari itu Banyuwangi menggunakan 20 
jurus pemasaran Anti-Mainstream yang 
menjadi resep mereka dalam mencapai 
tujuan pembangunan daerahnya.
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