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Abstrak
Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah (SWA) Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah didirikan
pada tanggal 05 November 2013. Visi yang diemban SWA adalah “Menjadi pelopor terciptanya perempuan
mandiri yang berkarakter islami dan berjiwa nasionalis”. Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah (SWA) memberikan
pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan sehingga terbentuk perempuan wirausaha yang mandiri dan
pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial. Sekolah Wirausaha Aisyiyah beranggotakan perempuan
yang aktif bergerak dalam industri UMKM. Dalam menjalankan praktek promosi UMKM, mereka menemui
sejumlah kendala terkait dengan kegiatan fotografi yang berfungsi untuk memasarkan produk secara online.
Anggota Sekolah Wirausaha Aisyiyah sudah melakukan promosi melalui sosial media akan tetapi belum bisa
membuat foto yang menarik untuk promosinya. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami
akan memberikan pelatihan foto produk untuk meningkatkan pemasaran digital UMKM milik anggota Sekolah
Wirausaha Aisyiyah kota Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan
keahlian anggota Sekolah Wirausaha Aisyiyah sehingga dapat mengoptimalkan promosi produk UMKM melalui foto
produk yang menarik.
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mandiri dan pada akhirnya akan berdampak pada
kehidupan sosial.
SWA
dibentuk
unutk
memfasilitasi
perempuan-perempuan yang memiliki minat usaha
dan atau ingin mengembangkan usahanya. Dalam
pengabdiaan ini bertujuan untuk membantu yayasan
SWA dalam pendistribusian ilmu penggunaan
media sosial dan juga pelatihan fotografi produk
terkait usaha yang ditekuni oleh anggota SWA.
Dari hasil wawancara dan observasi ke
lokasi, SWA memiliki sejumlah kendala terkait
kegiatan pemasaran produknya. Anggota kelompok
Sekolah Wirausaha Aisyah belum melakukan
promosi melalui sosial media, karena terkendala
keahlian membuat foto produk, dan membuat
konten serta pengelolaan akunnya. Oleh karena itu,
dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami
memberikan pelatihan kepada anggota SWA untuk
mengoptimalkan promosi melalui media sosial.

1. PENDAHULUAN
Menilik kondisi ekonomi bangsa yang saat ini
gencar untuk mendukung berkembangnya umkm,
maka disinilah peran Aisyiyah dibutuhkan untuk
membantu mendukung progam pemerintah, yang
salah satunya yakni melalui program Sekolah
wirausaha Aisyiyah (SWA). Berdirinya Sekolah
Wirausaha ‘Aisyiyah Majelis Ekonomi dan
Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah adalah
upaya peningkatan kesejahteraan kaum perempuan
yang merupakan bagian integral Tanfidz Keputusan
Tanwir ‘Aisyiyah di Yogyakarta tahun 2012
Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah (SWA) Majelis
Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat
‘Aisyiyah didirikan pada tanggal 05 November
2013. Visi yang diemban SWA adalah “Menjadi
pelopor terciptanya perempuan mandiri yang
berkarakter islami dan berjiwa nasionalis”.
Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah (SWA) memberikan
pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan
sehingga terbentuk perempuan wirausaha yang
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2. METODE PELAKSANAAN

o

Kegiatan pengabdian masyarakat di Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA). dilaksanakan pada hari
Sabtu, 3 Agustus 2019 di Jl. Sultan Agung No. 18
Yogyakarta.
Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai
peningkatan kapasitas anggota Sekolah Wirausaha
Aisyiyah (SWA) dalam bidang digital foto produk,
dilakukan melalui tahapan berikut:
1. Persiapan kegiatan, meliputi:
a. Melakukan survei di lokasi mitra
pengabdian masyarakat, yaitu di Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA).
b. Pengajuan
permohonan
ijin
untuk
mengadakan
kegiatan
pengabdian
masyarakat dan permohonan sebagai mitra
kepada pengurus dan ketua Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA)..
c. Pengurusan administrasi, perijinan dan surat
menyurat.
d. Persiapan tempat dan perlengkapan
kegiatan pengabdian masyarakat.
2. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat,
meliputi:
a. Pembukaan dan perkenalan dengan anggota
kelompok Sekolah Wirausaha Aisyah yang
menjadi mitra pengabdian masyarakat
b. Pemberian materi mengenai cara memotret
produk
yang
baik
menggunakan
smartphone, komposisi fotoproduk dan
editing
foto
produk
menggunakan
smartphone.
c. Workshop membuat foto produk dengan
menggunakan smartphone.
d. Sesi diskusi dan tanya jawab dengan
peserta.
3. Penutupan
a. Berpamitan dengan Pengurus dan anggota
Sekolah Wirausaha Aisyiyah (SWA).
b. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian
masyarakat.

N

Pelaksanaan

Mitra

1

Banyak pelaku
umkm yang masih
belum paham
optimalisasi foto
pada promosi
lewat sosial
media.

Memberikan
materi
optimalisasi
foto pada
promosi lewat
sosial media.

Peserta
mempraktek
kan dari
materi yang
diberikan

2

Terkendalanya
foto yang kurang
menarik dalam
promosi di sosial
media sehingga
calon konsumen
tidak memiliki
hasrat untuk
membeli produk
umkm.

Tim
melakukan
workshop foto
produk dengan
menggunakan
smartphone.

Peserta
mempraktek
kan dari
materi yang
diberikan
untuk
membuat
foto produk
dengan
smartphone.

3

Selalu berfikir
bahwa foto yang
bagus hanya bisa
dilakukan dengan
kamera bagus.

Tim
melakukan
workshop foto
produk dengan
menggunakan
smartphone.

Peserta
pelatihan
langsung
mempraktek
kan dari
materi yang
diberikan

Adapun
proses
kegiatan
pengabdian
masyarakat yang telah dilakukan, berjalan dengan
lancar. Ketua dan pengurus Sekolah Wirausaha
Aisyiyah (SWA) membantu dalam mempersiapkan
dan
mengkoordinasikan
anggotanya
untuk
menghadiri kegiatan sebagai peserta. Peserta
kegiatan ini adalah pengurus dan anggota Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA). Sedangkan tempat
yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah
Kantor Sekolah Wirausaha Aisyiyah (SWA).
Sebelum
memulai
kegiatan,
kami
memperkenalkan diri dan mencoba menggali
pengetahuan para peserta tentang foto yang menarik
di sosial media khususnya Instagram dan Ecommerce. Kami mengajukan pertanyaan mengenai
foto-foto yang menarik di sosial media, serta
tentang penggunan foto smartphone. Setelah
menggali pengetahuan dasar para peserta, kami

Tabel 1. Metode Pelaksanaan
Permasalahan
Metode
Partisipasi

272

ISSN : 2615-2657

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019
UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

memberikan materi mengenai cara membuat foto
yang menarik menggunakan smartphone. Selama
materi
diberikan,
para
peserta
terlihat
memperhatikan dan sangat antusias.
Materi disampaikan selama kurang lebih 30
menit. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan
praktek langsung membuat foto produk dengan
smartphone.
Adapun kendala yang ditemui dalam proses
kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu adalah
pemahaman anggota terkait teknologi digital sangat
minim. Sehingga banyak istilah-istilah dalam materi
digital marketing maupun fotografi yang tidak
dipahami. Sehingga banyak penyesuaian yang
dilakukan untuk dapat membuat para peserta
memahami materi yang disampaikan.

tangga yang ingin memiliki penghasilan sampingan
dengan membuat sebuah produk UMKM yang siap
dipasarkan. Keresahan anggota SWA dalam foto
produk mulai teratasi karena pelatihan ini. Anggota
SWA mulai belajar membuat foto produk yang
lebih menarik dari sebelumnya. Selain itu, foto
produk yang sebelumnya hanya seadanya, setelah
pelatihan ini foto produk anggota SWA lebih
terkonsep dan memiliki nilai jual untuk
memasarkan produknya. Tidak hanya itu, konsultasi
secara personal terus dilakukan untuk membuat foto
agar lebih baik.
Tabel 2. Hasil Pelaksanaan
No
Tujuan
.
1. Memberikan
pemahaman
tentang fotografi
produk dan
pentingnya
fotografi produk
dalam dalam
membuat foto
produk yang
menarik
2. Anggota SWA
dapat membuat
foto produk
dengan
menggunakan
smartphone.

Gambar 1. Pemberian Materi Pengenalan
Sosial Media

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelatihan foto produk yang dilakukan kepada
Sekolah Wirausaha Aisyah disambut dengan baik
oleh para peserta. Peserta sangat antusias terhadap
pelatihan foto produk karena para anggota Sekolah
Wirausaha Aisyah didominasi oleh ibu rumah
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Hasil Pelaksanaan
Anggota Sekolah
Wirausaha Aisyiyah dapat
memahami materi
mengenai teknik dasar
fotografi dan praktek foto
produk menggunakan
smartphone untuk
menambah nilai promosi
produk.
Anggota dapat membuat
foro produk secara
mandiri menggunakan
smartphone dan properti
foto.
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Wirausaha Aisyiyah (SWA) dalam bidang
peltihan foto produk mendapat respon yang baik,
dari para pengurus dan anggota Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA). Hal ini terlihat dari
antusiasme peserta dalam mengikuti rangkaian
kegiatan yang dilakukan.
3) Dari hasil diskusi dengan anggota Sekolah
Wirausaha
Aisyiyah
(SWA),
mereka
mengharapkan adanya kegiatan pelatihan
kembali terkait untuk meningkatkan kemampuan
dalam fotografi produk usaha anggota Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA).

Gambar 2. Pemilihan Background untuk foto
produk

Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami Universitas Amikom
Yogyakarta, khususnya Lembaga Pengabdian
Masyarakat yang telah memberikan pendanaan
sehingga pengabdian kepada masyarakat dapat
terlaksana dengan baik. Ucapan terima juga kami
sampaikan kepada Sekolah Wirausaha Aisyiyah
(SWA), yang telah bersedia berpartisipasi sebagai
mitra dan tempat pelaksanaan dalam kegiatan
pengabdian masyarakat ini. Tak lupa, kami juga
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu terlaksananya kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini.

Gambar 3. Hasil foto peserta workshop
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Gambar 4. Hasil foto peserta workshop
4. KESIMPULAN
Kesimpulan kegiatan pelatihan fotografi produk
menggunakan Smartphone pada anggota Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA) sebagai berikut:
1) Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai
peningkatan
kapasitas
anggota
Sekolah
Wirausaha Aisyiyah (SWA) dalam bidang
pelatihan foto produk telah terlaksana dengan
baik dan lancar.
2) Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai
peningkatan
kapasitas
anggota
Sekolah
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