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Abstrak
Ziidanwood merupakan salah satu UMKM yang berinovasi terkait pemanfaatan limbah kayu yang dijadikan
produk nilai jual yang berbasis kreativitas berupa kriya. Berawal dari permasalahan limbah kayu hasil
pembangunan dan banyaknya pemuda desa yang sulit mendapatkan pekerjaan karena tingkat pendidikan,
Pandu memprakarsai pembentukan Ziidanwood bersama masyarakat Duri, Tirtomartani. Permasalahan
yang dihadapi oleh Ziidanwood adalah ketersedian bahan, alat, manajemen serta teknik pemasaran yang
masih bersifat konvensional. Sebagai UMKM yang terdiri dari pekerja berpendidikan rendah, yang menjadi
perhatian khusus adalah proses promosi serta pemasaran. Saat ini Ziidanwood hanya bisa memproduksi,
terkendala bagaimana meningkatkan brand produk sekaligus bisa melakukan penjualan secara luas dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital dan internet tentu juga
berimbas pada dunia pemasaran. Tren pemasaran di dunia beralih dari yang semula konvensional menjadi
digital. Ini menjadi salah bentuk transformasi digital dari UMKM Ziidanwood agar bisa meningkatan brand
produk serta kemudahan dalam memasarkan produk untuk meningkatkan ekonomi kreatif dengan manfaat
elektronik bisnis yang meliputi disintermediation, reintermediation, hypermediation dan infomediation.
Kata kunci: ukm, kriya, pemasaran, digital
1. PENDAHULUAN

Ziidanwood yang terletak di kalasan sleman
merupakan salah satu UMKM yang didirikan pada
tahun 2013 bergerak di bidang custom furniture,
yaitu pembuatan perabot kayu sesuai dengan
permintaan konsumen. Namun setelah beberapa
waktu berjalan, ternyata bisnis itu kurang cocok
untuk umkm dengan modal yang sangat terbatas.
Sehingga Ziidanwood pun beralih bisnis menjadi
bisnis kreatif hiasan tembok terbuat dari kayu.

Berdasarkan data riset yang dilakukan oleh badan
khusus ekonomi kreatif tahun 2016, bagaimana
kontribusi PDB ekonomi kreatif berdasarkan
subsektor tiga besar adalah kuliner, fashion dan
Kriya. Kriya adalah merupakan bagian dari seni
rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni
dan desain yang bersumber ide kontemporer[1].
Tirtomartani merupakan desa di kecamatan kalasan,
Sleman terdiri dari 17 pedukuhan, yaitu salah
satunya Duri. Tirtomartani terletak pada bentangan
jalan raya utama Yogyakarta-Solo yang merupakan
salah satu arus lalu lintas paling ramai di
Yogyakarta. Terutama untuk para pelancong,
maupun pedagang dalam membawa dagangannya
keluar maupun masuk ke Yogyakarta. Disamping
itu, terdapat 3 candi yang menambah spesial desa
ini, yaitu candi kalasan, candi sari, dan candi
kedulan. Lokasi strategis inilah yang membuat
pengembangan bisnis kreatif di daerah tirtomartani
cukup memiliki prospek.

Perubahan strategi bisnis ternyata berdampak
signifikan terhadap perkembangan Ziidanwood,
yang tadinya hanya jalan ditempat, kemudian
menjadi bisnis yang menguntungkan. Namun
begitu, ternyata dikarenakan hampir seluruh pekerja
Ziidanwood adalah pemuda desa dengan
Pendidikan rendah , sehingga pemasaran yang
dilakukan belum maksimal. Hal ini tentunya
sebenarnya masih bisa diperbaiki lagi agar unit
bisnis ini semakin berkembang.
Permasalahan yang dihadapi Ziidanwood saat ini
adalah kurangnya pengetahuan tentang marketing
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berbasis digital sehingga Ziidanwood tidak dikenal
oleh masyarakat luas, padahal pada kenyataannya
banyak pihak yang membeli produk Ziidanwood
secara massif yang kemudian di rebranding dengan
brand lain.

Peralatan penunjang kegiatan yang digunakan
disajikan pada Tabel 3 berikut.

No
1
2

2. METODE PELAKSANAAN
a. Permasalahan Mitra
Setelah dilakukan observasi dan wawancara dengan
calon mitra yaitu Bapak Yusuf dan Bapak Pandu
serta pengamatan secara langsung di lokasi terdapat
beberapa
permasalaan
dari
calon
mitra.
Permasalahan tersebut telah didiskusikan dengan
calon mitra dan sepakat membuat prioritas
permasalahan yang akan diangkat antar lain
disajikan dalam tabel 1 berikut ini..

3
4
5
6
7

Tabel 3. Tabel Peralatan
Peralatan
Keterangan
Modem
Media internet
LCD Proyektor Alat presentasi dan sosialisasi
dan Sceen
Laptop
Alat presentasi dan sosialisasi
Sound
System Alat presentasi dan sosialisasi
dan mic
Roll Cable
Alat presentasi dan sosialisasi
Modul
Media Pembelajaran
Pembelajaran
Alat Tulis
Alat tulis untuk mencatat

Tabel 1. Daftar Masalah dan Prioritas

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

No
1

Permasalahan
Kurangnya
kemampuan
digital marketing dalam
pemasaran dan branding
produk

Prioritas
Prioritas 1

Berikut adalah metode perlaksanaan kegiatan yang
digambarkan dalam bentul tabel yang disinkronkan
dengan permasalahan dan target luaran. Disajikan
dalam bentuk table 5 berikut ini.

2

Tidak
adanya
website
official pendukung digital
marketing

Prioritas 2

3

Tidak adanya akun ofisial
dimana perusahaan bisa
membuat katalog online

Prioritas 3

Tabel 4. Metode Pelaksaan dan Pelaksanaan
Kegiatan
N
o
1

Permasalaha
n
Kurangnya
kemampuan
digital
marketing
dalam
pemasaran
dan branding
produk

2

Tidak adanya
website
official
pendukung
digital
marketing

3

Tidak adanya
akun ofisial
dimana
perusahaan
bisa membuat
katalog online

b. Solusi yang Ditawarkan
Berisi solusi yang ditawarkan dan prioritas untuk
menyelesaikan permasalahan mitra. Disajikan
dalam bentuk tabel 2 seperti berikut ini.
Tabel 2. Daftar Masalah dan Solusi
No
1

Permasalahan
Kurangnya
kemampuan
digital marketing
dalam pemasaran
dan
branding
produk

Solusi
Pemberian dasar-dasar
penggunaan
sosial
media,website, internet
untuk digital marketing

2

Tidak
adanya
website
official
pendukung digital
marketing

Pembuatan
ofisial dan
penggunaan

3

Tidak
adanya
akun
ofisial
dimana
perusahaan bisa
membuat katalog
online

Pembuatan akun sosial
media ofisial

website
pelatihan

c. Perlengkapan Penunjang Kegiatan
146

Metode
Pelaksanaan
Memberikan
pelatihan
digital
marketing
sebanyak
8
jam
yang
dibagi
menjadi
3
pertemuan
Pengembanga
n
website
official
ZiidanWood

Pembuatan
akun ofisial

Target
Pelatihan
ecommerce dan
digital
marketing
sebanyak 3 sesi
telah berhasil
dilaksanakan
dengan baik
Pembuatan
website telah
dilaksanakan
dan
sudah
diupload
ke
hosting dengan
domain
ziidanwood.co
m
Akun
sosial
media
yang
telah
dibuat
adalah
akun
Instagram
Resmi
(@ziidanwood)
dengan
follower
asli
bukan bot.
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Mengacu pada rencana kegiatan seluruhnya telah
dilaksanakan berikut ini adalah hasil dan capaian
yang sudah dilakukan sesuai dengan target yang
dicapai sebagai berikut.
1.

Pelaksanaan Pelatihan Digital Marketing
dan Ecommerce

Gambar 2. Pengenalan Pemasaran Digital

Pada pelatihan kali ini yaitu pada gambar 1 dan
gambar 2, merupakan pelatihan sesi pertama
dengan materi pelatihan, yaitu pengenalan internet
dan pemasaran digital.

Gambar 1. Pelatihan Internet

Gambar 1 adalah pelatihan pengenalan internet dan
pemasaran digital yang dilaksanakan pada tanggal 2
Agustus 2019 di kediaman Bapak Kusnawi ,
pelatihan ini menjadi hal yang sangat penting
sebagai dasar pondasi dalam mengikuti pelatihan
selanjutnya, mengingat acara pelatihan ini diikuti
oleh para anggota Ziidanwood yang berpendidikan
rendah, yang bertujuan untuk mengenalkan
perkembangan teknologi internet saat ini, tantangan
yang ada karena signifikansi kebutuhan teknologi
industri dan harapannya mereka mampu
mengoptimalkan penggunaan internet untuk
memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Gambar 3. Pelatihan dan Sharing Materi Pemasaran
Digital

Yang kemudian dilanjutkan pelatihan sesi 2 yaitu
bagaimana memaksimalkan sosial media dan media
website sebagai media branding. Social Media atau
biasa disebut “medsos” adalah salah satu media
promosi bisnis yang sangat ampuh di zaman serba
teknologi ini. Hal ini didukung oleh fakta bahwa
warga negara Indonesia sangatlah gemar bermain
sosial media, yang bahkan sampai menjadi salah
satu gaya hidup[2]. Maka dari itu promosi melalui
media sosial sedang gencar dilakukan oleh para
penggiat bisnis. Namun promosi ini juga harus
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dilakukan dengan baik dan benar. Maka pelatihan
ini diharapkan mampu mendongkrak branding
UMKM ini.

Pada gambar no 5 bisa kita lihat tampilan beranda
website official dari Ziidanwood yang telah aktif
dengan domain ziidanwood.com website ini
dibangung menggunakan platform wordpress
dengan plugin SEO termutakhir, dengan harapan
mampu mendongkrak branding dan pemasaran
produk UMKM Ziidanwood melalui google.

Gambar 4. Pelatihan Penggunaan Website

Pada gambar 4 bisa dilihat antusiasme para anggota
Ziidanwood dalam mempelajari ilmu internet
marketing yang mereka akui adalah ilmu yang
cukup baru bagi mereka. Pada pelatihan sesi ke 3
ini diadakan pada tanggal 30 Agustus 2019 yang
diadakan langsung di bengkel Ziidanwood,
pelatihan yang mengangkat tentang bagaimana
menggunakan website dan akun sosial media
sebagai alat untuk mempublikasikan brand
Ziidanwood. Sekaligus, serah terima website
kepada pengelola.
2.

Pembuatan Website Official

Gambar 6. Tampilan Mobile Ziidanwood.com

Pada gambar 6 menunjukan tampilan website
Ziidanwood.com juga sangat maksimal apabila di
buka melalui handphone, mengingat banyaknya
pengguna handphone yang saat ini menggunakan
handphone nya sebagai sarana belanja online.

Gambar 5. Tampilan Beranda Ziidanwood.com
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Pada gambar 8, akun Instagram ziidanwood telah
dioptimalisasi dengan beberapa Teknik yang telah
diajarkan pada pelatihan awal.
4. KESIMPULAN
a. Kesimpulan
Setelah
pelaksanaan
Program
Pengabdian
Masyarakat yang dilakukan kepada para peserta
pelatihan yang terdiri dari para remaja desa Duri
yang tergabung pada UMKM Ziidanwood ini dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kegiatan pelatihan tentang digitalisasi
manajemen marketing yang terdiri dari
pengenalan
internet
dasar, internet
marketing, hingga penggunaan sosial media
dan media website sebagai alat promosi
telah selesai dilaksanakan diharapkan
dengan begitu Ziidanwood akan semakin
maju dan mampu beradaptasi dengan
industri online yang berdampak langsung
pada ekonomi masyarakat desa Duri.
2. Dengan bekal website ziidanwood.com dan
akun ofisial @ziidanwood di Insstagram
yang telah di optimasi bertujuan untuk
mempromosikan secara luas ziidanwood
agar dikenal oleh masyarakat.

Gambar 7. Tampilan Shopping Cart

Agar memudahkan Ziidanwood dalam melayani
pemesanan
online
maka
dalam
website
ziidanwood.com juga diberikan fitur keranjang
belanja online.
3.

Pembuatan Akun Official dan Optimasi

b. Saran
Adapun saran-saran yang didapat antara lain :
1. SDM yang berpendidikan rendah seringkali
agak sulit mengingat trik-trik khusus dalam
optimasi website maupun sosial media,
maka akan sangat bagus apabila
Universitas AMIKOM Yogyakarta bisa
mengirimkan beberapa mahasiswa untuk
magang di Ziidanwood.
2. Perlu diadakannya kembali kegiatan serupa
dengan peserta didik yang lebih meluas,
seperti halnya paguyuban pengusaha UKM
Kriya yang ada d Jogjakarta.

Gambar 8. Akun Instagram Ziidanwood
Pada era teknologi saat ini, media sosial berperan
sangat besar pada kemajuan bisnis. Dampak media
sosial sebagai alat promosi juga sudah sangat
terbukti mampu menaikkan branding.
Media sosial bisa diibaratkan sebagai sarana
penyebar informasi dari mulut ke mulut jaman
sekarang. Referensi dari mulut ke mulut ini konon
lebih dipercaya dibandingkan dengan iklan dari
bisnis ke customer. Facebook, Twitter, Google+,
Instagram, adalah tempat dimana produk atau
bisnis anda bisa dibicarakan banyak orang.

Ucapan Terimakasih
Akhir kata, pada kesempatan ini, izinkan kami
mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada
Universitas AMIKOM Yogyakarta, khususnya
Direktorat Lembaga Pengabdian Masyarakat dan
juga Ziidanwood atas bantuan dan dukungan
terhadap program ini. Ziidanwood dan remaja desa
Duri telah menjadi peserta dan mitra yang sangat
kooperatif sehingga memperlancar pelaksanaan
program ini.
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Adapun akhirnya, laporan ini tidak pantas
dikatakan sempurna, karena kesempurnaan
hanyalah milik Alloh semata. Dan tentunya masih
banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada.
Namun begitu, dukungan penuh tetap diberikan
kepada kami, maka masukan, saran, maupun kritik
yang membangun dengan senantiasa akan kami
terima. Atas kerjasama semua pihak, kami ucapkan
terima kasih.
Daftar Pustaka
[1] BPS and BEKRAF, 2017, Buku Data Statistik dan
Hasil Survei Ekonomi Kreatif , Available :
https://www.bekraf.go.id/berita/page/21/datastatistik-dan-hasil-survei-khusus-ekonomi-kreatif.
[2] P.W. Arum, Efektifitas Media Sosial Sebagai media
Promosi, Tirtayasa Ekonomika, Vol. 12, No. 2,
Oktober 2017.

150

