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Micro, Small and Medium Enterprises are growing rapidly in recent
years. This activity is a government effort to improve the economy of
its people. This is not wasted by the community, especially those in
the city of Batam. Many home-based businesses have emerged that
are varied and do not miss using existing technology. One of them is
using Facebook and Instagram applications. On Facebook, there are
many online buying and selling forums. On Instagram it is the same.
Many accounts post merchandise with photo or video media. But
there are also other types of applications that can be utilized, namely
Google My Business. This application is a feature developed by
Google to move business towards the world of digital technology and
digital markets. On Google My Business, all of these things already
exist, one package all when we have registered with the application.
However, the use of this application made by Google is not well
known by the public, especially in MSMEs. Therefore proper
coaching needs to be done so that the use of this google application
can be utilized to the maximum extent possible and of course also
brings more benefits as well.
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PENDAHULUAN

Perumahan Taman Cipta Asri terletak di
jalan
Trans
Barelang,
merupakan
perumahan dengan jumlah penduduk yang
cukup banyak. Terdiri dari 4 tahap, Taman
Cipta Asri menjadi perumahan yang cukup
nyaman untuk di tempati. Beragam suku,
etnik, dan budaya ada di perumahan ini.
Dengan beragamnya suku, etnik, dan
budaya tadi, memunculkan pemikiran
dalam pengembangan ekonomi, yaitu
menjual masakan khas masing-masing
daerah atau barang-barang lain yang bisa
dijual. Tidak bisa dipungkiri, dengan
berkembangnya
teknologi
saat
ini,
membuat semua orang harus bergerak
bersamaan dengannya. Masyarakat tidak
boleh tergilas dengan perkembangan
teknologi yang ada. Bagi warga di
Perumahan Taman Cipta Asri, ternyata
sudah memanfaatkan teknologi yang ada
dengan baik. Di tahun 2016, terciptalah
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sebuah group yang dikelola oleh satu orang
admin, yang diberi nama “Seputaran Cipta
Asri”. Di group ini, semua warga yang ada
di perumahan Taman Cipta Asri, bisa
berjualan
atau
memposting barang
dagangannya di sana sesuai ketentuan yang
berlaku. Lebih kurang ada sekitar 40 jenis
postingan yang masuk setiap harinya di
grup ini. Tetapi group tersebut tidak
bertahan cukup lama, karena telalu banyak
spam dari pihak luar. Akhirnya admin
membuka satu lagi group facebook baru
yang hanya boleh diisi oleh warga Cipta
Asri. Grup tersebut bernama “Khusus
Seputaran Cipta Asri”. Grup ini bersifat
tertutup dan harus melampirkan alamatnya
ketika mau bergabung.
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METODE

Metode yang digunakan pada pengabdian
ini adalah pemberian materi dan pembinaan
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langsung kepada UMKM dengan cara
membuatkan akun Google My Bussiness.

2.1

Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada
salah satu ruko yang ada di perumahan
taman cipta asri dengan menghadirkan
sekitar 10 pelaku UMKM yang ada di
perumahan ini. Para pelaku UMKM ini
menyimak dengan seksama apa yang
disampaikan oleh para pengabdi. Dengan
bantuan laptop seadanya, para pengabdi
menjelaskan apa saja kelebihan dari
penggunaan Google My Bussiness tersebut.
Dari para pelaku UMKM yang datang,
kebanyakan dari mereka baru mengetahui
fitur canggih yang sudah dibuat oleh
perusahaan Google ini. Mereka merasa
terbantu dengan adanya pengabdian yang
dilakukan oleh pengabdi dari Universitas
Putera Batam.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah
melakukan
pertemuan
sebanyak dua kali pada pembinaan UMKM
yang ada di perumahan taman cipta asri,
saat ini baru berhasil menciptakan satu
akun Google My Bussiness yang sudah
terverifikasi google. UMKM-nya adalah
Maisyarah Online Shop. Berikut contoh
salah satu hasil pengabdian yang berhasil
dibuatkan akunnya di Google My
Bussiness.

Dengan dibuatnya akun untuk UMKM
tersebut, tinggal diperbaiki dan diisi oleh
pelaku UMKM agar bisa memposting apa
saja yang ingin dijual dan tidak khawatir
lagi postingannya akan tertimpa dengan
postingan orang lain, karena sudah
memiliki situs khusus yang bisa diakses
oleh orang lain.
Keuntungan lainnya adalah situs
tersebut bisa diakses secara luas bukan
hanya di perumahan taman cipta asri, tetapi
bisa diakses oleh semua orang yang
mengetahui alamat situs atau mencari
langsung di google.
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KESIMPULAN

Dari
pengabdian
yang
sudah
dilakukan,
dapat
diambil
beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
a. Google My Bussiness dapat membantu
pelaku UMKM membuat postingan yang
menarik dan tidak terganggu dengan
postingan lain yang sejenisnya.
b. Akses yang lebih luas membuat pelaku
UMKM dapat pelanggan yang baru setiap
harinya.
c. Pelaku UMKM di perumahan cipta asri
lebih melek dengan teknologi terkini untuk
mengembangkan bisnis kearah digital yang
sedang gencar-gencarnya saat ini.
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SARAN

Saran yang dapat diberikan pengabdi
adalah sebagai berikut:
a. Pelaku UMKM harus lebih kreatif
membuat postingan sehingga akan menarik
pelanggan lebih banyak lagi.
Gambar 1 Maisyarah Online Shop
UMKM pada gambar di atas dapat
diakses secara luas dengan mengklik tautan
berikut ini: https://maisyarah-online-shopbatam.business.site/?m=true
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b. Untuk kedepannya pengabdi akan
melakukan
pengabdian
untuk
meningkatkan penggunaan dan pencarian
yang lebih mudah dengan memanfaatkan
SEO yang ada pada mesin pencarian
Google.
Google My Business
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