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Website Saya Ingin Sekali Masuk Google,
Bagaimana Caranya?

Oleh Adi Sumaryadi

Teknik untuk meningkatkan hasil pencarian website kita di Search Engine namanya SEO atau
Search Engine Optimizen. Sebenernarnya walaupun kita tidak melakukan SEO search engine
akan menemukan website kita apalagi kalau website kita berisi konten yang sering dicari oleh
pengguna internet

Sebuah email masuk ke inbox saya dari Rian di Cimahi. Isinya adalah: "Kang Adi Pengen Tanya
,Saya Kan Ikut Suatu Investasi,Namanya namadomain.com. Dan Setelah Daftar Saya Dapat Situs.Yg
Ingin Sy Tanyakan Gmn Cara Daftar Ke Google Agar Situs Saya Bisa Terlacak Oleh Pencari Situs?"

Teknik untuk meningkatkan hasil pencarian website kita di Search Engine namanya SEO atau
Search Engine Optimizen. Sebenernarnya walaupun kita tidak melakukan SEO search engine akan
menemukan website kita apalagi kalau website kita berisi konten yang sering dicari oleh pengguna
internet.

Ada dua jenis SEO menurut diskusi yang berkembang saat ini, ada White SEO dan Black SEO,
dibedakan berdasarkan karakteristik teknisnya, pada dasarnya sama saja tujuannya yaitu agar
website kita mudah ditemukan google. Baik, kita akan bahas SEO yang sering digunakan oleh
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banyak orang dan bisa disebut sebagai SEO yang baik, ada beberapa langkah :

Daftarkan website sahabat melalui Google Webmaster (www.google.com/webmasters) dan
masukan URL kita dihalaman itu.
Verifikasi Website, ada yang menarik, supaya website kita termonitor oleh Search Enggine
kita harus verifikasi, misalkan ke Google, nantinya kita diminta untuk memasukan sedikit Meta
Tag kedalam halaman website kita
Buat sitemap, google akan mencari content dan URL lebih mudah ketika kita memberikan
Sitemap ke google. Gunakan Sitemap generator bila sahabat belum terbiasa menggunakan
XML
Masukan sedikit meta Tag yang diperlukan khususnya keyword di meta tag, masukan kata-
kata yang benar-benar ketika orang mencari di internet itu datanya ada di website kita
Biasakan untuk saling bertukar link dengan website-website yang sudah mempunyai banyak
pengunjung
Kalau bisa, gunakan pemograman web yang mudah dibaca oleh Search Engine.

Tips diatas tentu masih jauh dari banyaknya tips SEO tapi setidaknya anda perlu mencoba terlebih
dahulu beberapa hal diatas sebelum ke tips selanjutnya

Kata Kunci :


