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Pengantar SEO untuk Pemula
Oleh Adi Sumaryadi

Banyak yang menerjemahkan SEO adalah sebuah proses yang goalnya supaya situs yang kita
miliki ada diposisi puncak mesin pencari, baik itu Google, Bing, Yahoo atau yang lainnya dan
memang seperti itu adanya. Sebuah SEO yang baik dan benar akan dapat memposisikan
website yang di-SEO-kan berada dipuncak pencarian

Banyak yang menerjemahkan SEO adalah sebuah proses yang goalnya supaya situs yang kita miliki
ada diposisi puncak mesin pencari, baik itu Google, Bing, Yahoo atau yang lainnya dan memang
seperti itu adanya. Sebuah SEO yang baik dan benar akan dapat memposisikan website yang di-
SEO-kan berada dipuncak pencarian.

Jika menilik pada definisi yang ditersedia di WikiPedia, SEO atau Search Engine Optimization dan
jika dibahasa indonesiakan adalah Optimasi Mesin Pencari  adalah serangkaian proses yang
dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik
kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja
atau algoritma mesin pencari tersebut. Tujuan dari SEO adalah menempatkan sebuah situs web
pada posisi teratas, atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci
tertentu yang ditargetkan. Secara logis, situs web yang menempati posisi teratas pada hasil
pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung.

Jika menurut saya, SEO itu adalah seperti Hacking, keduanya mempunyai kesamaan dasar yaitu
sebuah Seni. Seni untuk membuat bagaiamana tujuan berhasil, bedanya terkadang Hacking
melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan secara aturan positif negara. Jika berbicara tentang
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Seni, didalamnya terdapat teknik, insting dan kreatifitas tanpa batas, banyak cara yang dilakukan
untuk membuat website kita posisi puncak, setidaknya dihalaman pertama. Jadi karena SEO itu
adalah seni, maka anda dan saya harus memposisikan diri sebagai seorang seniman yang akan
berkreasi seindah mungkin, secantik mungkin menjalankan berbagai proses SEO.

Secara umum, hampir seluruh pakar SEO membaginya kedalam 2 jenis. yaitu On Page SEO dan Off
Page SEO. SEO On page dapat diartikan sebagai proses-proses yang harus dilakukan didalam
halaman website itu sendiri untuk mengoptimalkan hasil pencarian, hal ini sangat berhubungan
dengan konten, penulisan HTML dan berbagai proses lainnya. Sementara SEO Off page adalah
proses-proses yang dilakukan diluar halaman website yang kita miliki, ini lebih mengoptimasi tools,
atau apapun yang dimiliki oleh pihak ketiga (Third Party).

Kedua SEO itu harus dilakukan secara bersamaan dan tidak bisa serial, SEO dilakukan dengan hal-
hal mendasar terlebih dahulu dan mudah dilakukan serta tidak menimbulkan biaya yang besar.

Benarkah Memerlukan SEO?

Pertanyaan itu seringkali muncul, benarkah SEO itu diperlukan? Begini, dari definisi SEO sendiri
adalah sebuah proses mengoptimalkan, jadi kalaupun tidak dilakukan Google sebagai mesin pencari
akan terus mengumpulkan berbagai website di jagad internet, ada satu link saja mengarah kepada
website kita atau setidaknya domain kita terlisting di tempat hosting yang kita gunakan, Crawler
(Robot Pencari Data) akan mencari website anda dan mengumpulakannya, tetapi mungkin website
anda untuk kata kunci tertentu di Google berada di halaman ke 10 atau juga kehalaman lebih dari
10, terkecuali bila website anda memiliki konten satu-satunya.

Jadi, sangatlah penting sebuah SEO untuk meningkatkan hasil pencarian tadi, analoginya begini,
anda mencari baju anda dalam sebuah segunung tumpukan baju, jika anda tidak memberitahu orang
yang mencari,  baju andapun pasti akan ketemu, tetapi mungkin akan lama karena bisa jadi baju
anda ada didasar tumpukan, itupun jika pencari baju anda tidak menyerah dahulu. Namun, bila anda
mengoptimalkan pencarian dengan memberitau ciri-ciri lebih spesifik tentang baju anda, atau misal
baju anda dibuat lebih wangi dan bercaya atau juga dengan memberikan arahan bahwa baju anda
ada ditumpukan samping kiri. Ini akan memudahkan tentu? walaupun analoginya kurang tepat hehe,
tapi yang terpenting dari semuanya bahwa anda harus melakukan SEO untuk website anda, dari
puluhan bahwan ribuan tips SEO, setidaknya anda harus menjalankan beberapa.

Ditulisan selanjutnya saya akan memberikan banyak tips dan trik SEO. InsyaAllah.

Tips SEO 1 - Mengoptimalkan Title Website
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