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MODUL SATU

Modul ini hanya hanya memiliki

efektifitas sekitar 15% dari total output 

workshop, 85%-nya dari demo, penjelasan

lisan, diskusi, review web, Video Nyata

Strategi SEO  6 jam di nomor 2 Google, Strategi SEO  6 jam di nomor 2 Google, 

Video penjelasan Tim Google, Video 

Motivasi SEO
(Video Copyright Visimaster SEO Research)

Ipan Pranashakti

www.ipan.web.id



MODUL SATU DARI TUJUHModul satu
Pemahaman dasar SEO  

Modul dua
Stuktur Web  yang strategis dan tidak strategis untuk optimal di SEO

Modul Tiga
Strategi SEO untuk berbagai Web  Bisnis, UKM dan E-Commerce

Modul Empat
Tool yang efektif, bukan pals untuk pebisnis agar tetap TOP di Google

Modul Lima
Strategi Pengamatan dan Evaluasi untuk Mengamati pesaing-pesaing

Modul Enam
SEO untuk export, dan fokus memenangkan produk ke sebuah negara

Modul Tujuh
Langkah-langkah mengamati perubahan algoritma Google, Yahoo dan antisipasinya



Apa itu SEO?Apa itu SEO?

Semua modul hanya untuk presentasi dan konsultasi terbatas IBN & Visimaster Team



Pengertian SEO

Proses penguatan stuktur web 

agar mudah dikenali search 

engine sehingga dapatengine sehingga dapat

menduduki posisi terbaik di

halaman pencarian



Apa nilai strategis

SEO untuk Bisnis?SEO untuk Bisnis?



• Ada sebuah ruang usaha di tempat

Nilai Strategis Bisnis

Strategi promosi murah, 

karena optimalisasi web 

dengan SEO bisa secaradengan SEO bisa secara

mandiri



• Ada sebuah ruang usaha di tempat

Nilai Strategis Bisnis

Branding images 

secara online untuksecara online untuk

segmen tertentu



Nilai Strategis Bisnis

Promosi 24 jam non stop 

bahkan saat marketing, bahkan saat marketing, 

direktur, pemilik usaha

nya sedang tidur pun



Nilai Strategis Bisnis

Cara mudah dimana

perusahaan kecilperusahaan kecil

mensejajarkan dengan

perusahaan besar secara

online



Nilai Strategis Bisnis

Mudahnya

mempromosikan produkmempromosikan produk

baru, dengan cepat dan

murah



Nilai Strategis Bisnis

Mengunci Persaingan secara
sepihak, terutama untuk
mempengaruhi opinimempengaruhi opini
publik, contoh kasus bom
Bali, gempa jogja, bom
jakarta (akan dijelaskan
lisan)



Pengusaha Online menolak SEO??

Ini ibarat punya stand 
pameran tapi

menolak banyaknyamenolak banyaknya
pengunjung yang 

datang



SEO TIDAK BICARA SOAL UANG DAN LABA 

TETAPI BICARA: 

“PELUANG”



Untuk Hebat di SEO membutuhkan pemahaman

SEM SEM SEM 

Search Engine Marketing

SEM 

Search Engine Marketing



Search Engine Marketing

Search Engine Marketing adalah suatu bentuk

pemasaran internet yang bertujuan untuk

mempromosikan situs-situs denganmempromosikan situs-situs dengan

meningkatkan visibilitas di halaman TEMUAN 

Search Engine (SERPs). 

Singkatnya bagaimana anda memahami

perilaku search engine



SERPs = Search Engine Results Page

• Search Engine Results Page, halaman yang 

menampilkan hasil pencarian dari keyword 

yang dimasukkkan sang pencari/orang/tool



Keyword
Keyword 

kata kunci yang di masukkan kemesin
pencari.

Keyword 

kata kunci yang di masukkan kemesin
pencari.

Keyphrases

Padanan kata kunci yang di masukkan
Keyphrases

Padanan kata kunci yang di masukkanPadanan kata kunci yang di masukkan
kemesin pencari.
Padanan kata kunci yang di masukkan
kemesin pencari.

Keyword Density

Tingkat kepadatan kata kunci dalam
web 

Keyword Density

Tingkat kepadatan kata kunci dalam
web 



Contoh keyword

BaksoBakso

sotosotosotosoto

siomaysiomay



Contoh keyphrase

Bakso urat malangBakso urat malang

Resep Soto kudusResep Soto kudus

Siomay bandungSiomay bandung



Search Links Rings

Searchers Web PagesGoogle

Keywords Keywords





Keyword � Keyphrases

Obat fluObat flu

Obat flu 
burung
Obat flu 
burung

Obat flu Obat flu 

obatobat

Obat fluObat flu
Obat flu 
unggas
Obat flu 
unggas

Obat fluObat flu
Obat flu 
murah

Obat flu 
murah



Keyword � Keyphrases

Hotel jogja

Hotel jogja
malioboro

Hotel jogja

hotel

Hotel jogja
Hotel jogja

cottage

Hotel jogja
Hotel jogja

melati



Kasus Riil

Produk sama namunProduk sama namun

keyword bisa beda



Ada beberapa kemungkinan

Busana muslim, busana muslimah, baju muslim, baju

muslimah



Lalu?Lalu?



Keyword Research

• Bisa menuju k e google.co.id ketik alatnya : 

adwords keyword

Hingga ketemu:

https://adwords.google.com/s
elect/KeywordToolExternal



Solusi-solusiSolusi-solusi

seputar keyword
(Disampaikan dengan lisan)



SEO ON PAGES SEO OF PAGES

• SEO On Page, adalah strategi SEO yg

diarahkan untuk mengoptimalkan stuktur

dan dukungan web (faktor di dalam web)

• SEO Off Page,  adalah strategi SEO yg

diarahkan untuk mengoptimalkan di luar web



SEO ON PAGESEO ON PAGESEO ON PAGESEO ON PAGE



SEO On Page, adalah strategi SEO yg

diarahkan untuk mengoptimalkandiarahkan untuk mengoptimalkan

stuktur dan dukungan web

(faktor di dalam web)



SEO ON PAGE

TITLE

Title adalah wajah dari sebuah

website menurut search 

engine



Contoh : 



Keyword Based Domain

• Domain dari riset memunculkan 3 hal

– Domain dari key word yang top demand– Domain dari key word yang top demand

– Domain dari top benefit

– Domain dari key word yang top demand+benefit



Domain dari key word yang top demand

• Riset keyword yang paling 

banyak dicaribanyak dicari

• Lalu pasangkan 2-3 keyword 

• Resiko : siapa cepat dia dapat



Domain dari key word yang top benefit

• Riset keyword mengandung benefit 
nyata

• Lalu pasangkan 2-3 keyword • Lalu pasangkan 2-3 keyword 

• Resiko : domain panjang dan aneh

–Rambutkemilau.com

–obatkanker.com



Domain dari key word yang top  deman+ 

benefit

• Riset keyword mengandung top 
demand namun ada keyword 
benefit nyatabenefit nyata

• Lalu pasangkan 2-3-4 keyword 

• Resiko : domain panjang dan aneh

–obatkankerherbalmurah.com



Hirarki Domain dalam SEO

• Domain pemerintah

• Domain organisasi

• Domain pendidikan/journal dll

• Domain bisnis/komersial• Domain bisnis/komersial

(Untungnya domain pemerintah, oeganisasi, 

pendidikan tidak diSEO kan karena belum

ngerti banget



META 
• Meta Desciption

Adalah uraian singkat tentang isi web site anda yang  
dipasang di balik visualiasi web

• Meta Keyword• Meta Keyword

Adalah sekumpulan keyword yang menggambarkan isi
web anda

Bagi Google ini BUKAN  prioritas utama



Meta Desciption dan keyword contohnya

• <meta name="keywords" content="Strategi Bisnis,Strategi

Marketing,Kewirausahaan, Peluang Usaha,Bisnis

Online,internet marketing,bisnis,marketing,cv

pt,pelanggan,perusahaan,wirausaha,strategi"> 

• <meta name="description" content="Web artikel strategi

bisnis strategi marketing dan kewirausahaan peluang usaha

wirausaha“>



H1, H2, H3

• H = kode dalam CSS dengan pengertian

Heading

• H1 dianggap lebih penting dari H2

• H2 dianggap lebih penting dari H3• H2 dianggap lebih penting dari H3

• Tips Hebatnya

H1 DIBUAT LEBIH BESAR DARI RATA2 FONTN 

LAINNYA



Optimizing gambar

• Alt Tags Images  adalah kode teks untuk

keterangan gambar

• Penamaan gambar yang mengandung

keywordkeyword

• Ukuran file gambar yang ringan

(Search Engine adalah BUTA, tidak mampu

melihat gambar, hanya mengenali lewat teks)



Peletakan Keyword 

• Alinea pertama

• Keyword huruf tebal (Ini sedang kontroversi, 

tetapi Google menspesialisasikan)tetapi Google menspesialisasikan)

• Keyword Density  2 sd 7 %

• Keyword jadi judul di artikel/postingan

• Keyword untuk teks linknya



SEO OFF PAGESEO OFF PAGESEO OFF PAGESEO OFF PAGE



Dalam membangun
popularitas maka SEO 
off page  merupakanoff page  merupakan

langkah paling 
berpengaruh. 



SEO OFF PAGES

• Kunci Utamanya adalah link

• Anchor

• Link Relevan

• Link bersifat voting



Link Building 

• Membangun link bisa dengan 2 cara

– One Way link, membangun link dengan
memasang lin k ke berbagai web atau
sebaliknya web kita mendapatkan link sebaliknya web kita mendapatkan link 
tanpa di minta

– Two  Way link, membangun link dengan
betukar link dari web lain, pertukaran ini
efektifitasnya dipengaruhi oleh kualitas
linknya



TENTANG LINK

1. Pentingnya inbound link

2. Pentingnya mendapatkan link 
berkualitasberkualitas

3. Selalu link building

4. Google tidak suka paid link



Link Building – Bukan Link Alami

Laptop Battery Laptop BatteryLaptop Battery Laptop Battery

100% same anchor link



Link Building – Link alami

Laptop Battery
www.battery.comShop Battery Click here

Laptop Battery 30-50%

Shop battery 10%

www.battery.com 5 %

Cheap Battery 5%

Visit the site 3%

Laptop Batteries for Dell 5 %  etc.



Deep Linking

• Natural Inbound Linking

index

category

detail



Unique IP Address

• Natural Linking from various IP Address
IP:234.555.023. 36 IP:718.231.663.20 IP:56.225.423.44 IP:45.112.450.10



Inbound link



Terimakasih, demikian sajian

MODUL SATU 

Ipan Pranashakti

www.ipan.web.id


