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Memanfaatkan peluang yang dihadirkan SEO berarti memanfaatkan berbagai direktori konten yang 

tersebar di seluruh web. Situs-situs hebat ini khusus untuk mengirimkan artikel dan menjangkau mata 

publik. Memiliki artikel yang ditulis dan ditargetkan dengan baik yang dikirimkan ke situs-situs ini berarti 

orang yang tepat membaca artikel Anda dan lebih banyak potensi penjualan tercipta. Tingkatkan lalu 

lintas situs web Anda dan pendapatan dari situs Anda dengan memastikan tidak ada tautan atau 

halaman yang rusak. Tautan rusak mencegah pelanggan menavigasi situs Anda. Halaman yang rusak 

bahkan lebih buruk, karena kontennya hilang begitu saja. Konten yang rusak juga tidak dapat diindeks 

oleh mesin pencari, yang juga merupakan pemasaran yang buruk. Saat mengoptimalkan situs Anda 

untuk Google, jangan gunakan salinan "semi spam". Perubahan algoritme Google baru-baru ini tidak 

hanya menghukum spam yang jelas (mis. "Dapatkan X@naX dari 0verseas"), tetapi juga konten 

berkualitas rendah yang tidak memiliki tujuan berguna selain untuk mengarahkan pengunjung ke situs. 

Artikel yang dipintal oleh komputer adalah contoh bagus dari konten semacam ini. 

Ambil informasi apa pun yang diberikan pesaing Anda dan gunakan untuk keuntungan Anda. Terkadang, 

situs web pesaing akan memberi Anda informasi yang tepat tentang kata kunci yang mereka targetkan. 

Ada dua cara umum untuk menemukan informasi ini. Salah satunya adalah dengan melihat tag META di 

beranda situs. Selain itu, pada beberapa halaman dengan artikel, beberapa atau semua kata kunci akan 

dicetak tebal. Selain memastikan untuk memperbarui situs web Anda setiap hari, Anda harus 

menyediakan tautan baru ke situs web yang berbeda. Jika Anda memperbarui tautan setiap hari, orang-

orang akan datang ke situs web Anda untuk mendapatkan tautan terbaru ke semua situs web baru, yang 

akan meningkatkan pengoptimalan mesin telusur. Jadilah spesifik tentang kata kunci dan frase Anda dan 

tetap sederhana. Jika Anda mencoba menangkap setiap kata kunci di niche Anda, Anda akan 

menyebarkan diri Anda terlalu tipis. Targetkan beberapa orang terpilih dan gunakan secara kreatif dan 

sering sambil tetap mempertahankan aliran alami ke halaman Anda. Dengan melakukan ini, Anda dapat 

mendorong ke bagian atas daftar dengan lebih mudah. 

Salah satu strategi penting untuk optimasi mesin pencari adalah untuk mengintegrasikan link internal ke 

situs web Anda. Menautkan ke halaman di situs Anda sendiri akan membantu meningkatkan lalu lintas 

ke halaman tersebut. Saat Anda menambahkan konten baru ke situs Anda, pastikan untuk menautkan 

kembali ke arsip Anda dan menggunakan teks jangkar yang menyertakan banyak kata kunci yang 

relevan. Salah satu hal terbaik yang dapat Anda gunakan di halaman Anda adalah angka dan poin untuk 

menunjukkan pemisahan antara ide dan daftar. Ini akan membantu meningkatkan struktur dan 

organisasi situs Anda, yang akan sejalan dengan kepribadian yang akan ditandai oleh pelanggan kepada 

Anda dan organisasi Anda. Gunakan frase kata kunci Anda dengan bijak saat mencoba menulis konten. 

Frasa jauh lebih panjang dari hanya satu atau dua kata kunci, jadi mereka pasti terlihat tidak pada 

tempatnya saat Anda mulai memasukkan tiga, empat atau lebih ke dalam satu artikel. Satu kata kunci 

longtail lebih dari cukup untuk menyelesaikan pekerjaan untuk konten rata-rata. 

 

 



Buat tautan internal yang dapat Anda kendalikan dengan membuat beberapa URL kecil dengan konten 

yang relevan untuk meningkatkan SEO. Tautan di luar situs selalu lebih baik untuk meningkatkan 

peringkat pencarian Anda. Saat Anda membuat URL kecil tempat Anda mengontrol konten, Anda dapat 

memastikan bahwa konten memiliki kata kunci yang tepat untuk mengarahkan lalu lintas tambahan ke 

situs Anda. Tambahkan kata kunci Anda ke teks jangkar dari tautan yang Anda sertakan. Tautan adalah 

item lain yang peringkat mesin pencari lebih penting daripada teks biasa. Semakin banyak tempat 

penting bagi mesin tempat Anda menempatkan kata kunci Anda, semakin tinggi mereka akan menilai 

kata-kata itu dalam menentukan di mana situs Anda seharusnya berada di peringkat. Tetap perbarui 

situs Anda tetapi jangan habiskan waktu untuk membuat perubahan kecil. Jika Anda terus-menerus 

membuat pembaruan kecil yang tidak signifikan ke halaman Anda, mesin pencari berpikir bahwa Anda 

hanya mencoba untuk mengubah tanggal ketika pembaruan terakhir dilakukan.  

Anda akan mendapatkan peringkat turun untuk ini setelah pemberitahuan itu beberapa kali. Siapkan 

sistem tautan internal di blog atau situs web Anda. Ada banyak plugin yang bisa Anda ketikkan dengan 

kata kunci apa yang menurut Anda penting dan Anda kemudian akan hyperlink halaman di situs Anda. 

Tautan internal penting agar Anda dapat melewati PageRank Anda di seluruh blog Anda. Untuk 

menghindari menunggu Google menambahkan situs Anda ke direktorinya, tempatkan tautan ke situs 

Anda di situs dengan peringkat lebih tinggi. Salah satu cara mudah untuk melakukannya adalah dengan 

mendaftar di forum populer dan menyertakan tautan ke situs Anda di tanda tangan Anda. Saat Google 

memindai forum, mereka akan melihat situs Anda dan mulai menambahkan halamannya. Jangan pernah 

menyingkirkan pengalihan 301! Sama sekali tidak ada gunanya menyingkirkannya; itu tidak seperti 

mengacaukan server Anda atau menghabiskan banyak ruang hard drive. Cadangkan pengalihan Anda 

juga karena Anda tidak pernah tahu kapan server Anda akan rusak atau host Anda mungkin akan mati. 


