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Search Engine Optimization (SEO)
1. Serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis dan

bertujuan untuk meningkatkan volume serta kualitas trafik
kunjungan melalui mesin pencari menuju situs website
tertentu dengan memanfaatkan algoritma mesin pencari
tersebut, yang disebut dengan PageRank (Hernawati, 2013).

2. Upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat
teratas di hasil pencarian.

3. Dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian,
potensi trafik organik Anda pun meningkat.





SEM

SEO



Mengoptimasi kerja mesin 
pencari berdasarkan kata 

kunci.





Mengapa Harus Menggunakan Google 
Bisnisku?

Gratis

Mempermudah customer menemukan lokasi bisnis anda

Visibilitas di Mesin Pencari Lebih Mudah

Menyediakan informasi lengkap tentang bisnis anda

Meningkatkan engagement dan kemampuan untuk merespon review dengan cepat

Memberikan insight terhadap costumer

Men-track traffic website dan audience bisnis Anda







Bagaimana menggunakan Google Bisnisku?

1. Memiliki akun google atau gmail.
2. Memastikan nama bisnis yang akan didaftarkan sesuai 

dengan nama bisnis anda.
3. Sign in ke akun gmail.
4. Membuka Page Google Bisnisku.
5. Klik Sekarang.



Masukan nama bisnis



Masukan nama 

bisnis anda



Isi Kategori bisnis 
anda



Isi Sesuai yang anda 
inginkan



Isi sesuai dengan 
alamat anda



Arahkan kursor ini 
sesuai dengan 
alamat anda







Isi beberapa opsi 
berikut



Isi opsi berikut 
sesuai keinginan 

anda





1. Verifikasi melalui pengiriman kartu pos.

2. Pastikan bahwa detail bisnis Anda sudah akurat. 

3. Kartu pos dari Google ini akan dikirim dalam waktu 12 hari.

4. Sebaiknya tidak mengubah informasi apapun dalam kurun waktu 12 hari tersebut. 

5. Setelah kartu pos tiba, berikut adalah langkah yang harus Anda ikuti:
• Login ke akun Google Bisnisku Anda
• Pilih opsi Manage Location
• Klik tombol enter code yang ada di banner biru
• Masukkan kode verifikasi yang terdiri dari 5 digit dan klik submit

Melakukan Verifikasi akun dan lokasi Google Bisnisku



• Informasi Bisnis : pastikan bahwa Anda sudah mengisi seluruh detail bisnis Anda di bagian info

• Posting: Google Post, membuat postingan berisi 300 kata. Postingan ini bekerja seperti status Facebook 
Anda. Anda bisa memanfaatkan ini untuk mempromosikan event atau konten-konten lainnya

• Foto-foto kantor, toko, produk Anda

• Manajemen Review, pastikan Anda merespons semua jenis ulasan, baik itu apresiasi atau kritik. Hal tersebut 
dilakukan sebagai bentuk engagement terhadap customer. 

Optimalisasi akun Google Bisnisku





Tampilan Fitur di Google Bisnisku











Tampilan di mesin pencari google ketika 

memasukan keyword nama bisnis anda


