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PENDAHULUAN 

 

SEO Program 

SEO (Search Engine Optimization) 

merupakan suatu cara dimana sebuah 

website dapat tampil dihalaman 

pertama dari hasil pencarian sebuah 

mesin pencari internet (mis. Google, 

Yahoo, Bing). Dengan teknik yang 

dilegalkan oleh algoritma mesin pencari, 

sebuah website dapat tampil di 

halaman pertama bahkan rangking 

pertama dari hasil pencarian dengan 

kata kunci tertentu. 

Teknik optimasi sebuah website akan 

selalu berkembang dinamis karena 

sistem mesin pencari juga mengalami 

perbaikan terus menerus. Hal inilah 

yang seringkali membuat masyarakat 

awam yang ingin situs web nya tampil di 

mesin pencari merasa kewalahan. 

Karena setiap saat harus memperbarui 

isian (content) web agar selalu 

terbarukan dan sesuai algoritma mesin 

pencari.

 

 

TEAM Optimasi.net 

 

Kami dari Optimasi.net memiliki misi besar untuk menjadikan internet sebagai sebuah 

jalan raksasa untuk menjadikan produk/layanan Anda semakin dikenal oleh semua 

orang dengan melampaui batasan geografis.  

Internet ibarat belantara teknologi yang cukup rumit. Kita tidak bisa hanya 

bermodalkan web saja dan menunggu konsumen baru membuka web kita. 

Dengan profesionalitas kerja dan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang internet 

marketing, kami akan menjadikan website Anda muncul di halaman awal (1-3) dari 

setiap kata kunci yang ingin Anda targetkan.  
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MEKANISME KERJA 

 

Di tahap awal kami akan melakukan riset kata kunci yang ingin Anda gunakan 

(kepadatan pengguna, traffic pengunjung, tingkat konversi, dsb). Dari hal tersebut, 

kami akan melaporkan kemungkinan tingkat keberhasilan dari tiap kata kunci tersebut.  

Tim SEO kami akan mempersiapkan konten berkualitas untuk website Anda, baik dari 

sisi judul, isian, link structure, meta content dsb, sehingga website Anda menjadi mudah 

ter-index oleh Google. 

Kami juga akan menerapkan berbagai kaidah SEO yang terbaru dari algoritma Google 

agar situs Anda memiliki rating yang baik. 

 

 

ALOKASI WAKTU 

 

Proses SEO sebuah website tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu cepat. Butuh 

waktu cukup lama sampai akhirnya sebuah website bisa muncul di halaman awal hasil 

pencarian Google. Untuk itu kami memberikan alokasi waktu 3-12 bulan agar web 

Anda bisa tampil di halaman pertama Google ( tergantung dari kepadatan kaca kunci 

yang ingin Anda gunakan ) 
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PENAWARAN HARGA 

 

 

 

  

SEO Bronze 

Rp. 500.000 / bulan 

(min. kontrak : 1 tahun) 

1 Keyword Utama 

1 Keyword turunan  

Tingkat persaingan 

keyword : Low 

Garansi Google halaman 

1 

SEO Onpage & Offpage 

Setup 1-4 bulan 

Laporan per 4 bulan 

Target Market lokal 

FREE : Google Business 

Total Payment : 

Rp. 6.000.000 

 

Note: 

DP: 50% total payment 

 

 

 

 

 

 

SEO Silver 

Rp. 1.000.000 / bulan 

(min. kontrak : 1 tahun) 

1 Keyword Utama 

1 Keyword turunan  

Tingkat persaingan 

keyword : Medium 

Garansi Google halaman 

1 

SEO Onpage & Offpage 

Setup 3-6 bulan 

Laporan per 3 bulan 

Target Market lokal 

FREE : Google Business 

Customer base profiling 

Facebook  Ads 

Total Payment : 

Rp. 12.000.000 

 

Note: 

DP: 50% total payment 

SEO Gold 

Rp. 2.000.000 / bulan 

(min. kontrak : 1 tahun) 

1 Keyword Utama 

2 Keyword turunan  

Tingkat persaingan 

keyword : High 

Garansi Google halaman 

1 

SEO Onpage & Offpage 

Setup 4-8 bulan 

Laporan per 2 bulan 

Target Market Nasional 

FREE : Google Business 

Customer base profiling 

Facebook  Ads 

Instagram  Ads 

Total Payment : 

Rp. 24.000.000 

 

Note: 

DP: 50% total payment 


