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HARI KE 1
Cari tahu kenapa anda ingin memulai dan tulis semua tujuan
anda.
Sebelum anda memulai sebuah blog, Anda harus paham mengapa dan
apa yang ingin anda capai. Buat se-kongkrit mungkin. Tulis tujuan untuk
1, 3, dan 6 bulan pertama. Hal ini termasuk: launching blog, tulis
setidaknya 5 artikel dengan 2000 kata per artikel, dapatkan 50 backlink,
hasilkan 5 juta rupiah per bulan, dan apa pun yang Anda jauh lebih tahu
daripada siapapun. Ingat, tujuan jangka panjang diawali dengan mencapai
tujuan jangka pendek. Tetap logis ya.

Pilih Niche
Niche blog Anda harus dalam satu koridor antara hal yang anda bisa
lakukan dan hal yang Anda suka. Harus memiliki ‘search volume’ dan
peluang ‘monetize’ yang tinggi. Terlebih, niche Anda membutuhkan
permintaan pasar dan potensi audience yang mau ‘membayar’ untuk apa
yang mereka cari. Saya yakin insting orang berbeda-beda. Tapi dalam hal
ini saya lebih mengandalkan data. Gunakan Tools SEO untuk melakukan
riset keyword.

Riset Blog Lain
Setelah menentukan niche, lakukan riset keyword untuk mencari tahu
kompetisi. Buat list 10 keyword yang akan Anda ranking lalu cek blog apa
saja yang sudah meranking keyword tersebut serta ‘domain rating’ nya.
Keyword Anda harus memiliki search volume tinggi, level kompetisi yang
mudah sekitar 0,3 kebawah, serta halaman pertama hasil google search
menampilkan setidaknya 1 blog dengan domain rating yang rendah. Nanti
Anda akan belajar mengapa ini penting.

Tentukan Nama Domain
Ini penting untuk memberikan Anda personal branding. Sebisa mungkin
temukan nama domain yang menarik, tidak terlalu panjang, sesuai dengan
niche anda, dan bisa dipakai untu jangka waktu yang lama. Cek
ketersediaannya dengan website seperti namechk.com. Saya sarankan
gunakan nama Anda.

HARI KE 2
Beli Hosting dan dapatkan GRATIS Domain di Niagahoster
Haram hukumnya asal-asalan dalam memilih penyedia layanan hosting.
Saya merekomendasikan untuk membeli di provider terbaik di indonesia
yakni Niagahoster. Anda akan mendapat domain secara gratis saat
membeli salah satu paket hosting. Gratis juga SSL, instalasi wordpress
yang sangat mudah, dan tim support yang fast response.
CEK PAKET DISINI

Menginstal Tema Wordpress
Design blog menjadi sangat penting karena berpengaruh terhadap user
experience, kecepatan load, dan memperbesar peluang konversi visitor
menjadi subscriber Anda. Banyak tema gratis maupun berbayar yang bisa
Anda gunakan. Saya merekomendasikan tema Astra Pro atau
LandingPress.

Buat Draft Sitemap
Elemen penting bagi blog dimana anda harus membuat beberapa
halaman utama yang dapat diakses melalui menu navigasi utama.
Biasanya menu di bagian atas. Halaman wajib tersebut biasanya meliputi :
Home, Mulai, Tentang, Layanan, dan Kontak. Buat sitemap di sebuah
dokumen, kalau perlu sajikan dengan bagan visual agar mudah
memahami alurnya.

Riset Keyword dan Buat Draft Artikel
Buat daftar 10 topik potensial yang ingin anda tulis. Pertama lakukan riset
menggunakan TOOLS SEO untuk melihat search volume dari keyword
target anda, kompetisi, dan 10 blog teratas di hasil cari google. Makin
besar kompetisi maka makin sulit anda meningkatkan ranking artikel.
Sebisa mungkin pakai keyword dengan kompetisi yang rendah sekitar 0,3
kebawah maka peluang anda masuk halaman pertama google makin
tinggi. Nanti anda akan belajar cara mengaplikasikan keyword ke dalam
artikel. Rekomendasi saya: Mangools SEO

HARI KE 3
Instal Plugin Wajib
Anda harus memilih plugin dengan benar karena sangat berpengaruh
terhadap kecepatan blog, SEO, desain, dan performa blog anda. Berikut
rekomendasi teratas yang juga say gunakan :
1. Elementor - page builder terbaik.
2. Mashshare share button - content sharing terbaik.
3. Monsterinsight - menampilkan google analytics ke dashboard
wordpress.
4. Optinmonster - email list builder terbaik.
5. Shortpixel - image optimizer terbaik.
6. Thirstyaffiliates - plugin terbaik untuk link affiliate.
7. Wp rocket - speed optimizer terbaik.
8. Yoast SEO - plugin SEO terbaik.
9. Updraftplus - backup tools terbaik.

Setting Google Analytics
Penting untuk memantau trafik blog dan perilaku pengunjung. Gunakan
plugin Monsterinsight. Pertama, buat akun Google Analytics lalu buat
properti menggunakan URL blog anda. Pastikan menggunakan versi
https. Selanjutnya buka setting Monsterinsights di dashboard wordpress
lalu kaitkan (authenticate) akun Google anda.

Setting Google Search Console
Google Search Console adalah layanan gratis yang memungkinkan Anda
memantau, memelihara, dan memecahkan masalah tampilan blog Anda di
hasil penelusuran Google. Setting dengan masukkan URL Anda dan
pastikan akun utama Anda menggunakan versi https. Selanjutnya,
pastikan untuk mengirimkan sitemap blog yang dapat dilakukan secara
otomatis dengan plugin SEO Yoast. Pelajari lebih lengkap di blog saya.

HARI KE 3

(Lanjutan)

Optimasi Settingan Blog Wordpress
Di dasbor WordPress Anda, ada banyak item yang bisa diatur melalui
menu setting. Berikut adalah beberapa yang wajib untuk dioptimalkan:
• Pengaturan / Umum: Tambahkan judul, tagline, dan URL situs Anda.
• Pengaturan / Bacaan: Tampilan halaman beranda, visibilitas mesin
pencari Google.
• Pengaturan / Permalinks: Pastikan struktur URL blog Anda dioptimalkan
untuk SEO. Saya merekomendasikan struktur seperti ini
bloganda.com/judulpostingan

Membuat Design Blog
Anda bisa menggunakan tema gratis atau berbayar yang saya
rekomendasikan. Setelah tema dan plugin terinstal waktunya
mengupdate desain blog. Untuk merubah tampilan, klik menu
appearance/tampilan lalu pilih menu customize. Anda bisa mengatur
informasi blog, logo, warna, menu, dan widgets. Ini dijamin mudah, tidak
perlu pengetahuan coding.

HARI KE 4
Membuat Halaman Utama
Buka Halaman/Tambahkan Baru untuk membuat halaman baru. Anda
pertama-tama harus merancang halaman beranda, kemudian halaman
utama yang akan dapat diakses lewat menu navigasi. Gunakan Elementor
untuk memudahkan step ini. Pastikan untuk memeriksa pengaturan tablet
dan seluler di dalam Elementor untuk memastikan halaman sesuai yang
anda inginkan di semua perangkat. Pastikan judul dan struktur URL
halaman Anda menyertakan kata kunci target. Simpan halaman sebagai
draft dan publish saat sudah siap.

HARI KE 5
Tulis Artikel Pertama
Sebenarnya tidak perlu menunggu posting banyak artikel dulu untuk
launch blog anda. Sekarang bukan lagi bicara kuantitas, tapi kualitas. Satu
artikel berkualitas dengan 3000 kata bisa lebih bernilai daripada 6 artikel
dengan 500 kata. Ingat, selalu lakukan riset keyword sebelum menulis
artikel.
Berikut beberapa tips untuk mengoptimasi judul blog:
1. Gunakan daftar bernomor. Judul blog dengan daftar bernomor
memiliki persentase klik yang lebih tinggi. Penggunaan angka ganjil
lebih optimal dibandingkan angka genap.
2. Panjang judul tidak boleh melebihi 60 karakter agar tidak terpotong di
hasil pencarian mesin telusur.
3. Tempatkan kata kunci di awal judul dan url.
4. Sebutkan tahun di akhir judul artikel.
Setelah mendapatkan judul, berikut beberapa tips untuk menulis artikel
sesuai SEO:
1. Gunakan struktur bab sub bab yang benar. Bab utama yakni H2 harus
menyertakan kata kunci atau variasinya. Untuk sub-bab yakni H3
gunakan penomoran kata mau daftar bernomor.
2. Letakkan internal links dengan strategis untuk membantu membuat
pengunjung lebih lama di blog Anda. Lama penggunaan di halaman
dan Bounce rate merupakan data yang penting bagi Google.
Tambahan Link ke artikel lain yang berhubungan di bagian awal atau
akhir artikel untuk meningkatkan kemungkinan pembaca berinteraksi
lebih dengan konten Anda.
3. Tambahkan kata kunci sekunder dan kata kunci semantic. Gunakan
Tools SEO untuk menemukan kata kunci sekunder dan semantik untuk
ditambahkan ke dalam artikel.
4. Tulis artikel yang memiliki pembahasan mendalam. Artikel yang
panjang dan bermanfaat membantu Anda memenangkan kompetisi.
Tambahkan infografis dan gambar agar pembaca lebih tertarik. Jika
Anda menggunakan jasa penulis jangan lupa rencanakan draft artikel
anda dengan matang.

HARI KE 6
Optimasi Menggunakan Yoast SEO
Plugin Yoast SEO adalah alat terbaik untuk memastikan blog Anda 100%
optimal untuk mesin telusur. Setelah diinstal, plugin ini muncul di bagian
bawah setiap posting dan halaman. Masukkan kata kunci target Anda ke
Yoast, tambahkan judul artikel dan deskripsi meta Anda, dan ikuti tips
mereka untuk meningkatkan SEO di artikel. Selanjutnya, pastikan
pengaturan Yoast Anda sudah diatur dengan benar. Berikut adalah
beberapa pengaturan wajib saat pertama kali menginstal Yoast.
1. Hubungkan Google Search Console dan Bing Webmaster Tools
2. Edit taksonomi Anda: Setelan ini akan mengubah cara sitemap
mengindeks konten . Jika baru memulai, Anda dapat menonaktifkan
Tag di hasil pencarian serta arsip tanggal.
3. Tambahkan akun sosial Anda dan aktifkan kartu Twitter.
4. Aktifkan file robots.txt Anda.

Pasang Content DeliveryNetwork (CDN)
CDN adalah grup server yang didistribusikan secara geografis yang
menyediakan pengiriman konten Internet yang lebih cepat. Jika Anda
menggunakan Niagahoster, Anda dapat dengan mudah terhubung ke CDN
seperti Cloudflare untuk meningkatkan kecepatan situs Anda.

Optimasi Plugin untuk Mempercepat Blog
Memilih plugin "site speed" secara strategis dapat meningkatkan waktu
loading blog Anda. Hal ini merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi peringkat di Google. Berikut adalah beberapa tips terbaik
untuk mengoptimalkan plugin site speed:
1. WP Rocket: Pastikan kotak berikut dicentang - Minify HTML, Optimize
Google Fonts, Minify CSS, Combine CSS Files, Minify JavaScript Files,
Combine JavaScript Files, Load JavaScript Deferred, Lazy Load
Images
2. Gunakan ShortPixel untuk mengompres gambar Anda. Pastikan PNG
dikonversi ke JPEG.
3. Gunakan plugin social sharing MashShare untuk mengurangi external
request.
4. Hapus plugin apa pun yang tidak digunakan.
5. Gunakan alat seperti Google PageSpeed Insights untuk melacak
kecepatan situs Anda.

HARI KE 7
Bersiap untuk Launching Blog
Selamat sudah mencapai hari ke 7. Blog anda siap di-launch!. Berikut
beberapa pengaturan akhir sebelum blog anda benar-benar siap dipublish.
1. Pastikan URL blog terlihat benar di Pengaturan Umum.
2. Hapus centang pada kotak "Mencegah mesin pencari mengindeks
situs ini" di bawah Pengaturan / Bacaan.
3. Pastikan sitemap utama ada di Yoast dan tidak ada plugin lain seperti
JetPack mengirimkan sitemap terpisah.
4. Periksa kualitas blog di beberapa browser dan perangkat berbeda.

LAUNCHING !
Sesuai dengan modul checklist ini, anda telah merencanakan konten,
memulai blog wordpress, memasang tema dan plugin, membangun
tampilan blog, optimasi pengaturan dasar, menulis konten berkualitas,
dan saatnya meluncurkan blog anda. Sekali lagi selamat! Tetap gunakan
resource yang ada di blog saya untuk membangun blog sebagai aset
digital yang menghasilkan.

