
 

 

 

 

Search Engine Marketing | SEO 

SEM: Kiat, Manfaat, & 

Bagaimana Hubungannya 

dengan SEO 
 

SEO (Optimisasi mesin pencari) dan Search Engine Marketing (SEM) /pemasaran mesin pencari, bisa 

menjadi konsep yang membingungkan untuk dipahami. Apakah ada perbedaan di antara mereka? 

Kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian, yang memperburuk keadaan. 

Penting untuk memahami perbedaan antara kedua istilah dan bahwa keduanya berbeda. 

Dalam posting ini, saya akan membantu menjernihkan masalah ini dengan beberapa pertanyaan umum 

yang saya dengar dari orang lain. 

https://www.garuda.website/blog/apa-itu-seo/


Apa itu SEM? 
 

SEM, atau pemasaran mesin pencari, adalah taktik pemasaran tempat pemasar mengoptimalkan dan 

mengiklankan situs web mereka agar tampak lebih tinggi dalam hasil pencarian. 

Menurut definisi Wikipedia yang lebih dalam, "Pemasaran mesin pencari adalah bentuk pemasaran 

Internet yang melibatkan promosi situs web dengan meningkatkan visibilitasnya di halaman hasil mesin 

pencari (SERPS) melalui pengoptimalan dan periklanan." 

SEO meningkatkan jumlah pengunjung situs web dengan membuat situs muncul tinggi pada hasil yang 

dikembalikan oleh mesin pencari. SEM dianggap pemasaran internet yang meningkatkan visibilitas situs 

melalui hasil mesin pencari organik dan iklan. SEM termasuk SEO serta taktik pemasaran pencarian 

lainnya. 

 

Apa manfaat SEM? 
 

Meskipun SEO memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan situs web Anda untuk peluang yang lebih 

besar dalam tampil lebih tinggi dalam hasil pencarian, dan iklan online memungkinkan Anda untuk 

mengirim konten promosi kepada audiens target yang Anda pilih, SEM menggabungkan kedua manfaat 

karena konten Anda keduanya dioptimalkan untuk peringkat pencarian yang lebih tinggi dan 

ditempatkan terutama di depan audiens yang paling mungkin berkonversi ketika mereka mengklik iklan 

Anda. 

 

Apakah pencarian berbayar sama dengan SEM? 
 

Pada titik ini, Anda mungkin bertanya, "Jika saya dapat membayar situs web saya untuk tampil lebih 

tinggi dalam hasil pencarian, bagaimana SEM berbeda dari pencarian berbayar?" Yah, pencarian 

berbayar adalah aspek utama SEM dan merujuk ke iklan bayar per klik (PPC) khusus. Namun, kedua 

strategi itu berbeda. 

 

Perbedaan utama adalah bahwa SEM adalah strategi yang lebih luas yang menggabungkan taktik 

pencarian berbayar dan SEO. Jadi, jika Anda membuat iklan PPC, tetapi jangan mengambil langkah untuk 

mengoptimalkan iklan atau situs web yang terhubung dengannya, ini adalah contoh standar pencarian 

berbayar. Namun, jika Anda mengoptimalkan situs Anda dan konten pencarian Anda dengan kata kunci 

yang kuat, maka Anda menaruh uang di belakangnya untuk meningkatkannya di halaman pencarian 

audiens yang ditargetkan, maka Anda mencoba-coba SEM. 

 



Komponen apa yang termasuk SEM? 
 

Seperti disebutkan di atas, selain dari optimasi mesin pencari, SEM termasuk penggunaan pencarian 

berbayar, seperti daftar bayar per klik (PPC) dan iklan. Sebagian besar waktu, SEM secara ketat 

mencakup kampanye dan aktivitas PPC, tetapi jika Anda menggunakan SEO dan pencarian berbayar, itu 

termasuk dalam upaya SEM. 

 

Apa itu Search Engine Optimization (SEO)? 
 

SEO pada dasarnya adalah komponen dari kategori yang lebih besar, SEM. Menurut Grafik Pengetahuan 

Google, optimisasi mesin pencari adalah "proses memaksimalkan jumlah pengunjung ke situs web 

tertentu dengan memastikan bahwa situs tersebut muncul tinggi pada daftar hasil yang dikembalikan 

oleh mesin pencari." 

 

Industri SEO terus berubah karena perubahan yang sering dilakukan pada algoritma Google. Tapi, ada 

satu aspek SEO yang tetap konstan: SEO terdiri dari aktivitas On-Page dan Off-Page. 

 

Komponen apa yang termasuk dalam SEO? 
 

Seperti yang dinyatakan di atas, SEO terdiri dari dua kegiatan yang berbeda: 

 

 Memasukkan kata kunci selektif secara alami ke dalam tag judul, deskripsi meta, tag heading, 

teks alternatif, dll. 

 Posting blog dan salinan halaman yang ditulis dan dioptimalkan dengan kualitas 

 Bersihkan dan format URL halaman 

 Kecepatan pemuatan halaman yang dioptimalkan 

 Kepengarangan Google tergabung 

 Integrasi berbagi sosial dalam konten Anda 

 Dan banyak lagi! 

 

Komponen apa saja yang termasuk dalam SEO off-page? 
 

 Membuat profil backlink alami berkualitas tinggi (alias memiliki tautan situs berkualitas tinggi / 

otoritatif lainnya ke situs Anda) 

 Sinyal berbagi sosial 

https://www.garuda.website/blog/seo-onpage/
https://garudacitizen.com/seo/apa-itu-seo-off-page/
https://conspirolog.org/apa-itu-backlink-seo/


 Bookmark sosial (Stumbleupon, Reddit) 

 Dll. 

 

Mana yang lebih baik: SEO atau SEM? 
 

Perbedaan utama antara kedua istilah ini adalah bahwa optimasi mesin pencari hanyalah komponen 

pemasaran mesin pencari. Seperti disebutkan di atas, SEM mencakup komponen pencarian berbayar, 

seperti PPC dan juga SMM (pemasaran media sosial). 

Penting untuk dicatat bahwa Anda tidak boleh menggunakan istilah SEO dan SEM secara bergantian, 

karena meskipun keduanya saling bahu membahu, keduanya bukan istilah yang sama. 

 

Garis bawah 
 

Banyak pemasar berdebat apakah yang satu lebih baik dari yang lain. Sebagai Pemasar Inbound, saya 

berpendapat bahwa SEO organik adalah pendekatan terbaik, tetapi seperti yang Anda lihat, SEM sejati 

tidak dapat berhasil tanpa menggunakan SEO organik. 

Selain itu, ada banyak situasi di mana PPC (komponen SEM) lebih masuk akal daripada SEO. Misalnya, 

jika Anda pertama kali meluncurkan situs dan ingin visibilitas langsung, adalah ide yang baik untuk 

membuat kampanye PPC karena membutuhkan waktu lebih sedikit daripada SEO, tetapi tidak bijaksana 

untuk benar-benar bekerja dengan PPC dan bahkan tidak menyentuh mesin pencari optimasi. 

Meskipun SEO organik membutuhkan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasil, pada akhirnya akan 

lebih murah dan Anda akan membangun kredibilitas pencarian yang mungkin tidak Anda bangun dengan 

PPC. 

Ketika memilih taktik terbaik, penting untuk mengevaluasi kebutuhan spesifik Anda, tetapi pastikan 

untuk sepenuhnya memahami perbedaan dan bagaimana Anda akan mempertahankan upaya Anda. 

Lihat panduan gratis Revenue River untuk mengetahui cara SEO. 

Catatan Editor: Posting ini dibuat dalam bentuk PDF. Yang sebenarnya untuk catatan pribadi bagi admin 

website ini sendiri. Namun mungkin berguna juga untuk Anda yang tengah belajar SEO atau optimasi 

website untuk tujuan pemasaran. Dibuat oleh; Garuda Website – Web Developer di Jakarta Indonesia. 
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Artikel lain yang berhubungan Search Engine Optimazion (SEO) dan layak untuk Anda baca: 

 https://jengsusan.com/mengapa-backlink-penting-untuk-seo/ 

 https://www.garudacitizen.com/cara-meningatkan-traffic-website/ 

 https://elgrandesconocido.es/what-is-a-web-resource/ 

 https://queencitycookies.com/apa-dampak-bounce-rate-google-analytics-pada-seo-

website/ 
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https://jengsusan.com/mengapa-backlink-penting-untuk-seo/
https://www.garudacitizen.com/cara-meningatkan-traffic-website/
https://elgrandesconocido.es/what-is-a-web-resource/
https://queencitycookies.com/apa-dampak-bounce-rate-google-analytics-pada-seo-website/
https://queencitycookies.com/apa-dampak-bounce-rate-google-analytics-pada-seo-website/
https://barbarcheat.com/internet-marketing/
https://jasa-seo.mn.co/
https://6cara.com/cara-meningkatkan-traffic-website-dari-google/

