Ketentuan Penulis Artikel Spot Unik:
1. Jumlah kata per artikel minimal 300 kata tidak termasuk judul
2. Tata bahasa yang bagus
3. Bebas plagiat
3.1 Jika anda menguasai/mengerti/memahami keyword yang diberikan kepada
anda, cobalah menulis sesuai apa yang ada dalam pikiran anda. Dengan begitu,
artikel yang anda tulis akan otomatis bebas plagiat.
3.2 Jika anda kurang menguasai/mengerti/memahami keyword yang diberikan
kepada anda, cobalah membaca artikel-artikel yang terkait dengan keyword
tersebut. Catat istilah-istilah jika ada dan dirasa penting. Kemudian mulailah
menulis tanpa melihat artikel-artikel yg anda baca tadi, lihat saja istilah-istilah
penting yang anda catat. Dengan
begitu, artikel yang anda tulis akan otomatis bebas plagiat.
3.3 Jika anda ‘terpaksa’ harus menulis ulang artikel yang sudah ada, maka anda
harus menulis ulang lebih dari 2 Artikel untuk dijadikan 1 Artikel.
FAQs:
Seperti apa kriteria minimal agar tidak dikatakan plagiat?
Ketika anda menulis dengan bahasa anda sendiri.
Lalu, apa kriteria plagiat itu sendiri?
Ketika ada 3 kata yang sama berurutan dan berada pada topik/kategori artikel
yang sama.

Contohnya?
(1) Artikel Terpublikasi:
Itu akan membuat kamar anda menjadi indah.
Artikel Anda:
Cara tersebut dapat mengubah kamar anda menjadi lebih indah.
Ulasan:
kamar anda menjadi akan terdeteksi sebagai plagiat. Karena 3 kata yang sama
berurutan dan berada pada topik/kategori yang sama, yaitu Rumah.
(2) Artikel Terpublikasi:
…. untuk menjadikannya sebuah pengalaman. Bahkan, anda …
Artikel Anda:
…. jadikanlah sebuah pengalaman. Bahkan, mereka …
Ulasan:
sebuah pengalaman. Bahkan akan terdeteksi sebagai plagiat. Karena 3 kata yang
sama berurutan meskipun terpisahkan oleh tanda titik. Begitu juga dengan tanda
baca yang lain, seperti koma, apostrophe, titik dua, dll.
Solusinya?
Tulis dengan kata-kata anda sendiri. Cari sinonim/padanan katanya. Ubah kalimat
pasif menjadi kalimat aktif atau sebaliknya.
Bisa beri contoh?
(1) Ubah menjadi:
- Untuk memperindah kamar anda, terapkanlah cara itu.
- Cara tersebut dapat menjadikan kamar anda lebih indah.
- Cara itu dapat menjadikan kamar terlihat indah.
- Dll. (pasti anda sudah mahir mengutak-atik Bahasa Indonesia yang sudah sangat
anda kuasai)
(2) Ubah menjadi:
- …. untuk dijadikan pengalaman. Bahkan, mereka …
- …. untuk menjadikannya pengalaman berharga. Bahkan, anda….

- …. untuk menjadikannya suatu pengalaman yang berharga. Bahkan, anda …
- Dll. (pasti anda sudah mahir mengutak-atik Bahasa Indonesia yang sudah sangat
anda kuasai)
Intinya?
Ketika anda menulis artikel dengan referensi artikel lain, pastikan tidak ada 3 kata
berurutan yang sama. Carilah sinonim/padanan katanya atau ubah kalimat pasif
menjadi kalimat aktif atau sebaliknya.
4. Keyword
Keyword merupakan bagian vital sebuah artikel. Artinya sebuah keyword
tidak boleh di ubah-ubah, biarkan apa adanya. Semua keyword yang
terdapat di artikel harus di highlight kuning. Jumlah keyword dalam
artikel menyesuaikan jumlah kata dari artikel itu sendiri, lihat tabel berikut:
Jumlah
kata
300
400
500
600
700
800
900
1000

Jumlah
keyword
4
5
6
7
8
9
10
11

4.1 Pastikan semua artikel ada (atau minimal salah satu) dari keyword:
(1) Wisata Unik Yogyakarta
(2) Spot foto wisata yogyakarta
(3) Spot wisata yogyakarta
4.2 LSI (Latent Semantic Indexing)
LSI adalah variasi dari keyword. Yang menentukan LSI adalah Penulis

(jika tidak tercantum dalam job detail). Cara menentukan LSI adalah dengan cara
memvariasikan sebuah keyword, dengan catatan maknanya tidak berubah.
Contoh:
Keyword:
Desain Rumah Minimalis
LSI:
Rumah dengan Gaya Minimalis
Rumah dengan Desain Minimalis
Gambar Rumah Minimalis
Gambar Desain Rumah Minimalis
Denah Rumah Minimalis
Denah Rumah Desain Minimalis
Semua LSI yang terdapat di artikel harus di highlight abu-abu. Jumlah LSI
dalam 1 artikel juga menyesuaikan jumlah kata dari artikel tersebut, lihat
tabel di bawah ini
Jumlah Kata
300-400
500-700
800-1000

Jumlah LSI
2
3
4

Peletakkan LSI di dalam artikel bebas di mana saja. (Selain Judul).

