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Pendahuluan

Dalam ebook ketiga (b3) ini dibahas tentang cara 
agar website Anda cepat terindeks oleh mesin 
pencari google. 

“Website terindeks google biar promosi gak pegel”

Jangan sampai sudah nulis banyak tapi yang baca 
cuma yang nulisnya saja.

Jangan sampai sudah pasang produk di website tapi 
yang klik iklan malah pemiliknya saja.

Saatnya kenalkan website ke google dan biarkan 
mesin pencari ini bekerja untuk Anda.



Google, rajanya mesin pencari saat ini. Dia sudah bisa 
mengenali berbagai bahasa. “OKE GOOGLE” dan ucapkan kata 
kunci yang kita cari, google akan bekerja memberikan 
berbagai referensi. 

Website yang ada di halaman pertama dan di list pertama 
yang paling banyak diklik. Untuk bisa berada di urutan 
tersebut dibutuhkan langkah awal yaitu mengenalkan website 
ke mesin pencari google (index google). Caranya, sebentar lagi 
akan dibahas.

Kenalkan

Index Google



Agar website Anda terindeks google, 
mudahkan botspider googel merayapi 
website Anda. Bagaimana bisa menuju 
ke website Anda sedangkan Anda 
belum pernah mengenalkannya?
Tak kenal maka kenalkan, ya kenalkan 
website Anda kepada google agar sang 
robot segera menjaring website Anda.



1

2

3

Bagi Anda pengguna platform blogger.com, aktifkan 
setelan akses mesin telusur. Silakan menuju Setelan, klik 
edit pada bagian Privasi. Pastikan semuanya pilih Ya seperti 
pada gambar nomor 3. Biarkan mesin pencari menemukan 
blog Anda.



Gunakan fasilitas gratis dari google



Buka link ini 
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

Masukkan URL website Anda
http://www.pusatsemangat.com

Klik kotak ini untuk verifikasi anti spam. Jika sudah muncul tanda
ceklist, lanjutkan klik Submit Request

Your request has been received and will be processed shortly.

Begini laporannya jika sudah dikenalkan ke google

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url


Kita cek di mesin pencari google
Silakan buka mesin pencari google.com

Tekan Enter atau klik enter
Hasilnya seperti ini

Masukkan url yang baru saja disubmit



Hasil kata kunci Pusat Semangat 
berada di halaman pertama dan 
urutan pertama



Menduduki urutan ketiga dari dua 
website penyelenggara kelas novel 
asma nadia



Pakai yahoo.com dengan kata kunci 
yang sama, menempati urutan 
pertama



Pakai bing.com dengan kata kunci 
yang sama, menempati urutan 
pertama



www.addurlplus.blogspot.com

Index website

Lihat caranya di

sekarang!

http://www.addurlplus.blogspot.com/


Asep Solikhin
Guru
Blogger
Penulis
Trainer

pusatsemangat.com
fb.me/asepsolikhin
t.me/asepsolikhin

Ebook ini dibuat untuk membantu Anda yang ingin punya website sendiri tanpa harus 
banyak keluar uang, sebab yang disampaikan dalam kumpulan ebook ini adalah cara 
membuat website dengan menggunakan layanan gratis.

Meskipun fasilitas gratisan tetapi tidak kalah dengan yang berbayar. Sudah banyak website 
gratisan seperti ini mampu bersaing di mesin pencari dan berhasil menempati halaman 
pertama mesin pencari, seperti google, bing, dan lainnya.

Oleh sebab itu, bukan hanya cara membuat websitenya saja yang disajikan tetapi cara 
membuat website populer di dunia online sehingga mampu membuat brand Anda dikenal 
oleh masyarakat luas walau hanya dengan menggunakan fasilitas gratisan.

Miliki koleksi ebook lainnya di web dicek.xyz atau klik tomol download di bawah ini.
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