
[Http://Hyu13.wordpress.com] January 11, 2009 

 

Mempromosikan Blog/Website  

Pada Google dan Yahoo 

 
Agar webblog atau website yang telah kita bangun dikenal oleh dunia tentunya kita harus 

mepromosikannya kepihak-pihak netter atau pembaca di internet. Salah satu diantara banyak 

jenis cara promosikannya adalah mendaftarkan webblog atau website kita di mesin pencari 

terkenal di internet seperti google.com dan yahoo.com. Berikut cara mendaftarkan webblog 

atau website kita pada kedua mesin pencari tersebut seperti diuraikan di bawah ini. 

 

1. Promosi Pada Google.com 
Langkah-langkah mendaftarkan weblog atau website kita kemesin pencari google.com 

sebagai berikut : 

• Buka "internet browser"  Anda dan ketikkan: 

www.google.co.id/addurl/?continue=addurl pada kotak alamat (address). 

 

 
 

• Muncul halaman seperti dibawah, isilah dengan lengkap: 

 

 
 

Nah untuk menguji apakah pendaftaran webblog atau website anda sudah diterima, 

silahkan dicek dengan membuka Google seperti urutan sbb: 

 

• Pada Halaman Awal Google ketikkanlah alamat webblog atau website anda pada kotak 

yang disedikan. 
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• Selanjutnya akan ditampilkan halaman yang berisi alamat webblog atau website anda 

sebagai hasil pencarian mesin google, seperti gambar berikut ini: 

 

 
 

2. Promosi Pada Yahoo.com 
Langkah-langkah mendaftarkan weblog atau website kita ke mesin pencari Yahoo.com 

sebagai berikut : 

• Buka "internet browser"  Anda dan ketikan www.yahoo.com pada kotak alamat 

(address). 

• Maka akan muncul halaman yahoo, pada bagian bawahnya terdapat menu-menu link. 

Selanjutnya anda klik menu link "Suggest a Site" seperti gambar di bawah ini: 

 

 
 

• Setelah anda meng-klik menu "Suggest a Site" akan muncul halaman seperti dibawah 

ini. Kemudian klik menu link :"Submit Your Site for Free". 
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• Akan tampil halaman seperti dibawah ini. Klik Pada point “Submit a Website or 

Webpage” 

 
• Maka akan muncul halaman seperti di bawah ini, masukkan alamat URL website/blog 

anda pada kotak yang disediakan, setelah itu klik tombol “Submit URL” 

 

 
 

• Silahkan di coba apakah webblog atau website anda telah terdaftar di mesin pencari 

yahoo, dengan membuka browser internet anda, ketikan alamat (url) www. yahoo.com 

pada kotak "Addrress".  

 

 
• Perlu di INGAT pendaftaran web membutuhkan waktu lumayan lama, jadi belum tentu 

web anda langsung di launching kan oleh pihak Yahoo.com.  

 

 

Semoga Bermanfaat !!! 


