Hay, sesuai dengan janji saya berberapa hari lalu, di status facebook Adrian maka dengan ini saya
ingin menepati sebuah janji itu, saya harap kita semua dapat memahami alur pola yang saya tulis
disini, okey?
Kita ketahui, bahwa website yang deindex adalah sebuah bencana, bagi kita dan saya sangat sering
mengalami hal-hal tersebut, mulai dari website yang visitor nya sedikit ataupun yang visitor nya
membludak
Pertama saya ingin alasan kenapa website kita deindex dan setelah kami pelajari ada beberapa hal
alasan website kita deindex.
Alasan ada beberapa sebab:
1.
2.
3.
4.
5.

Sebuah website yang di optimasi (seo) terlalu berlebihan menggunakan fresh domain (jarang
terjadi)
Sebuah website yang menggunakan plugin otomatis atau custom setting (fake sitemap)
Sebuah website yang banyak menampilkan banner-banner, lebih dari 5 banner di halaman depan
Sebuah website yang mencantumkan link lain, sewaktu ada visitor berkunjung (model redirect)
Sebuah website yang banyak duplikasi dari website lainnya

Contoh di atas adalah alasan website kita deindex, mungkin masih banyak alasan lain, tapi 5 hal di
atas adalah hasil dari pengalaman kami sendiri, bukan kata orang atau katanya.
Sebelum ke langkah berikutnya, perlu di ketahui bawah website kita harus sudah ada koneksi
dengan webmaster tools, di sini kita mau reindex melalui google webmaster tools, jadi missal
website kita belum pernah ada koneksi ke google webmaster tools, sebelum ke langkah lain, maka
harus di koneksikan dahulu dengan masukan code ke website kita. (Jika dalam poin ini, ada yang
kurang jelas, silakan chat saya di facebook, saya akan merespon dengan baik, jika slow respon
mungkin saya sedang rest atau lagi otw)
Kami telah melakukan cara, untuk restore website yang terkenda deindex, cara ini sangat simple
(menurut kami) dan kita bisa duplikasi/tiru cara ini, di website kita tanpa perlu embel-embel lain.
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Langkah pertama
Nonaktikan website kita, dengan mengganti nama DNS di domain manager ke default dan klik
simpan (contoh domain manager di godaddy.com)

Langkah kedua
Biarkan website kita mengalami error dahulu, estimasi minimal 3 hari masa tunggu. Tujuan nya agar
engine robot waktu crawl/merayap ke website kita dan dia ketahui bahwa website kita lagi error

Foto di atas adalah contoh website yang settingan DNS ke default dan di beberapa domain manager
mereka menampilkan layout milik mereka sendiri, okey sampai sini tidak jadi masalah.
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Langkah ketiga
Masuk ke google webmaster tools


Login https://www.google.com/webmasters




Klik nama website yang mau kita reindex, contoh: https://www.pesantren.net/
Baca dahulu meminta pertimbangan ulang disini:
https://support.google.com/webmasters/answer/35843?utm_source=wnc_651700&utm_med
ium=gamma&utm_campaign=wnc_651700&utm_content=msg_711102&hl=id&authuser=9

Jika sudah baca, saat nya masuk ke dashboard, lalu lintas penelusuran, klik tindakan manual, maka
kita akan melihat seperti di gambar ini


Klik Meminta Tinjauan
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Setelah kita klik meminta tinjauan, maka kita akan di temukan halaman seperti di gambar ini, centang
dan klik meminta tinjauan (untuk kata dalam meminta tinjauan bisa di tiru atau kita tulis sesuai
dengan kemauan kita, perlu di ketahui bahwa di sini kita sedikit memelas/memohon agar google
mengabulkan permintaan kita.
Jika kita melihat di poin langkah pertama kita harus ubah dns ke default adalah, agar di saat google
melihat permohonan kita dan mereka melakukan tindakan review, mereka melihat bahwa kita serius
melakukan tindakan, menghapus konten yang ada di website
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Setelah kita melakukan sampai poin di atas, maka kita tunggu biasanya 7 hari atau lebih kita
mendapatkan email balasan untuk pertimbangan ulang kita di setujui, setelah reindex kita di setujui
maka kita cek di google apakah benar website kita sudah di lepas dari hukuman deindex, jika benar
maka kita tunggu 2-3 hari untuk mengganti DNS kita kembali seperti awal, jika website kita sudah
terindex normal, maka kita bisa menghapus koneksi website kita di google webmaster tools, tujuan
nya agar hal yang kita lakukan tidak terulang kedua kali nya.
Note: Mohon maaf di beberapa contoh foto atas saya tidak menampilkan nama website/domain
Selamat reindex - Adrian
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