PETUNJUK SINGKAT PEMBUATAN BLOG PERSONAL DENGAN BLOGSPOT
1. Buka Halaman blogger.com
Silahkan untuk klik tombol create your blog seperti gambar 1, nanti akan diarahkan ke halaman
login seperti gambar 2

Gambar 1

2. Halaman Login
Pada halaman login ini silahkan untuk login menggunakan email berbasis @uad.ac.id, jika login
benar maka akan langsung masuk ke halaman blogger dan akan muncul tampilan buat blog baru
seperti pada gambar 3

Gambar 2

3. Buat Blog Baru
Silahkan untuk klik tombol buat blog baru seperti pada gambar 3, kemudian akan diarahkan ke
pembuatan blog baru dengan mengisi dan memilih theme default dari blogspot seperti gambar
4.

Gambar 3

Cara membuat blog baru
a.
b.
c.
d.

Title : Silahkan diisi dengan nama blog anda
Address : Silahkan diisi dengan nama blog anda hingga muncul tanda
Theme : Silahkan pilih theme yang sudah disediakan oleh pihak blogger.com
Silahkan klik tombol create blog

Gambar 4

4. Setting Blog
Jika sudah berhasil dalam pembuatan blog, silahkan langsung ke menu Setting seperti pada
gambar 5 - gambar 7.
Langkah-langkahnya Klik menu Seeting  Basic  Permissions (bagian bawah sendiri) silahkan
untuk memasukkan/ Invite email Admin WSM wsm[at]uad.ac.id di Blog Authors, setelah di
Approve oleh Bidang WSM email wsm[at]uad.ac.id dirubah sebagai Admin untuk keperluan
setting perubahan domain blogspot.com menjadi domain uad.ac.id

Gambar 5. Invite email wsm[at]uad.ac.id

Gambar 6. Berhasil invite author wsm

Gambar 7. Proses merubah permission author menjadi admin

Pada gambar 5 adalah proses invite authors, setelah di invite email wsm di bagian blog authors
bisa di tunggu beberapa saat sampai bidang WSM mengApprove permintaan.
Langkah selanjutnya setalah di approve bisa masuk lagi pada bagian blog author, pada author
wsm di rubah permissionnya menjadi admin (gambar 7) untuk keperluan setting domain dari
blogspot.com menjadi domain uad.ac.id, dan hasilnya seperti pada gambar 8 berikut.

Gambar 8. Email wsm[at]uad.ac.id di rubah permission menjadi admin

5. Pengelolaan blog dengan app blogger
 Install app blogger di playstore

Gambar 9. Install app blogger di playstore

Silahkan untuk install app blogger di playstore dengan email @uad agar langsung
terhubung dengan blog dan email yang sudah ada, utk memudahkan pengelolaan web
dengan smartphone.
 Cara penggunaan dan bantuan blogger bisa di dapatkan di link berikut
https://support.google.com/blogger

NB :
Langkah-langkah Verifikasi blog
1. Untuk pembuatan email wajib menggunakan email berbasis @uad.ac.id, email dosen
(nama{at}namaprodi.uad.ac.id) email staff (nama{at}staff.uad.ac.id)
2. Setelah pembuatan blog di blogger.com silahkan untuk menambahkan email
wsm{at}uad.ac.id ke Permissions Blog Authors sebagai Admin
3. Setting perubahan domain blogspot.com menjadi uad.ac.id membutuhkan waktu 1x24 jam
4. Setelah perubahan selesai pada Blog Authors akun wsm akan kami remove dan hanya tersisa
akun email yang bersangkutan saja
Larangan
1. Dilarang posting dengan kata-kata, gambar yang “negatif” atau menjelekkan institusi UAD
2. Dilarang pasang iklan apapun
3. Dilarang melakukan SPAM
Jika tidak mengindahkan aturan tersebut dari pihak WSM akan menegur dan jika tidak di tindak
lanjuti domain yang uad.ac.id akan di downkan

