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KATAGORI BLOG DOSEN 
 
Kriteria Penilaian  

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat yang dicapai masing-masing website melalui beberapa parameter. Untuk 

Blog Dosen, parameter yang akan dinilai yaitu: rich files, konten, serta desain blog.  
 
Berikut penjelasannya:  
1) Rich Files (R)  

• Rich files ( R ) adalah banyaknya file PDF, PS, DOC, dan PPT dalam suatu domain yang diindeks oleh 
Google. 

• Cara Mengukur : 
Masuk website: http:// google.com (bukan http://google.co.id) 
Lakukan pencarian dengan kata kunci berikut ini: 
~      file reader (*.pdf) � site:http//blog.stikom.edu/nama dosen filetype:pdf 
 Contoh: site:http//blog.stikom.edu/diah filetype:pdf 
 
Begitu juga untuk file yang lainnya: 
~      file postscript (*.ps)� site:http//blog.stikom.edu/nama dosen filetype:ps 
~      file office word (*.doc) � site:http//blog.stikom.edu/nama dosen filetype:doc 
~      file office powerpoint (*.ppt)� site:http//blog.stikom.edu/nama dosen filetype:ppt 

 
Syarat rich file: 
- Tidak mengunggah file ke hosting di luar STIKOM (contoh: fourshare, Ziddu) 
 

• Strategi untuk peningkatan: 
- Menyimpan semua hasil artikel/penelitian/makalah/proseding/materi mata kuliah yang pernah dibuat 

dalam bentuk file pdf, doc, ppt, dan ps 
 
2) Konten 

• Jumlah posting artikel per bulan.  
(Untuk melihat, dapat menggunakan widged archive posting setiap bulan) 
 

• Jumlah komentar yang masuk dalam posting yang telah dibuat  
(Untuk melihat, dapat menggunakan counter comment pada setiap post) 
 
Syarat konten blog: 
- Memberikan tag/keywords pada setiap posting  
- Artikel yang ditulis/dikirim harus mempertimbangkan profesinya sebagai dosen 
- Memasang kolom komentar  yang memiliki counter comment 
- Menampilkan Widget Archive per bulan 

 

• Strategi untuk peningkatan: 

- Mengisi konten dengan artikel-artikel yang menarik pembaca untuk mengetahui lebih dalam 
- Menggunakan font yang dapat terbaca dengan baik 
- Memberikan tautan ke dalam pada setiap artikel yang dibuat 



- Menyebarkan link tulisan pada jejaring sosial agar dapat dibaca dan diberi komentar oleh pembaca 
- Gunakan theme yang memiliki penghitung komentar (counter comment) 
- Menambah widged tag cloud  

 
 
3) Desain  

Desain dan Tampilan meliputi:  

• Harmonisasi warna  

• Tata letak  

• Kerapian widget  
 
Nilai tambah desain blog: 

- Menempelkan logo STIKOM dan slogan Heard & Mind Towards Excellence 
 

• Strategi untuk peningkatan: 
- Memilih theme yang tepat/membuat desain yang baik dan menarik 
- Menggunakan font yang dapat terbaca dengan baik 

 
Total Perhitungan  
 

Rich Files Konten Desain Total 

50 % 30 % 20%      100 % 

Hadiah 
 
Juara I kategori Blog Dosen : Uang tunai Rp. 500.000 + Piala 
Juara II kategori Blog Dosen : Uang tunai Rp. 350.000 + Piala 
 
 

CONTOH BLOG DAPAT DILIHAT DI HALAMAN 3 
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