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Tujuan Kegiatan:
 Setiap karyawan FIA memiliki blog UB dan secara aktif memperbaharui isi dari blog yang
dimiliki, sesuai himbauan Rektor UB
 Karyawan dapat memanfaatkan blog UB sebagai media publikasi
Materi yang Disampaikan:
 Pendahuluan
 Blogging
 Etika Blogging
 Pembuatan Blog Karyawan
Pendahuluan:
 Blog merupakan singkatan dari "web log“. Merupakan bentuk aplikasi web yang
menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web
umum. (http://id.wikipedia.org/wiki/Blog)
 Media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com, yang dimiliki oleh PyraLab
sebelum akhirnya PyraLab diakuisi oleh Google pada akhir tahun 2002 yang lalu.
Fungsi Blog:
Blog mempunyai fungsi yang sangat beragam,antara lain:
 Catatan harian,
 Media publikasi ,
 Media promosi,
 dll
Kategori Blog:
 Blog politik
 Blog pribadi
 Blog bertopik
 Blog kesehatan
 Blog sastra
 Blog perjalanan
 Blog riset
 Blog hukum
 Blog media
 Blog agama
 Blog pendidikan
 Blog kebersamaan
 Blog petunjuk (directory)
 Blog bisnis
 Blog pengejawantahan
 Blog pengganggu (spam)
Blog sebagai Media Publikasi:
Sebagai media publikasi, blog bertujuan untuk:
 Meningkatkan kreativitas karyawan dalam publikasi
 Mengkomunikasikan informasi yang dimiliki subbag masing-masing untuk pihak yang
memerlukan

Blogging:
Mengutip tulisan dari remarkablogger, deskripsi blogging adalah sebagai berikut:
 It’s Writing on a Blog
Blogging adalah menulis pada sebuah blog. Ciri sebuah blog adalah:
 Artikel yang disebut posting, disusun secara terbalik, dari yang paling baru ke yang
lama
 Setiap post memiliki alamat halaman tersendiri yang disebut permalink
 Umumnya pembaca dapat meninggalkan komentar pada suatu posting
 It’s Writing Authentically
Blogging adalah menulis sesuatu yang menjadi pemikiran kita. Orisinalitas tulisan adalah
penting, namun etika dalam penulisan sebuah karya tetap dapat digunakan, misalnya
dalam mengutip karya orang lain, dst.
 It’s a Dialogue, Not a Monologue
Blogging memungkinkan adanya interaksi, tidak hanya antara penulis dan pembaca, tapi
juga antara pembaca yang satu dengan lainnya. Caranya? Melalui komentar yang
ditinggalkan pada sebuah postingan, dibagikan melalui Facebook atau Twitter dan melalui
media elektronik lainnya.
 It’s Writing for Others, Not Yourself
Blogging pada awalnya memang seperti jurnal online. Namun saat ini, blogging adalah
tentang memberi manfaat bagi pihak lain melalui informasi yang dibagikan melalui blog
kita.
 It’s Beyond Writing
Blogging tidak hanya sekedar menulis. Blogging dapat juga menyertakan gambar, video,
suara dan media lainnya. Bahkan bila ingin, kita tidak harus menuliskan sesuatu, cukup
mem-posting gambar atau video misalnya, karena pasti ada informasi yang ingin
disampaikan melalui media tersebut. Blogging sendiri adalah salah satu cara untuk
mempublikasikan sesuatu melalui media digital.
 It’s Everything
Blogging adalah segala yang sudah kita rasakan melalui televisi, radio, koran dan majalah.
Blogging adalah era baru dalam distribusi pengetahuan dan informasi secara digital.
Semua kelebihan media yang ada saat ini, dapat diakomodir oleh blog.
 It’s Nothing
Blogging adalah sebuah saluran baru, ini hanyalah alat, media dan metode. Tanpa orangorang yang mengakses atau membaca, blog tiada gunanya. Tapi yang jelas, blog tidak akan
pernah menjadi pengganti kegiatan tatap muka dengan pihak lain di dunia nyata. Blog
adalah solusi bagi terbatasnya waktu dan ruang, bukan pengganti bagi hubungan
antarmanusia

Etika Blogging:
Komunitas blogger Indonesia dalam sebuah acara bertajuk Blogilicious, yang dilaksanakan pada 25
Juni 2011, bertempat di Aula Gedung Telkom lantai 8 Jakarta Selatan, menyepakati adanya 12
butir Etika Blogging. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai praktisi, diantaranya Risa Amrikasari,
pegiat di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang giat menulis baik buku maupun blog.
12 Etika Blogging:
1. Menghargai dan menjunjung tinggi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan
menghindari plagiarisme, pembajakan, dan selalu mencantumkan sumber setiap kali
mengutip karya orang lain.
2. Tidak mendiskreditkan pihak lain dan selalu berkomitmen untuk menulis secara
proporsional.
3. Tidak menampilkan tulisan atau gambar yang mengandung unsur pornografi.
4. Selalu berbagi pengetahuan dan kebaikan melalui blog masing-masing.
5. Tidak berprasangka dan hanya menulis berdasarkan fakta yang diyakini bisa dibuktikan
serta tetap dengan menjunjung tinggi etika kesopanan dalam menulis.
6. Tidak melakukan spamming melalui kolom komentar.
7. Tetap menjaga kesopanan dan rasa saling menghormati dalam memberikan komentar
pada blog yang dikunjungi.
8. Tidak melakukan hack pada website atau blog lain.
9. Tidak menampilkan tulisan atau gambar yang mengandung unsur SARA.
10. Menggunakan bahasa yang baik dalam menulis.
11. Tetap menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam menulis tetapi tidak melanggar
hak-hak orang lain.
12. Bersedia meralat informasi yang telah ditulis dalam blog jika di kemudian hari terdapat
kesalahan dalam memuat tulisan di blog.

Pembuatan Blog Karyawan:
Universitas Brawijaya memiliki fasilitas blog sendiri, bekerjasama dengan Wordpress, salah satu
penyedia layanan blog gratis dengan jumlah pengguna yang cukup banyak di seluruh dunia.
Fasilitas blog bagi civitas akademika UB dibagi menjadi:
1. Student Blog (layanan blog untuk mahasiswa)
2. Staff Blog (layanan blog untuk karyawan)
3. Lecture Blog (layanan blog untuk dosen)

