
STUDENT BLOG 
 

Student Blog adalah Blog resmi Universitas Dian Nuswantoro yang ditujukan untuk para 
mahasiswa sebagai salah satu sarana untuk menunjang proses perkuliahan. 
 

Format student blog: http://student.blog.dinus.ac.id/namablog (nama blog ini berupa huruf dan 
atau angka, tanpa spasi maupun karakter khusus (.,~!@#$%^&*_) 
 

KENAPA PERLU BLOG INI 
1. sebagai official academic blog | blog resmi kampus. digunakan sebagai media 

pencitraan diri anda sebagai mahasiswa 
2. sebagai media tulisan atas aktifitas anda selama kuliah 
3. dapat sebagai porto folio diri anda pada saat interview kerja nanti 
4. sebagai dairy aktifitas selama kuliah. semua tugas dan catatan bisa dituangkan di blog 

tersebut. sehingga ilmu yang anda dapat tidak berhenti, bahwa anda sebagai mahasiswa 
dapat berbagai materi 

 

CONTOH BLOG 
1. http://student.blog.dinus.ac.id/udinn/ 

 
2.  http://student.blog.dinus.ac.id/dalvin/ 
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3. http://student.blog.dinus.ac.id/dewanggapradeta/ 

 
 

4. http://student.blog.dinus.ac.id/deniya/ 

 
 

CARA AKTIVASI DINUS STUDENTS BLOG 
1.   Login pada SiAdin Mahasiswa anda masing-masing → print screen antarmuka login mana 

 

2.  Setelah masuk akan muncul pop-up form untuk mengisi pendaftaran student blog, cukup isikan 
Nama Blog (berwarna hijau pada pop-up) yang diinginkan dengan huruf kecil dan atau angka, 
TANPA spasi maupun karakter khusus (.,~!@#$%^&*_) 

     contoh : inputnya seperti : →  

 
3.  Setelah itu klik SIMPAN 
4.  Request akan diproses oleh admin dan harap menunggu, untuk User dan Password login students 

blog anda akan dikirimkan ke email mahasiswa masing-masing. silakan cek di inbox maupun 
spam dari email mahasiswa anda. pastikan email anda di SiAdin adalah email yang benar. 

http://student.blog.dinus.ac.id/dewanggapradeta/
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5. Setelah anda mendapatkan User dan Password, silahkan masuk http://student.blog.dinus.ac.id/ 
pada pojok kanan terdapat form login, masukan User dan Password anda kemudian klik Login 

 
6.  Selamat menikmati fasilitas yang ada pada Dinus Stundents Blog kami. 

 

 

PERLU DIKETAHUI untuk mahasiswa angkatan 2015, bahwa pada semester 1 perkuliahan 
WAJIB membuat posting di Students Blog ini, untuk itu harap dipersiapkan muali dari sekarang. 
Postingan disini tidak mengacu hanya pada tugas perkuliahan saja, anda dapat membuat posting 
apapun di dalam Students Blog ini. 
 

INGAT..!! Biasakan untuk tidak Copy Paster dari blog orang lain, apabila ada indikasi plagiatisme 
ini akan Mengurangi Portofolio anda sendiri.  
 

HOSPITALITY  
Apabila mengalami kesulitan ataupun masalah dalam aktivasi student blog silahkan hubungi kami 
via email: 

1. bantuan@psi.dinus.ac.id  
2. 111201106451@mhs.dinus.ac.id 
3. rdannyoka@mhs.dinus.ac.id 
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