
Sekilas menjawab pertanyaan tentang “softskill” 
1. Informasi tentang sofskill ada di 

http://studentsite.gunadarma.ac.id  
dengan melihat berita studentsite. 
Gerakkan kursor ke bawah untuk 
mencari berita yang diinginkan…. 
 
Banyak lho informasi yang 
disampaikan dalam studentsite…. 
Jadi rajin-rajinlah untuk membuka 
studentsite agar kamu gak 
ketinggalan informasi…. 

 
2. Cara masuk ke studentsite…. Masuk 

ke 
http://studentsite.gunadarma.ac.id  
(yang jelas pasti sudah pada bisa 
kan? Kan ada pada waktu pelatihan 
ya???? ) dan pastikan kamu udah 
aktivasi…. Kl blm aktivasi, silahkan 
aktivasi dulu dengan mengikuti 
langkah-langkah dari nomor 1, 2 
dan 3…. 
 
Cara masuk ke studentsite adalah : 
- Ketikkan username kamu 
- Ketikkan password kamu 
- Klik login 
Kamu akan lgs masuk ke 
studentsite.  
 
Jika bermasalah (tidak dapat masuk 
ke studentsite) silahkan masuk ke 
http://helpdesk.gunadarma.ac.id  

 
 

 
3. Setelah masuk ke studentsite akan 

terlihat tampilan dibawah ini…. 

 



4. Ada beberapa menu layanan 
studentsite yang dapat kamu pilih 
lho…   
a. Home 
b. www news 
c. baak news 
d. lecturer message 
e. rangkuman nilai 
f. jadwal kuliah 
g. jadwal ujian 
h. bebas perpustakaan 
i. surat keterangan 
j. informasi absensi 
k. pendaftaran lomba blog 
l. info seminar (UG portfolio) 
m. tulisan (UG portfolio) 
n. tugas (UG portfolio) 
o. warta warga 
 
ternyata banyak juga ya…..  

 

5. Untuk melihat pesan-pesan dari 
dosen kamu, bisa dilihat dengan 
memilih menu layanan studentsite 
kalian, yaitu memilih lecture 
message. 
 
Disitu aka nada pesan yang di 
tujukan untuk kamu dari dosen, 
misalnya berita tentang berita, 
softskill, tugas atau apapun yang di 
informasikan oleh dosen kamu….. 

 
6.  Untuk tugas softskill, setelah kamu 

selesai upload tugas atau tulisan 
kamu di blog masing-masing dan 
agar terekam di portfolio kamu, 
kamu harus memilih layanan “tugas 
(UG portfolio)”.  
 
 

 
 



7. Kemudian isi : 
- title – diisi dengan judul tugas 

kamu 
- URL – alamat blog kamu, misalnya 

http://nougy.ngeblogs.com 
- Mata kuliah : diisi dengan nama 

mata kuliah terkait 
 
Kemudian submit…. Mudah kan??? 
 
 

 
8.  Jika kamu berhasil men-submit, 

maka akan tampil data-data yang 
kamu udah isi tadi….  
 
Kamu bisa mengeditnya dan juga 
kamu bisa memasukkan tugas yang 
baru jika tugas itu lebih dari satu. 

 
9. Dan jika kamu mempunyai tulisan 

lain yang tidak berhubungan dengan 
tugas kuliah, misalnya tulisan 
bebas…. Kamu bisa masukkan 
tulisan kamu itu ke blog kamu dan 
supaya terekam di portfolio, kamu 
pilih layanan “tulisan (ug portfolio)” 

 
10. Atau jika kamu ingin 

memasukkannya ke warta warga, 
kamu bisa memilih layanan “warta 
warga” 
 

 



11. Tugas dalam portfolio, tulisan dalam 
portfolio maupun tulisan di warta 
warga kamu itu akan terekam dalam 
portfolio kamu…. Dan dosen kamu 
bisa melihatnya dari locker portfolio 
dosen.  
 
Dosen kamu bisa melihatnya per-
kelas ataupun per-npm…. 

 
12. Dari loker portfolio, dosen bisa 

melihat data kalian tentang : 
- Tulisan 
- Kursus/ workshop 
- Seminar 
- Tugas 
- Kreatifitas mahasiswa 
- Kegiatan mahasiswa 
 
Jadi dosen bisa memeriksa kegiatan 
kamu…. Apakah kamu aktif atau 
tidak… 
 
Dan untuk softskill ini, salah satu 
factor penentu penilaian, dosen 
pengampu akan melihat keaktifan 
kamu dari student portfolio ini…. 
Jadi terus aktif ya…..  

 

13.  Selain dari loker portfolio…. Dosen 
akan men-cross cek blog kamu….. 
yang di cek antara lain : 
- Postingan kamu….  (yang sudah 

terekam di portfolio studentsite) 
- Link ke UG (wajib ada) 
- Link ke minimal 10 blog teman 

kamu 

 

14. Jika ada informasi lagi, nanti akan 
saya update….  
 

 
 

 

 

Missa@staffsite.gunadarma.ac.id 

 

 

 

 



Catatan lain yang berhasil terekam…..  

1.  “Tugas” diinisiasi oleh dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswanya mengenai topik-
topik tertentu yang sesuai dengan silabus atau SAP dari Mata Kuliahnya. Misalnya, MK 
Ekonomi Koperasi (yang ternyata bertanda # yang artinya MK softskills), maka dosen akan 
memberikan sejumlah “TUGAS’ yang wajib dipublish di blog pribadi mahasiswanya masing-
masing. Jadi setiap UG-er WAJIB MEMPUNYAI BLOG PRIBADI. Artinya “tugas” tersebut tidak 
dipublish di Wartawarga, UG Community, atau fasilitas blog di UG. Blog pribadi mahasiswanya 
relatif bebas, misalnya di ngeblogs.com, wordpress, blogspot, blogsome, multiply, atau blog 
berbayar . Jika sudah diposting di blog tersebut, selanjutnya Anda mensubmit postingan 
tersebut ke portofolio melalui menu “TUGAS” di studentsite. Pada menu tersebut anda tinggal 
memasukkan judul postingan, alamat URL dari postingan tersebut, serta nama Mata 
Kuliahnya. 
 

2. “TULISAN” merupakan inisiatif mahasiswa yang topiknya dapat diluar dari materi kuliah atau 
tidak terkait dengan tugas yang diberikan dosen. ada 2 cara menambah “TULISAN” di 
portofolio anda, yaitu: 
- Anda menulis sebuah postingan di blog pribadi. Jika tulisan itu relatif “baik” dan “pantas” 

maka anda bisa mensubmit postingan tersebut ke portofolio melalui menu “TULISAN” di 
studentsite. Anda tinggal memasukkan judul postingan dan alamat URL dari tulisan 
tersebut, lalu klik submit. Sekali lagi topik “tulisan” ini lebih “bebas” atau tidak perlu 
terkait dengan topik tugas dari dosen. Jadi jumlah dan topik tulisanya tergantung dari 
inisiatif anda, namun dengan catatan tetap memperhatikan etika ilmiah, HaKI, dan 
peryaratan dan etika penulisan lainnya yang sudah diumumkan di studentsite. 

- Anda menulis di wartawarga, ini yang secara otomatis “tulisan”-nya masuk ke portofolio. 
Jadi anda tidak perlu “ngapa-ngapain” kecuali membuat postingan saja melalui menu 
“wartawarga” di studensite. Jadi sekali lagi, cara menulis di wartawarga adalah melalui 
menu “wartawarga” yang ada di studentsite. Anda pun tidak perlu lagi mencantumkan 
nama lengkap, NPM, dan kelas anda di isi postingannya karena sistem akan 
mengetahuinya secara otomatis. Coba setelah anda membuat tulisan di wartawarga ini, 
langsung kunjungi portofolio anda dan di-klik pada menu “tulisan” di portofolio tersebut 
maka judul postingan anda di wartawarga sudah ada di situ, termasuk link ke alamat URL 
postingannya di wartawarga. Dan sebelum membuat postingan di wartawarga, mohon 
untuk membaca terlebih dahulu informasi yang ada di “about”, “tips dan trik penulisan di 
wartawarga”, dan “catatan redaksi” yang ada di pojok kanan-atas dari halaman wartawarga 
ini.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



Link yang terkait :  
 
1.  Perbedaan "TUGAS" dan "TULISAN" pada Portofolio Mahasiswa: 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/09/info-perbedaan-tugas-dan-tulisan-pada-mk-
adaptif-softskills/ 

 
2.  Catatan dari Redaksi Wartawarga: 

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/catatan-redaksi/ 
 
3.  UG Wartawarga, fasilitas baru studentsite: 
 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/08/ug-warta-warga/ 
 
4.  Tips dan Trik Penulisan Artikel di Wartawarga; 
 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/09/tips-dan-trik-penulisan-artikel/ 
 
5.  Mengapa ada MK adaptif "softskills" 
 http://campus.ngeblogs.com/2009/09/08/mengapa-ada-mata-kuliah-softskills/ 
 
6.  Softskilss vs Hardskills: 
 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/09/softskill-vs-hardskill/ 
 


