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I.I.   Write Without Boundaries   Write Without Boundaries-Prolog-Prolog

Prolog:
Sudah lama saya ingin mempunyai sebuah blog, 

kebetulan ada seorang teman baik yang menyemangati untuk 
merealisasikan keinginan memiliki blog. Beruntung ada sahabat 
yang berbagi tentang dunia bloging. Kata Pak Rafi q–teman yang 
membantu tentang pengetahuan blog–dengan menjadi seorang 
blogger akan bisa menyimpan fi le dengan rapi sekaligus bisa 
menjadi media promosi untuk buku-buku saya yang terbit. 

Tetapi aku semakin mengenal dunia bloging yang 
menyenangkan bertemu beragam teman yang saling share. 
Sehari tidak membuka www.noorhailaksmi.wordpress 
rasanya ada yang belum lengkap. Apalagi sejak memutuskan 
menambah kategori Info Kompetition yang berisi woro-woro 
berbagai audisi, setiap hari banyak pertanyaan yang masuk. 
Seperti ada rasa tanggung jawab untuk berbagi dengan teman-
teman yang tertarik memacu adrenalin kemampuannya 
menulis. 

Sekilas tentang blog sebelum di media wordpress, terlebih 
dahulu saya sudah akrab dengan Kompasiana. Blog pertama 
saya sebenarnya lebih dahulu di Kompasiana. Teman-teman 
bisa berkunjung ke blog Kompiasana dengan alamat: www.
noorhanilaksmi.kompasiana.com
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IIII.  Write Without Boundaries.  Write Without Boundaries-Ruang-Ruang

Dimaksud ruang adalah beberapa tempat-tempat atau 
rangka yang yang memudahkan pembaca untuk lebih 
mengenal dan akrab dengan blog ini. Ruang-ruang ini terdiri 
dari Home, About, My Book, Portofolio, dan Contact. 
1. Home 

Tampilan pertama yang akan dĳ umpai pembacanya. 
Sengaja saya memasang foto alami sebuah foto yang 
diambil di persawahan daerah Klaten saat bulan April 2011 
kita berlibur ke rumah Embah Kakung dan Putri. Mencoba 
menghadirkan back to nature. 

Hampir sama dengan umumnya blog cover berisi:
- Postingan terbaru (recent post), komentar terbaru para 

selancar dunia maya (recent comments), Meta terdiri 
register-log in-Entries RSS-Comments RSS-Wordpress. 
com. 

- Blog Status indikasi berapa banyak dilihat pengunjung
- Kategori yang terdiri dari pengelompokan naskah 

dalam mem-posting yang terkategori:
1. A Sia Na
2. Agama
3. Alternatif
4. Biografi 
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5. Buku
6. Catatan Harian
7. Catatan Harian Ayah
8. Cerita Anak
9. E-Book
10. Edukasi
11. Fiksi
12. Fiksi Fantastik
13. Hearts
14. Hereaft er Savings
15. Hobi
16. Humor dan Anak
17. Info Kompetisi
18. Jalan-Jalan
19. Kejiwaan
20. Kelas Skenario-Beasiswa Rupen
21. Kemerdekaan
22. Kesehatan
23. Kisah Inspiratif
24. Kuliner
25. Lagu Icha dan Fay
26. Leutika
27. Leutika Prio
28. Link-Link

- Archives untuk melihat postingan berdasarkan posting 
per bulan. 


