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FAQ
FAQ Anita's Personal Blog | Komputer | Fotografi
FAQ adalah singkatan dari Frequently Ask Question, yang artinya sebuah daftar pertanyaan beserta jawabannya yang biasa
ditanyakan oleh pengunjung sebuah website/ blog.

Berikut adalah FAQ Anita's Personal Blog | Komputer | Fotografi.

Siapakah pemilik atau admin web/blog ini? Pemilik atau admin web/blog ini adalah Ir. Anita Handayani. Pendidikan saya S1
Agribisnis SOSEK IPB Bogor angkatan 16, lulus dari IPB tahun 1984. SMA saya habiskan di Yogyakarta yaitu SMA
Muhammadiyah II lulus tahun 1979.

Dimana alamat rumahnya? Alamat rumahnya di Perumahan Depok Jaya Agung, Depok 16435.

Dimana kerjanya? Sekarang saya bekerja di Unit Arsip Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor Jawa Barat
Indonesia. Saya pernah bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Nasional Jakarta.

Apa alamat emailnya? Alamat email saya yaitu anitanet[at]ipb.ac.id atau anitasite[at]gmail.com.

Bisakah menulis pesan lewat SMS? Tentu saja bisa, salahkan kirimkan SMS nya ke 08129668892 atau ke Blackberry PIN
24CB9C11 atau ke WhatsApp No HP 081281372438.

Bagaimana cara memberi komentar pada postingannya? Cara memberi komentar pada postingannya adalah dengan mengisi
kolom komentar yang ada di paling bawah postingannya. Setiap komentar akan di moderasikan. Setelah saya approve,
barulah akan muncul komentarnya. Hal ini sengaja saya lakukan agar tak ada komentar spam. Setiap pertanyaan pasti saya
jawab. Sebaiknya memberi pertanyaan di kolom komentar postingan saja sehingga pertanyaan dan jawabannya nanti juga
berguna bagi pengunjung lain.

Apa saja isi web/blog ini? Web/blog ini berisi tentang banyak hal terutama membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan
komputer, fotografi dan game tibiame, dan artikel2 yang bermanfaat. Blog ini juga berisi tentang tata peraturan yang
bermanfaat buat tenaga tata usaha, tenaga fungsional arsip, dosen, serta segala sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi
ibu rumah tangga, dan anak-anak.

Hobby saya adalah seni fotografi (hobby fotografi sejak saya masih duduk di SMA sampai sekarang, untuk menguasai teknik
fotografi saya kursus khusus fotografi di Canon School Jakarta), web design (untuk hobby ini saya kursus khusus baik secara
offline maupun online), memelihara tanaman hias (keahlian bercocok tanam ini saya dapatkan ketika kuliah di Fakultas
Pertanian IPB), mendengarkan musik, main game memakai ponsel, kuliner, membaca sesuatu yang bisa membuat saya selalu
tersenyum, design grafis, komputer, bermain musik piano ( untuk hobby ini saya sampai sekarang masih kursus piano di
dekat rumah saya), senam aerobik 3 kali seminggu, menulis pengetahuan yang saya miliki di blog dan bersahabat dengan
siapa saja.

Backlink bagi sebuah blog adalah amat penting, yuk teman2 kita saling bertukar link. Dan jika teman2 berkunjung di blog
saya ini dan membaca artikel yang menarik dan bermanfaat bagi teman2 jangan segan2 meninggalkan jejak dengan cara
menulis komentar di kotak komentar yang ada di bawah setiap artikel yang saya tulis atau di buku tamu agar saya dapat
mengucapkan terima kasih padamu atas kunjungannya.
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