
Perhatian! : Format ini hanya bantuan untuk memudahkan penulis baru! Penulis baru juga bisa mengirim 
tulisan beserta data diri secara terpisah melalui email. 
Penulis yang artikelnya berhasil tayang selanjutnya bisa mengakses halaman dasbor dengan cara login ke 
halaman dasbor. Silahkan periksa email yang kami kirim ke email yang sudah Anda lampirkan diatas untuk 
mengatur data login Anda! 

DATA DIRI 

   

DATA DOKUMENTASI DATA PEMBAYARAN 
(Wajib memiliki setidaknya 1 Akun E-Wallet!) 

Nama Lengkap : No. KTP/SIM (Wajib Salah Satu) No. Rek. Mandiri & Atas Nama : 

Joko Wisanggeni XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXX XXXX XXXX XXXX 

Joko Wisanggeni 
Tempat & Tanggal Lahir : Swafoto KTP/SIM (Wajib Salah Satu) No. Rek. BSI & Atas Nama : 

Bali, 01 Januari 1997 (Lampirkan Foto!) Tidak Punya 

Email : 
 

Transfer Otomatis Via Bank jika pendapatan 
sudah mencapai nilai minimum Rp ... 
(Isi nominal sesuai permintaan) : 

JokoWG@surelsaya.com Rp 200.000 

Tempat Tinggal Saat Ini : No. NPWP (Opsional) OVO : 

Pulau Lombok XXXXXXXXXXXXXXXX Tidak Punya 

Nama User Diminta : Swafoto NPWP (Opsional) GoPay : 

Joko WG (Lampirkan Foto!) 08XX-XXXX-XXXX 

 

Lampirkan foto ke kolom di bawah ini. Atau jika ukuran file doc mencapai limit pengiriman email, kirim 

foto secara terpisah ke email redaksi@heydayat.com 

 

Foto/Scan KTP/SIM : 

 
 

Swafoto KTP/SIM : 

 

mailto:JokoWG@surelsaya.com
mailto:redaksi@heydayat.com


Perhatian! : Format ini hanya bantuan untuk memudahkan penulis baru! Penulis baru juga bisa mengirim 
tulisan beserta data diri secara terpisah melalui email. 
Penulis yang artikelnya berhasil tayang selanjutnya bisa mengakses halaman dasbor dengan cara login ke 
halaman dasbor. Silahkan periksa email yang kami kirim ke email yang sudah Anda lampirkan diatas untuk 
mengatur data login Anda! 

 

Foto/Scan NPWP : 

 
 

Swafoto NPWP : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Perhatian! : Format ini hanya bantuan untuk memudahkan penulis baru! Penulis baru juga bisa mengirim 
tulisan beserta data diri secara terpisah melalui email. 
Penulis yang artikelnya berhasil tayang selanjutnya bisa mengakses halaman dasbor dengan cara login ke 
halaman dasbor. Silahkan periksa email yang kami kirim ke email yang sudah Anda lampirkan diatas untuk 
mengatur data login Anda! 

RANGKUMAN BANTUAN STRUKTUR PENULISAN 

 

Kanal Travel/Wisata : 

Judul 

Isi : Pendahuluan 

 Nama Tempat Wisata 

 Lokasi   :     Lokasi, cara mencapai lokasi. 

 Akomodasi  :     Apakah ada tempat penginapan, berapa jauh dari lokasi wisata, 

                                                  harga menginap per malam. 

       Keberadaan usaha lokal : pusat oleh-oleh, rumah makan, pujasera, 

       toko suvenir dan sebagainya. 

Penutup/Tambahan 

 

Kanal Kuliner : 

Judul 

Isi : Pendahuluan 

 Nama Kuliner/Tempat Makan 

 Lokasi 

 Harga & Menu Lainnya 

 Penutup/Tambahan 

 

Kanal Olahraga : 

Judul 

Isi : Pendahuluan 

 Lokasi/Topik Olahraga 

 Gears/Peralatan 

 Penutup/Tambahan/Tips-Tricks



Perhatian! : Format ini hanya bantuan untuk memudahkan penulis baru! Penulis baru juga bisa mengirim 
tulisan beserta data diri secara terpisah melalui email. 
Penulis yang artikelnya berhasil tayang selanjutnya bisa mengakses halaman dasbor dengan cara login ke 
halaman dasbor. Silahkan periksa email yang kami kirim ke email yang sudah Anda lampirkan diatas untuk 
mengatur data login Anda! 

Berikut adalah halaman untuk memasukkan 

tulisan Anda. Selamat menulis! 

 

 

INI ADALAH CONTOH JUDUL 

 

 
Deskripsi : Kawah Gunung Kelud Berwarna Hijau 

Sumber / URL Foto Tersimpan di IMGBB : Milik Pribadi https://i.ibb.co/contohurlfoto.jpg 

 

Heydayat.com – Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh 

tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini 

adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah 

contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini 

adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah 

contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan. 

PILIH KATEGORI! 

CEK KATEGORI 

X Jalan-jalan/Travel/Wisata/Budaya 

 Kuliner 

 Olahraga 

 Kehidupan 

 Berita 

 Serba-serbi 



Perhatian! : Format ini hanya bantuan untuk memudahkan penulis baru! Penulis baru juga bisa mengirim 
tulisan beserta data diri secara terpisah melalui email. 
Penulis yang artikelnya berhasil tayang selanjutnya bisa mengakses halaman dasbor dengan cara login ke 
halaman dasbor. Silahkan periksa email yang kami kirim ke email yang sudah Anda lampirkan diatas untuk 
mengatur data login Anda! 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah 

contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan. 

 

 
Deskripsi : Jalan Pedesaan Menuju Gunung X 

Sumber / URL Foto Tersimpan di IMGBB : Milik Pribadi https://i.ibb.co/contohurlfoto.jpg 

 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah 

contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini 

adalah contoh tulisan. 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah 

contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini 

adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah 

contoh tulisan. 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah 

contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini 

adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. 



Perhatian! : Format ini hanya bantuan untuk memudahkan penulis baru! Penulis baru juga bisa mengirim 
tulisan beserta data diri secara terpisah melalui email. 
Penulis yang artikelnya berhasil tayang selanjutnya bisa mengakses halaman dasbor dengan cara login ke 
halaman dasbor. Silahkan periksa email yang kami kirim ke email yang sudah Anda lampirkan diatas untuk 
mengatur data login Anda! 

 
Deskripsi : Puncak Gunung Y Dilihat Dari Puncak Gunung X 

Sumber / URL Foto Tersimpan di IMGBB : www.PecintaNaikTurunGunung.com 

 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah 

contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh 
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contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan. 

Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah 

contoh tulisan. Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. Ini adalah contoh 

tulisan Ini adalah contoh tulisan Ini adalah contoh tulisan. 

 

https://www.iniadalahcontohlinkvideo.com/video1.mp4 

 


