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Cara Memesan Artikel di iWriter 

Oleh Herman Yudiono – Blogodolar.com 

 

Saat pertama kali menggeluti blog niche, saya memesan artikel-artikel dalam bahasa 

Inggris dari beberapa jasa penulisan artikel dalam negeri. Sayangnya saya tidak puas 

dengan kualitas artikel dari mereka sehingga saya beralih ke jasa penulisan artikel 

luar negeri. 

Dari empat jasa penulisan manca negara yang pernah saya coba, saya akhirnya betah 

menggunakan iWriter. Kelebihan iWriter adalah: 

 Harga relatif murah 

 Waktu pengerjaan rata-rata 24 jam 

 Setiap artikel sudah lolos CopyScape 

 Setiap artikel dilengkapi versi spin-nya (cocok sebagai artikel di blog dummie 

atau dikirimkan ke GoArticles. 

 Bisa di-upload secara otomatis ke blog Anda. 

Nah, jika Anda tertarik menggunakan jasa penulisan artikel ini, berikut adalah 

panduannya: 

Registrasi 

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat akun di iWriter. Proses 

registrasi ini mudah dan gratis.  

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Kunjungi iwriter.com. 

2. Klik tombol Register. Isi kolom yang tersedia, seperti First Name, Last Name, 

eMail, dan seterusnya.  

3. Setelah itu centang kotak “ I agree to the writer and client agreements”, lalu 

klik tombol Sign me up. 

 

 

 

 

http://www.blogodolar.com/iWriter
http://www.blogodolar.com/iWriter
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4. Login ke akun Anda. 

 

 

 

 

 

 

5. Akan muncul halaman profil Anda lengkap dengan beberapa navigasi yang 

tersedia. Contoh halaman profil akun saya bisa Anda lihat di bawah ini. 
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Memesan Artikel 

1. Depositkan sejumlah uang Anda. Untuk memesan artikel, Anda terlebih 

dahulu harus mendepositkan minimal $10. Caranya klik tombol Add Money 

sehingga muncul tampilan untuk memasukkan jumlah uang. 

2. Tulis jumlah uang yang hendak Anda depositkan pada kolom yang tersedia 

(contoh $10), lalu klik tombol Submit. 

 

 

 

 

 

 

3. Akan muncul tampilan untuk membayar melalui PayPal. Login menggunakan 

alamat email dan password PayPal Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Setelah pembayaran Anda selesai, Anda akan di-redirect ke akun iWriter Anda. 

Pada tahap ini Anda sudah siap untuk memesan artikel karena Anda sudah 

mendepositkan sejumlah uang. 

5. Untuk memesan artikel, klik Get Content sehingga muncul tampilan Submit a 

New Project. Fitur-fitur yang ada di tampilan ini adalah: 

a. Project Type – Ada 3 tipe projek yang bisa Anda buat yaitu penulisan 

artikel, penulisan ualang artikel, dan penulisan sebuah eBook. Lihat 

detailnya di bawah ini. 
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b. Project description – Deskripsi projek Anda. Kolom ini biasanya saya isi 

dengan kata kunci yang menjadi topik artikel yang akan dipesan. 

c. Category – Pilih kategori yang sesuai dengan kata kunci/topik artikel 

yang Anda pesan. 

d. Article lenght – Panjang artikel yaitu 150, 300, 500, 700 atau 1.000 

kata. 

e. Article languange – Pilih English. 

f. Submit to – Ada 3 tipe penulis yang bisa Anda pilih yaitu: 

 Basic adalah penulis baru di iWriter dengan rating di bawah 4 

bintang. Harganya paling murah, yaitu Anda hanya membayar $3 

untuk artikel yang panjangnya 500 kata. 

 Premium adalah penulis dengan rating 4-4,6 bintang. Harga 

artikel dengan panjang 500 kata dari tipe penulis ini adalah $5.5. 

 Elite adalah penulis dengan rating lebih dari 4,6 bintang. Tipe 

penulis ini harganya paling mahal. Sebagai contoh, untuk sebuah 

artikel dengan panjang 500 kata Anda harus membayar $12.5. 

g. Price per article – Masukkan jumlah uang yang sesuai dengan tipe dan 

panjang artikel yang Anda pesan. Misalnya, untuk sebuah artikel 

dengan panjang 500 kata yang ditujukan untuk penulis premium, 

masukkan $5.5. 

h. Keyword(s) – Tempat Anda memasukkan kata kunci sebagai topik 

artikel yang Anda pesan. 

i. Total project cost – Secara otomatis harga yang tertera sesuai dengan 

harga yang Anda masukkan pada kolom price per article. 

j. Writing style – Pilih Professional tone. 

k. Article purpose – Maksud dari artikel Anda. Saya biasanya menulis 

untuk “blog content”. 

l. Special instructions – Instruksi-instruksi khusus dari Anda sebagai 

panduan bagi penulis dalam menulis artikel yang Anda pesan. Bagian ini 

sangat penting karena akan menentukan seperti apa yang Anda maui.  

 

Saya memiliki “template” khusus yang saya kembangkan agar artikel 

yang ditulis sesuai yang saya maui. Detailnya sebagai berikut: 
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Please write an article that follows below structures: 
 
1. Introduction (50 words) 
 
2. Describe below items (400 words): 
- Item A 
- Item B 
- Item C 
- Item D 
- Item E 
 
Reference: http://www.xxxxx.com 
 
3. Closing (50 words) 
 
Please pay attention to the exact keyword that must be used 4 times 
in the article. Please use the exact keyword once in the first paragraph, 
once in the last paragraph, and 2 times throughout the article as is 
natural. 

 

j. Submit project to a list of writers – Untuk permulaan, kosongkan bagian 

ini. Nanti, jika Anda sudah memiliki penulis favorit, isi dengan username 

penulis favorit Anda tersebut. 

 

6. Klik tombol Submit Project. 

Untuk membantu Anda mendapat gambaran mengenai proses di atas, saya 

buatkan screenshot contoh pemesanan artikel di bawah ini. 
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Review Artikel 

Jika artikel yang Anda pesan sudah selesai, Anda akan menerima pemberitahuannya 

via email yang Anda masukkan pada tahap registrasi. Anda diminta untuk mereview 

artikel tersebut. 

Jika Anda puas dengan kualitasnya, maka Anda akan menyetujui artikel tersebut. Jika 

tidak puas, Anda bisa meminta penulis artikel tersebut untuk memperbaikinya atau 

Anda menolak artikel tersebut. Jika Anda menolak artikel tersebut, penulisnya tidak 

akan mendapat bayaran. Adapun projek Anda akan ditujukan secara otomatis ke 

penulis lain. 

Berikut adalah tahapan-tahapan untuk mereview artikel yang Anda pesan. 

1. Login ke akun iWriter Anda. 

2. Lihat bagian Inbox yang akan menunjukkan jumlah artikel yang perlu Anda 

review. Lalu klik link yang berisi jumlah artikel tersebut. 

 

 

3. Akan muncul halaman untuk mereview artikel. Contohnya di bawah ini. 

 

 

 

 

4. Klik tombol Review article. Akan muncul halaman yang berisi artikel yang 

harus Anda review. 

5. Kalau Anda puas dengan kualitas artikel tersebut, klik tombol Approve. 

6. Akan muncul tampilan untuk Anda memberi feedback dan memberi rating 

penulis artikel tersebut. Lalu klik tombol Approve and continue. 

 

 

 

 

http://www.blogodolar.com/iWriter
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7. Akan muncul tampilan yang menanyakan apakah Anda ingin memberikan tips 

(uang) untuk penulis artikel tersebut. Jika Anda tidak ingin, klik No. 

 

 

 

8. Akan muncul tampilan seperti di bawah. Lalu klik link Click here untuk melihat 

artikel yang baru saja Anda beli. 

 

 

 

 

9. Akan muncul halaman untuk mendownload artikel tersbut. Klik link Download 

article. Contohnya seperti berikut. 

 

 

 

 

 

10.  Simpan ke komputer Anda. Buka artikel tersebut lalu copy paste ke format txt 

atau Microsoft Word. 

11. Edit seperlunya (misalnya tebalkan atau miringkan kata kunci yang Anda 

bidik). 

12.  Posting di blog Anda. 


