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Keluar dari zona Nyaman!. Sobat Mapi, memang mudah dan aman jika kita sudah tergantung 
pada suatu rutinitas pekerjaan atau kegiatan tertentu atau jenis pekerjaan tertentu. Kuliah 
atau belajar sebagai rutinitas, bekerja dari jam 8 s.d 5 untuk sebagian orang menjadikan hal 
yang (mungkin) membosankan. Nah, untuk mengatasi hal itu maka bekerja freelance adalah 
solusi jitu untuk mendapatkan tantangan baru dahkan income yang baru. Menarik bukan? 

 

Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi 
internet muncul trend bekerja secara online. 
Kita tidak perlu datang dan bertatap muka 
secara fisik bahkan tidak ada aturan baku 
dalam jam kerja. Semua dilakukan secara 
virtual termasuk dalam pengiriman (delivery) 
pekerjaan dan juga pembayaran. 

Situs-situs tersebut menawarkan berbagai 
pekerjaan dengan sifat outsourcing dan 
mencari pekerja-pekerja yang mengerjakan 
sebagai freelancer. 

Daya tarik utama bidang freelance ini adalah 
kebebasan bekerja, mendapatkan income, 
berkomunikasi dengan dunia luar, bertemu 
dengan entitas-entitas lain diluar lingkungan 
kita dan memberikan pengalaman teknologi 
yang menggiurkan. 

Banyak sekali contoh judul pekerjaan yang 
bersifat freelance seperti : programmer, 
designer, translator, narator, gamer dan lain 
sebagainya. Tanpa harus melihat dan 
mempersyaratkan ijazah, modal hobby-pun 
akan jalan dan  ga harus sesuai bidang ilmu 
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yang digeluti. Kita bisa bebas mengerjakan 
dari rumah atau darimanapun. Bahkan 
kitapun bisa “multitasking”, yakni 
menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu 
waktu. 

Berikut ini adalah situs-situs freelance 
penyedia pekerjaan outsource, tempat 
bertemunya antara pemilik pekerjaan dan 
orang-orang yang siap mengerjakan 
pekerjaan yang dilelang atau diberikan. 
Gabung Yuk! 

1. 99designs (http://99designs.com/) 

Sebuah situs dengan berbagai pekerjaan IT 
(terutama design) dengan member cukup 
banyak dari Indonesia. Jadi anda tidak perlu 
ragu jika ingin bergabung. Gak Menang? Atau 
Kalah? Ga masalah yang penting 
mendapatkan pengalaman bertanding dan 
mengetahui dunia desain yang paling tren 
dari seluruh dunia. 

 

2. Sribu (http://sribu.com) 

Situs ini baru berumur 2 tahun, terinsipirasi 
dengan situs-situs freelance sejenis dari luar 
negeri.  Kehebatan marketing web ini  
mampu mendatangkan berbagai pekerjaan 
berkualitas dengan bayaran rupiah cukup 
menggiurkan. Sebuah shortcut yang cepat 
untuk mengupgrade diri dengan cara 

berkompetisi dengan para designer/member 
lainnya. 

 

3. Freelancer (www.freelancer.co.id) 

Freelancer.co.id adalah pasar freelancing, 
outsourcing, dan crowdsourcing terbesar di 
dunia. Saat ini dengan  lebih dari 9 juta 
member dengan 5 juta judul pekerjaan. Mau 
pekerjaan desain, programming, writing, logo 
sampai dengan membuat aplikasi mobile ? 
semua ada. Sangat Menarik bukan? 

 

4. Elance (www.elance.co.id) 

Sebuah portal online yang terkenal untuk 
freelancer. Tempat utama untuk para 
profesional bisnis, teknis dan ahli 
pemasaran untuk mendapatkan pekerjaan 
dengan harga yang menarik. Mau coba? 
silahkan perhatikan aturan dan isi menarik 
web didalamnya. 

http://sribu.com/
http://www.freelancer.co.id/
http://www.elance.co.id/
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5. Peopleperhour 

(http://www.peopleperhour.com/) 
Sangat menarik, pekerjaan sudah 
dikategorikan dalam design, writing, web 
development, marketing, multimedia dan 
masih banyak lagi. Dengan halaman 
muka berupa pencarian, kita tinggal 
menuliskan kata kunci kalimat pekerjaan 
atau pemilik pekerjaan atau apapun.  

 

6. Logo MyWay 
(http://www.logomyway.com) 

Selain kita bisa mengikuti berbagai kontes 
dengan hadiah menggiurkan, kita juga bisa 
melihat-lihat profil para freelancer yang 
sukses berikut dengan karya-karya dan 
pencapaiannya. Sehingga dapat terus 
memotivasi diri agar terus belajar dan maju. 
Jangan salah lho! Banyak yang dari Indonesia 
juga ☺ 

 

7. Odesk (http://www.odesk.com) 

"oDesk is where the world goes to work", 
memiliki 3,1 juta freelancer. Dalam hal 
pembayaran, oDesk akan mengenakan 10% 
dari pemilik pekerjaan. Sedangkan kita 
sebagai freelancer tidak dikurangi 
sedikitpun. 

 

8. Getacoder 
(http://www.getacoder.com/) 

GetAcoder adalah situs yang 
menghubungkan penyedia pekerjaan dan 
freelancer. Di situs ini Anda dapat bekerja 
sebagai freelancer, dan memiliki 
kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan 
yang sesuai dengan keahlian Anda dan 
meningkatkan penghasilan Anda pada waktu 
yang sama. 

http://www.peopleperhour.com/
http://www.logomyway.com/
http://www.odesk.com/
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9. Freelanceweiting 

(http://www.freelancewriting.com/) 

FreelanceWriting memberikan informasi 
tentang pekerjaan menulis. Sangat menarik 
para Freelancer dengan background 
pekerjaan tulis-menulis. 

 

10. Guru (http://www.guru.com/) 

Situs ini menampung Freelancer dan 
memberikan fasilitas mengelola proyek 
secara online. Merupakan pasar terbesar 
untuk memberikan informasi kepada para 
pebisnis pemilik pekerjaan agar bisa 
bertemu dengan para pekerja online. 

 

Beberapa hal prinsip untuk dipertimbangkan 
jika kita ingin mengambil pekerjaan-
pekerjaan outsource berbasis freelance 
adalah : 

1. Disiplin waktu. Komitmen membagi 
waktu antara pekerjaan yang banyak dan  

2. Mencari referensi. Perhatikan situs 
terutama  testimoni dan banyaknya 
pekerjaan dan membernya 

3. Baca Aturan dan kontrak secara seksama. 
Malas membaca aturan akan membuat 
kekecewaan. 

4. Familiar dengan teknologi maya seperti 
mail, chat, socialmedia, paypal dsb 

5. Personal branding. Arena maya akan jujur 
menampilkan apapun jejak/record 
prestasi kita  

6. Bergabung dengan komunitas-komunitas 
yang mendukung hobby freelance kita 

7. Jauhi pekerjaan-pekerjaan dengan 
content melanggar hukum 

8. Tetap focus. Freelance OK, pekerjaan 
lainpun juga OK. 

Bekerja adalah bagian dari ibadah, maka 
dalam prosesnya harus tetap 
memperhatikan ibadah kepada Allah. Dan 
memperhatikan kaidah-kaidah muamalah. 
“Dan carilah pada apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
(kepada orang lain)..” (QS.28:77). Semoga 
bermanfaat 

 

. 

 

 

http://www.freelancewriting.com/
http://www.guru.com/

