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1. Latar belakang 

Situs freelance adalah platform yang menyediakan lowongan pekerjaan untuk para 

freelancer, di dalam situs tersebut banyak lowongan pekerjaan yang bisa kita ambil, seperti 

salah satunya desain grafis. 

Menurut (Supangat et al., 2018) Teknologi informasi dan maju pesat di dekade terakhir, 

terutama perkembangan pesat dalam penggunaan internet dan world wide web sedang mengubah 

caranya kehidupan, pekerjaan, komunikasi, dan pembelajaran manusia. 

Situs freelance juga platform yang berkaitan dengan digital content, karena pada 

situs freelance tersebut hampir semuanya mengandung konten – konten yang ada di digital 

content dan sekaligus dijadikan sebuah lowongan pekerjaan bagi para freelancer yang 

membutuhkan. 

Seperti halnya desain grafis yang sekarang sudah sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat, umumnya desain grafis/desain komunikasi visual mempunyai banyak pilihan 

dalam pekerjaan diantaranya menjadi karyawan di perusahaan atau freelance [1] 

Sribulancer adalah sarana online yang mempertemukan klien ( pemilik bisnis/ penyedia 

pekerjaan) dengan 25,500+ freelancer ( pekerja/ penyedia jasa ) yang terdaftar di komunitas 

humanresources(HR)kami. 

 

Sebagai salah satu komunitas HR terbesar, Sribulancer menjadi solusi atas permintaan dan 

supplai jasa khususnya jasa digital seperti jasa desain, website, konten, sosial media 

marketing, SEO, penerjemah, dan lainnya. Melalui platform Sribulancer, klien yang 

membutuhkan jasa pekerjaan dalam bentuk dan durasi apapun akan bisa merekrut 

freelancer tanpa harus boros waktu maupun biaya. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Teknologi informasi dan maju pesat di dekade terakhir, terutama perkembangan 

pesat dalam penggunaan internet dan world wide web sedang mengubah caranya 

kehidupan, pekerjaan, komunikasi, dan pembelajaran manusia [2] 



Pada era sekarang teknologi sudah merambah hampir kesemua aspek, seperti mulai 

dari diciptakannya e-commerce untuk membantu masyarakat agar lebih mudah berbelanja 

kehidupan sampai dengan hal – hal yang berbau online lainnya. Situs freelance adalah salah 

satunya, situs freelance tersebut adalah sebuah platform dan juga bagian dari digital content 

yang menyediakan jasa atau lowongan kerja kepada para pekerja lepas atau freelancer. 

Banyak situs – situs freelance yang ada di Indonesian, seperti project.co.id, upwork, 

sribulancer, dan sebagainya. Situs – situs tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing – masing, tetapi pada dasarnya tujuan dari diciptakannya situs tersebut juga untuk 

membantu para pekerja lepas yang memiliki kemampuan membuat digital content agar 

bisa memulai mencari pekerjaannya dan mulai menata karir mereka di situs tersebut. 

 

3. Pembahasan 

3.1 Pengertian situs freelance 

Situs freelance tersebut adalah platform yang menyediakan sebuah jasa atau 

pekerjaan yang diperuntukan untuk para freelancer atau pekerja lepas, dalam situs 

tersebut juga mengandung digital – digital content yang membuat para creator digital 

bisa mencari pekerjaan di situs tersebut.  
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