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I. Latar Belakang 

Pekerjaan dilakukan manusia untuk mendapatkan pemasukan. Pada jaman dulu, 

orang-orang mencari kerja dengan cara melihat lowongan yang tersedia di 

Internetem yang kemudian mereka akan mengirimkan lamaran pekerjaan mereka 

melalui kantor atau kantor pos. Semuanya dilakukan secara manual sampai era 

modern atau internet datang. Perkembangan internet yang cepat mempengaruhi cara 

orang mencari kerja. Dilihat dari data Jobsdb, jumlah orang yang mencari pekerjaan 

melalui internet di setiap tahunnya mencapai 30 juta. Website yang seringkali 

dikunjungi untuk mencari  kerja  adalah  Jobstreet dan Linkedin. [1] Biasanya, 

pendaftar pada website tersebut merupakan website bagi orang yang menginginkan 

ikatan kerja tetap dengan  perusahaan. Website-website  tersebut  jarang 

menyertakan  lowongan  pekerjaan yang bersifat freelance. Freelance adalah jenis 

pekerjaan yang tidak terikat dengan perusahaan dalam waktu yang lama. Freelance 

biasanya akan diminta untuk mengerjakan salah satu tugas kecil dalam perusahaan, 

lalu diikat dengan kontrak sampai  pekerjaan  itu  selesai. [2] 

 

Pekerjaan yang  dilakukan oleh freelancer sangat bervariasi. Freelance atau 

kerja sesaat ini biasanya dijadikan pekerjaan sampingan bagi mahasiswa atau 

bahkan orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap. Salah satu website 

penampung pekerjaan freelance adalah situs Sribulancer. Sribulancermerupakan 

salah satu komunitas Human Resources (HR) terbesar di Indonesia. Sribulancer 

menjadi solusi atas permintaan dan supplai jasa khususnya jasa digital seperti jasa 

desain, website, konten, sosial media marketing, SEO, penerjemah dan lainnya. [3] 

 

Kehadiran teknologi digital memunculkan sebuah istilah baru, yakni digital 

content. Terdiri dari dua kata, digital dan content, yang berarti sebuah konten dalam 

beragam bentuk format baik itu teks, gambar, tulisan, video, audio atau sebuah 

kombinasi yang diubah dalam bentuk digital sehingga konten tersebut dapat dengan 

mudah dibaca dan dibagikan melalui platform media digital seperti laptop, tablet, 

dan smartphone [4]. 

 

 

 

 



II. Tinjauan Pustaka 

New media/media baru adalah perangkat teknologi komunikasi yang memiliki 

berbagai ciri yang sama dengan digitalisasi dan ketersediaan yang luas untuk 

penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi (McQuail, 2011:148). Perkembangan 

dari media baru terus berkembang sangat pesat sementara lambatnya bisnis 

beradaptasi dengan hal ini mampu memimpin kisah media sosial yang kita lihat 

setiap hari dalam internet (Rowles, 2014:10). 

 

“Hidup sebagai pekerja lepas (freelance) dapat digambarkan seperti halnya 

menghanyutkan botol berisi pesan dari pulau terpencil, sambil berharap seseorang 

akan menemukan botol itu serta membaca pesan yang ada di dalamnya, kemudian 

orang itu akan memasukkan sesuatu ke dalam botol untuk dihanyutkan kembali ke 

arahmu: apresiasi, komisi, uang, atau cinta. Anda harus bejalar menerima apa pun 

isi botol yang kembali itu,” kata Neil Gaiman, sewaktu penulis misteri dan fantasi 

asal Inggris tersebut diundang bicara di hadapan angkatan tahun 2012 University of 

the Arts di Philadephia. [3] 

 

Kata freelance sendiri adalah sebuah istilah pada Abad Pertengahan yang 

digunakan kepada seorang prajurit bayaran (a free lance) yang tak terikat kepada 

siapa pun kecuali hanya pada orang yang mempekerjakannya. Istilah itu pertama 

kali digunakan oleh Sir Walter Scott (1771-1832) dalam novelnya Ivanhoe untuk 

menggambarkan prajurit bayaran Abad Pertengahan (free lance). Kata lance, yang 

berarti tombak, menjelaskan bahwa tombak tersebut bida melayani siapa pun yang 

mempekerjakannya. Pada 1903, kata freelance serta pengertiannya tercatat dalam 

Oxford English Dictionary sebagai kata kerja (verb). Di era modern, kata tersebut 

mengalami perluasan arti atau makna, yaitu dari kata benda (a freelance) menjadi 

kata sifat (a freelance journalist), kata kerja (a journalist who freelances) dan kata 

keterangan (she worked freelance). 

 

Digital content adalah konten dalam beragam format bisa berupa tulisan, video, 

gambar, audio, atau kombinasi lainnya yang dengan mudah dapat dibagikan melalui 

media digital. Graphic designer sendiri adalah seseorang yang mempunyai ide dan 

konsep dari desain untuk menyampaikan pesan yang menarik dalam bentuk visual 

beserta tulisan. Desain grafis sendiri ialah hasil produk dari seorang graphic 



designer. Yaitu suatu seni komunikasi visual dalam bentuk visual atau tulisan. 

Desain grafis sering kita temui di kehidupan sehari-hari dalam bentuk brosur, 

poster, majalah, billboard atau baliho, iklan web, televisi, game edukasi, dan lain 

sebagainya. 

 

 

III. Pembahasan 

Website merupakan teknologi informasi terbaik saat ini sebagai sarana 

pertukaran informasi dengan sangat cepat, mudah dan tanpa batasan. Selain untuk 

memberikan kemudahan akses secara global, juga untuk meningkatkan promosi. 

Pada era digital seperti saat ini mendorong meningkatnya jumlah pebisnis yang 

melek internet dan teknologi [5]. 

 

Sribulancer adalah sarana online yang mempertemukan klien (pemilik bisnis/ 

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

terdaftar di komunitas human resources (HR). 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. [6] 

 

Jika sebelumnya Sribulancer lebih banyak diakses oleh pengguna melalui 

website dan mobile browser, pada tahun Sribulancer juga berencana untuk 

meluncurkan aplikasi. Saat ini masih proses persiapan dan beta version, jika sesuai 

dengan rencana dalam aplikasi Sribulancer akan segera diluncurkan [6]. Untuk 

meningkatkan performa platform, Sribulancer juga dilengkapi dengan beberapa 

fitur seperti penyaringan untuk memastikan kualitas anggotanya yang terdaftar 

sebagai pencari kerja. Ada juga fitur review yang memungkinkan perusahaan 

melihat rekam jejak para freelancer yang melamar pekerjaan di situs ini. Fitur chat 

room di mana seluruh proses rekrut dilakukan di dalam situs ini dan sistem 

pembayaran yang dikelola langsung oleh manajemen Sribulancer [6] 

 



IV. Kesimpulan 

Dalam era digital saat ini, website merupakan teknologi informasi terbaik 

sebagai sarana pertukaran informasi dengan sangat cepat, mudah dan tanpa batasan 

website sangat berguna untuk mengakses berbagai informasi. Salah satunya adalah 

untuk mencari pekerjaan seperti fungsi dari Sribulancer. Berbagai macam pekerjaan 

seperti graphic designer, content writer, copywriter, pengelola blog, hingga 

pengembang aplikasi, telah disediakan oleh Sribulancer. Sribulancer hadir untuk 

mempermudah kedua belah pihak, baik para pekerja maupun pencari jasa. 

 

Dari semua kemudahan yang disediakan Sribulancer, para pengguna 

Sribulancer harus tetap selektif saat melamar pekerjaan untuk menghindari 

terjadinya penipuan. Begitupun dengan klien yang membutuhkan jasa juga harus 

berhati-hati saat memilih pekerja freelance yang akan mereka hire agar hasil 

pekerjaan yang diperolah sesuai dengan keinginan. 
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