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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pesatnya perkembangan dunia saat ini di era teknologi informasi dan komunikasi ikut 

berdampak dan mendorong perkembangan dalam berbagai bidang, tak terkceuali pada 

sektor perdagangan dan jasa. makalah ini bertujuan untuk difokuskan kepada masyarakat 

yang ingin mencari pekerjaan yang lepas (freelancer).  

Di dunia saat ini , perkembangan internet juga tak kalah pesatnya dan banyak yang 

berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk bidang perdagangan serta jasa. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah pengertian dari freelancer? 

2. Bagaimana cara pendaftaran di situs freelancer? 

3. Bagaimana mencari informasi seputar freelancer? 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

1. Untuk mengetahui apa yang di maksud dengan freelancer 

2. Untuk mengetahui tata cara mendaftar freelancer 

3. Untuk mengetahui tata cara pencarian informasi terkait freelancer 

 

1.4 MANFAAT 

1. Pembaca dapat memahami dari situs freelancer. 

2. Pembaca dapat mengetahui cara awal mendaftar di freelancer. 

3. Pembaca dapat mengetahui cara pencarian informasi freelancer sesuai yang 

dibutuhkan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 PENGERTIAN DARI FREELANCER 

Selama ini dalam mengembangkan layanan sistem informasi berbasis web, secara 

umum kurang memperhatikan faktor usabilitas dari pengguna.  

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

menghanyutkan botol yang berisi pesan dari pulau pelosok negeri, sambil berharap manusia 

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
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Berdasarkan analogi diatas maka situs Freelancer ini dapat memberikan informasi job 

pekerjaan melalui situs web dengan pemanfaatan jejaring internet. 

2.2 TATA CARA PENDAFTARAN PADA SITUS FREELANCER 

Berikut ini tata cara mandaftar akun pada situs Freelancer : 

1. Ketik pada menu browser anda https://www.freelancer.com/ dan klik login pada 

pojok atas kanan. 
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2. Masukan email atau facebook yang anda miliki dan didaftarkan 

 

3. Lalu klik join Freelancer 

 

4. klik Pilih Negara, Work as a Freelance dan kemudian centang persetujuan sesuai 

arahan system. 

5. Isi kelengkapan biodata sesuai dengan yang diminta 

6. Situs freelancer siap di gunakan 

 

2.3 TATA CARA PENCARIAN INFORMASI PADA SITUS FREELANCER 



Berikut ini tata cara pencarian informasi pada situs Freelancer : 

1. Ketik pada menu browser anda https://www.freelancer.com/ dan klik login pada 

pojok atas kanan. 

 

2. Masukan gmail dan password anda lalu krik “log in” 

 

3. Klik pada menu “My project” 

 

 

https://www.freelancer.com/


3.4 KELEBIHAN DARI FREELANCER 

Freelancer ini memiliki beberapa kelebihan yaitu : 

1. Bebas tidak terikat (Bekerja dimana saja) 

2. Mudah di pahami oleh semua kalangan  

3. Gaji menyesuaikan kemampuan dan bisa lebih besar 

4. Mudah jika mau memulai menjadi seorang freelancer 

5. Bebas memilih klienFleksibel. 

6. Mudah mendaftarkan diri 

  



BAB III 

KESIMPULAN 

Situs freelancer ini merupakan sebuah platform sarana yang di gunakan oleh kalangan 

muda hingga tua yang membutuhkan sebuah pekerjaan dan freelancer ini selain 

menggunakan jejaring dunia internet dan sangat mudah di pahami.  
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