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KATA PENGANTAR 

 

Rasa syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT atas segala karunia – Nya sehingga saya 

dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Berikut ini saya mempersembahkan sebuah 

makalah tentang analisis sebuah situs web untuk freelance, yaitu Sribulancer. 

Saya menyadari bahwa pada penulisan/ pembuatan makalah ini masih banyak terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik dari dosen yang membaca 

makalah ini yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. 

Harapan saya semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Tidak lupa 

saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungannya dan atas kerjasama teman – 

teman atas partisipasinya sehingga terwujudlah makalah ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, pergerakan masyarakat semakin cepat dan dinamis untuk mengikuti 

perkembangan zaman. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan, 

dan berbagai bidang misalnya di bidang perdagangan serta jasa. Dalam bidang perdagangan 

misalnya dapat dilihat jelas bagaimana menjamurnya ecommerce di Indonesia berkat 

perkembangan di internet. Sementara itu perkembangan di bidang jasa juga tak kalah pesatnya, 

yaitu dengan bermunculannya berbagai marketplace bagi penyedia dan pengguna jasa misalnya 

Sribulancer.  

Penggunaan internet kini sudah menjadi hal yang wajar ditemui dalam kehidupan masyarakat. 

Aktivitas berkomunikasi dan bertukar informasi kini semakin mudah dan efesiensi. Perusahaan 

telah menyadari factor apa saja yang menjadi kunci untuk mendukung keputusan organisasi 

dengan berbagai aktivitas operasional yang mendukung pengetahuan tersembunyi[1]. 

Akibatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut turut berdampak pada 

sector bisnis, yaitu dimana beberapa tahun terakhir banyak jenis pekerjaan baru bermunculan, 

skill pekerjaan yang dibutuhkan lebih bervariasi dan media yang digunakan para penyedia 

lapangan kerja dan calon pekerja pun semakin banyak. 

Penyedia pekerjaan menuntut pekerjaan mereka bisa diselesaikan dengan cepat. Oleh sebab itu 

penyedia pekerjaan lebih memilih untuk menggunakan tenaga – tenaga lepas atau biasa 

disebut freelancer. Tenaga lepas sangat menguntungkan mereka karena mereka dapat secara 

langsung memilih orang yang ahli dalam bidangnya sehingga pekerjaan tersebut akan cepat 

diselesaikan[2]. Kehadiran para freelancer ini tidak bisa diremehkan sebab mereka juga 

menyumbang kontribusi cukup besar dalam perkembangan dunia bisnis.  

Di dunia usaha, situs Sribulancer dikenal sebagai situs web jenis “Online Freelancer 

Marketplace”, dalam bahasa Indonesia berarti pasar pekerja lepas dalam jaringan internet. 

Dalam perkembangannya, telah dikenal beberapa situs marketplace asal luar negeri yang 



merambah hingga pasar Indonesia yang terbesar dan dikenal Freelancer.co.id. namun 

Sribulancer merupakan marketplace local yang diyakini mampu menjadi saingan dari situs 

Freelancer.co.id dari segi jumlah freelancer maupun transaksi di Indonesia. Beberapa situs 

freelance yang eksis dan mendapatkan rating cukup tinggi di Indonesia, yaitu projects.co.id, 

Sribulancer, Upwork, Sribu, Freelancer Indonesia, dan banyak lagi. Namun, makalah ini hanya 

akan berfokus pada pembahasan tentang Sribulancer. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mendaftar situs pada Sribulancer? 

2. Apa saja keunggulan Sribulancer? 

2.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui cara mendaftar pada situs Sribulancer 

2. Untuk mengetahui Keunggulan Sribulancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

Sribulancer merupakan situs freelancer berbasis cloud yang dikenal memiliki jumlah client dan 

freelancer terbesar[3]. Sribulancer dapat membantu bisnis dan konsumer untuk mencari 

freelancer bertalenta di seluru dunia, mulai dari freelance programer, website desainer, 

desainer grafis, voice over, pembuat video, penulis artikel dan banyak lagi. Jasa yang diberikan 

fokus kepada kecepatan, akurasi dan kemudahan. 

2.1 Cara Pendaftaran Situs Sribulancer 

Berikut adalah langkah – langkah untuk mendaftar pada situs Sribulancer : 

1. Buka website Sribulancer dengan mengetikkan https://www.sribulancer.com  

2. Berikut adalah tampilan halaman utama website Sribulancer. Klik menu register dibagian 

pojok kanan atas. 

3. setelah itu terdapat dua pilihan yaitu client atau freelancer. Jika anda seorang pencari 

pekerjaan atau freelancer maka klik bagian daftar sebagai freelancer. 

https://www.sribulancer.com/


 

4. lalu masuk pada halaman buat akun freelancer gratis. Setelah itu lengkapi form pada menu  

yang sudah disediakan. Jika sudah terisi lalu klik tombol daftar.   

 

 

 

 



5. Langkah selanjutnya, pilih kategori jasa yang anda kuasai dan isikan pada form yang tersedia 

lalu klik submit.  

 

6. Kemudian isi profil anda, usahakan deskripsi pada profil kalian semenarik mungkin.   

 

 



7. Kemudian upload portofolio kalian minimal 4 portofolio setiap kategori yang kalian pilih. Kemudian 

submit dan tunggu untuk di review oleh pihak Sribulancer. 

 

2.2 Keunggulan Sribulancer 

Sribulancer memiliki banyak keunggulan yaitu antara lain: 

 Komunitas freelancer terbesar di Indonesia. 

Sribulancer memiliki 26.300+ quality freelancer yang siap menjawab tantangan 

pekerjaan. Komunitas freelancer Sribulancer terdiri dari para professional yang 

berwawasan luas dan berpengalaman pada bidangnya. Didukung juga dengan rating dan 

review freelancer di Sribulancer, untuk membantu proses seleksi kandidat yang sesuai 

dan tepat unntuk kebutuhan anda. 

 Tersedia hingga 52 kategori jasa 

Sribulancer menyediakan berbagai jasa pekerjaan yang paling favorit seperti pembuatan 

website, jasa desain untuk media promosi, jasa social media marketing, hingga jasa 

penulisan. Sribulancer juga melayani kebutuhan usaha untuk jenis spesialisasi 

ketrampilan tertentu. 

 Hemat waktu, bebas biaya 

Dengan prosedur rekrut yang praktis dan efesien, klien dan pekerja bisa langsung 

memulai bekerja sama hanya dalam waktu 5 menit setelah seluruh transaksi 



pembayaran diselesaikan. Sribulancer juga bekerja tanpa ada biaya pendaftaran dan 

seluruh posting iklan lowongan 100% gratis, sama hal nya dengan akses fitur-fitur yang 

lainnya. 

 Fitur – fitur di rancang khusus untuk kemudahan pengguna  

Sribulancer selalu meng-update platform online untuk kemudahan client maupun 

freelancer. Hingga kini, Sribulancer menyediakan tambahan fitur yaitu paket jasa, fitur 

chat dan negosiasi. Semua ini terwujud karena Sribulancer didukung oleh tim 

programmer, admin dan CS yang siap membantu klien dan freelancer setiap saat. 

 Tanpa resiko dengan system escrow bagi klien maupun freelancer 

Melalui sistem safepay, Sribulancer memberikan win-win solution bagi klien dan 

freelancer sekaligus. Sebagai media penengah yang terpercaya, seluruh transaksi 

keuangan bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Klien cukup membayarkan “gaji 

freelancer” via Sribulancer dan freelancer hanya akan mendapatkan pencairan 

pembayaran setelah klien puas atas hasil pekerjaan yang diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sribulancer.com/id/sribulancer-safepay


BAB III 

PENUTUPAN 

Saat ini banyak perusahaan membutuhkan jasa tenaga kerja lepas. Dengan masa yang 

modern serba digital seperti saat ini, situs pencari tenaga kerja menjadi situs yang tak bisa 

dihindarkan salah satunya adalah Sribulancer. Sribulancer merupakan situs freelancer berbasis 

cloud yang dikenal memiliki jumlah klien dan freelancer terbesar. Sribulancer membantu bisnis 

dan konsumer untuk mencari freelancer bertalenta di seluru dunia, mulai dari freelance 

programer, website desainer, desainer grafis, voice over, pembuat video, penulis artikel dan 

banyak lagi. Jasa yang diberikan fokus kepada kecepatan, akurasi dan kemudahan. 

 Sribulancer dapat mempertemukan antara para pencari kerja dan pekerja lepas. Pencari 

kerja akan memberikan informasi tentang pekerjaan yang dibutuhkannya lengkap dengan range 

gaji yang ditawarkan. Pekerja lepas bisa memberikan penawaran dengan mengirimkan proposal 

atau portofolio kepada pencari kerja juga dengan gaji yang diingingkannya. Selain itu antara 

pencari kerja dan pekerja lepas akan melakukan negosiasi hingga mereka berdua bersepakat 

tentang pekerjaan yang dilakukan dan besaran gajinya. 
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