
MAKALAH 

ANALISIS PORTAL FRELANCE UPWORK 

 

 

 

Dosen Pengampu : 

Supangat, S.Kom., M.Kom. 

Nama Penyusun : 

Chandra Kurniawan (1211800203) 

 

PRODI MANAJAMEN 

FAKULTAS EKONOMI DSN BISNIS 

UNVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 

2021  



2 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya 

makalah dengan judul “Analisis Portal Freelance Upwork” yang tersusun hingga selesai dan 

tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan moral serta pikirannya. 

Saya berharap makalah ini dapat berguna bagi banyak orang dan memberi 

pengetahuan bagi pembaca, dan lebih jauh lagi pembaca bisa mengerti isi serta 

mengimplementasikannya sehari-hari. 

Bagi saya sebagai penyusun makalah ini banyak kekurangan didalam penyusunan 

makalah ini dikarnakan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu 

diharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan makalah ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, kita semua dimudahkan dengan adanya 

bantuan teknologi yang kian pesat dan tidak bisa dibendung, melakukan apapun tidak 

lepas dari tekologi. Seperti apa yang kita ketahui bersama bahwasannya mencari 

pekerjaan bisa melalui situs internet atau link yang memudahkan kita melakukan dan 

mencarinya, dan bisa dikatakan juga link-link yang tersedia dan banyak ditemui 

dimedia internet atau disitus-situs freelance yang banyak tersebar sangat membantu di 

zaman sekarang yang serba instan ini tanpa perlu bertemu atau dating ke tempat 

pekerjaan itu berada. Situs Freelance adalah suatu platform di mana para pencari kerja 

freelance dan pencari jasa freelance berkumpul. Di sini, pencari jasa akan 

memposting suatu pekerjaan dan pencari kerja akan melakukan penawaran untuk 

mendapatkan pekerjaan tersebut. [1] Di   Indonesia,   bekerja   dengan menjadi 

freelancer bukan  lagi  merupakan  hal baru. Sudah banyak orang yang bekerja dengan 

cara      ini      dengan      menjadi      penerjemah, konsultam, penulis, dan lain-lain. 

Namun, pada saat   itumenjadifreelancer kurang   begitu dikenal hal    itu    ditambah    

dengan tersedia fasilitas  jaminan  sosial  seperti  yang  dimiliki karyawan  perusahaan  

pada  umumnya.  Dengan dukungan perkembangan teknologi pada bidang informasi  

dan  komunikasi, freelancer menjadi umum  digunakansehingga  lebih  banyak badan 

usaha    yang memanfaatkan pekerja    lepas terutama  pada  perusahaan  mikro  dan  

keluarga (Anggrian & Sumarlin, 2016).  [2] 

 

Dilakukannya penelitian atau analisis ini guna untuk memberikan pemahaman 

bahwasannya berbagai link tersebut bisa diakses dengan beberapa tahapan dan guna 

untuk memudahkan apabila seseorang mengalami kesulitan dalam mengakses dan 

mencari pekerjaan di link Upwork. Saya harap, dengan adanya makalah ini 

saudara/saudari bisa terbantu guna mempermudah apa yang saudara/saudari harapkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengakses link Upwork dan mencari pekerjaan disana? 

2. Bagaimana cara kerja Upwork? 
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C. TUJUAN 

1. Mempermudah seseorang mengakses Upwork 

2. Mendsikripsikan kinerja Upwork 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang begitu pesat saat ini, 

muncul link atau web yang busa diakses untuk membantu mencari sesuatu yang dibutuhkan 

seperti halnya Web Upwork yang akan kita bahas dan ulas. Apa itu Upwork ? Merupakan 

sebuah crowdsourcing marketplace / job marketplace terbesar yang mempertemukan klien 

dengan para freelancer dari berbagai bidang pekerjaan di seluruh dunia. Nah, mari kita mulai 

dengan membahas bagaimana web Upwork digoogle atau browser. Cara mengakses Upwork 

bisa dikatakan sangat mudah karna kita hanya butuh membuka google chrome dan search 

Upwork dilaman google, setelah muncul beberapa laman link baru kita pilih yang paling yang 

atas yaitu bertuliskan Upwork The Worlds Work Marketplace for Freelancing kita akan 

diarahkan masuk untuk menjawab beberapa pertanyaan atau bisa juga menskip beberapa 

pertanyaan tersebut lalu setelah itu barulah mengisi forum yang tersedia sebagai registrasi 

untuk bisa mencari pekerjaan di Upwork. Disalah satu forum yang tersedia tentunya kita akan 

ditanya pengalaman kerja seperti apa yang dimiliki sehingga akan muncul Recommended 

jobs dari Upwork dan kamu tentunya tidak perlu bersusah payah dalam mencari perkerjaan 

yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan dan sesuai dengan apa yang kamu kuasai. 

Cara kerja Upwork pun seperti yang sudah dibahas diatas bahwasannya setelah 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan CV dan sesuai dengan apa yang kita kuasai, Upwork 

akan menjembatani Klien dan pencari kerja sampai kesepakatan dicapai oleh kedua belah 

pihak dan disetujui kontraknya. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang 

disetujui, lalu pekerjaan yang dikerjakan sudah selesai dan diakhir nanti akan ada pilihan 

untuk metode pembayaran sesuai kontrak yang telah disepakati bersama. Entah melalui bank-

bank Internasional seperti PayPal ataupun dengan bank kredit, jika menggunakan bank kredit 

leboh felsibel karna hitungannya kita berhutang dengan bank  
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Dari penjelasan singkat diatas bisa disimpulkan bahwasannya situs freelance Upwork 

memudahkan dalam mencari pekerjaan dan bukti nyata perkembangan teknologi sekarang ini 

tidak bisa dibendung, sehingga kita tidak perlu lagi datang ketempat pekerjaan itu berada dan 

tidak perlu mencari kesana kemari pekerjaan. Upwork menjadi salah satu situs yang sangat 

membantu manusia modern mencari suatu pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dimiliki 

individu tertentu.  



8 
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