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LATAR BELAKANG 

Teknologi informasi maju pesat dan pesat dalam dekade terakhir, terutama pesatnya 

perkembangan penggunaan internet dan world wide web mengubah cara hidup, bekerja, 

berkomunikasi, dan pembelajaran manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

berbagai teknologi pembelajaran jarak jauh interaktif menyebabkan perubahan positif dalam 

proses belajar mengajar jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran jarak jauh 

sebelumnya [1]. Teknologi sangatlah berdampak sekali bagi setiap individu masing-masing. 

Bekerja adalah salah satu cara setiap orang dewasa menghasilkan uang. Bekerja di era 

teknologi ini juga sangat berdampak, hampir setiap pekerjaan bisa dilakukan dimana saja. 

Pekerjaan juga tidak dinilai secara tetap ataupun kontrak. Bagi para pelajar pun bisa 

melakukan pekerjaan secara paruh waktu. Pekerjaan paruh waktu atau freelance disukai oleh 

banyak anak-anak remaja yang ingin menambah penghasilan atau kantong jajan. 

 Freelance sendiri tidak memiliki waktu yang pasti, setiap orang yang melakukan 

pekerjaan freelance harus juga memanage waktu yang ada. Deadline bersama client juga 

harus dipertimbangkan oleh para freelancer. Freelance sangat menjaminkan pekerjaannya, 

yang pasti freelance dikerjakan sesuai dengan minat, bakat dan keinginan dari seorang 

freelancer. Para freelancer dapat berkerja di dalam website yang khusus untuk para pekerja 

baik pemula ataupun yang sudah lama berada di dalam website pekerja tersebut. Desain dan 

struktur website yang dibuat, bersifat satu arah berdasarkan ide dari web developer tanpa 

memperhatikan aspek peng-guna, karena kualitas website telah menjadi salah satu aspek yang 

cukup penting dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan peng-guna. [2] 

 

 

 

 

 

 



 

 

TINJUAN PUSTAKA 

Peneliti sebelumya telah banyak mendiskusikan freelancer digital content dari berbagai 

aspek dan sudut pandang. Selain itu, banyak juga ulasan topik yang berkaitan perkembangan  

era industri 4.0 teknologi informasi saat ini. Adapun beberapa referensi literatur yang dibahas 

lebih lanjut sesuai dalam konteks situs web freelancer digital content. Giuseppina 

D’Agostino, Santa Clara High Technology Law Journal (January, 2003) telah mengevaluasi 

situs web freelancer. D’Agostino menyimpulkan bahwa dulu para freelancer berkerjasama 

dengan para penerbit dan memiliki masalah utama di antara mereka dan juga hukum. Dengan 

kata lain, tidak ada kontrak, satu-satunya hak yang diperoleh penerbit dari seorang freelancer 

adalah hak penggunaan satu kali. pada dasarnya dengan sifat hubungan freelancer-penerbit 

dan, pada akhirnya, cara-cara di mana penggunaan baru tersebut menantang justifikasi hukum 

hak cipta dan kebijakan yang diklaim tujuan. Dan sebelum kita dapat menganalisis hukum 

kontemporer konstruksi kontrak digital tersebut, perlu untuk mengeksplorasi terlebih dahulu 

hubungan freelancer-penerbit dari perspektif sejarah, dan kemudian evolusi hak cipta di 

Eropa yang menjadi batu loncatan baik untuk tradisi Anglo-Amerika dan Eropa kontinental. 

[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEMBAHASAN 

Upwork 

Upwork sebelumnya Elance-o Desk, adalah platform lepas Amerika tempat perusahaan 

dan individu terhubung untuk menjalankan bisnis. Pada tahun 2015, merger Elance-o Desk 

diubah namanya menjadi Upwork dan nama lengkap perusahaan sekarang menjadi Upwork 

Global. Menurut statistik Upwork, ada lebih dari juta pekerjaan di posting setahun dan 14 juta 

freelancer dari lebih dari 180 negara menghasilkan lebih dari $1M setahun melalui Upwork. 

Jenis pekerjaan di Upwork merupakan pekerjaan dengan nilai tarif fix, tarif ditentukan oleh 

klien atau kesepatkatan antara klien dan freelancer.  

Dana fixed price dibayar oleh klien dan disimpan ke Escrow Upwork dan baru cair jika 

pekerjaan selesai FIXED RATE JOB merupakan pekerjaan dengan nilai tarif yang ditentukan 

oleh seberapa banyak jam pada saat kita bekerja, tarif perjam ditentukan oleh freelancer atau 

kesepakatan antara klien dan freelancer. Dana akan cair otomatis setelah 2 minggu. Pencairan 

dana di Upwork dapat dilakukan dengan berbagai macam cara metode, yaitu pembayaran di 

Upwork Wire transfer ke bank local PayPal Payoneer Skrill. 

Profil freelancer dibangun dari berbagai bidang, yang memungkinkan berbagai tingkat 

kontrol. komponen profil pekerja lepas berdasarkan batasan kontrol sebagai berikut : 

informasi yang dapat disesuaikan, informasi yang dihasilkan Upwork dan informasi yang 

disediakan klien. Dimana ruang informasi yang dapat disesuaikan memberi freelancer agensi 

tertentu untuk menampilkan diri mereka kepada klien potensial, klien dan informasi yang 

dihasilkan Upwork lebih dibatasi melalui negosiasi dengan klien serta algoritma platform. 

Dalam profil tambahkan judul yang mendeskripsikan apa yang anda lakukan dalam beberapa 

kata. Berilah foto yang terbaik dan dapat diyakinkan oleh para clien. 

 Gunakan Kata Kunci : Gunakan kata-kata yang dicari klien saat mencari freelancer 

 Jelaskan keahlian yang anda miliki 

 Harus Spesifik : Misalnya, jika anda seorang desainer, jangan hanya menulis 

“Desainer” tetapi sesuatu yang lebih spesifik seperti “Desainer Logo” 

 Jadilah kreatif dan menonjol  



Pikirkan saja keahlian yang anda miliki, jangan lupa memberikan kata kunci untuk klien bisa 

menemukan profil anda, karena itu akan terjadi secara alami. Ketika para clien telah puas 

dengan hasil anda, berikanlah ruang feedback pada mereka, freelancer lebih baik memberikan 

feedback ketika waktu penyelesaian sebuah pekerjaan. Berikanlah bintang di dalam feedback 

tersebut sehingga para calon klien yang lainnya bisa melihat kinerja anda. 

Upwork juga memberikan kesempatan untuk anda memberikan penjelasan melalui 

video dan memberikan portfolio di profil anda. Cara ini untuk membuat para klien anda 

melihat hasil pekerjaan anda buatlah portfolio terlihat menarik di mata calon klien anda. 

Upload lah certifications dari Upwork, sehingga para calon klien dapat mempercayai anda. Di 

dalam Upwork juga menerima para freelancer pemula. Sebelum melakukan freelancer di 

dalam platform Upwork ini anda harus memiliki beberapa aplikasi yang harus anda 

aplikasikan di dalam profil anda. 

1. Siapkan sajian beranda anda dengan kata kunci yang tepat tanpa filter yang aktif, anda 

dapat membuang banyak waktu untuk melihat-lihat feed untuk mencari pekerjaan 

yang tidak relevan bagi anda. Misalnya, anda memiliki skill untuk bisa memanage 

atau membantu instagram dari para clien, jadi kata kuncinya terfokus pada hal itu. 

2. Jadilah kreatif dengan pencarian kata kunci anda dan juga memiliki cadangan kata 

kunci lainnya yang dapat membuat anda menemukan pekerjaan dengan leih sedikit 

persaingan yang tidak ada dalam radar banyak orang. 

Di Upwork anda juga bisa menulis surat lamaran, jika surat lamaran anda bagus, ini 

akan membuat anda menonjol saat melamar pekerjaan di Upwork, menghemat waktu, dan 

akan menyoroti mengapa anda orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Targetkan hanya 

beberapa paragraph kecil. Rata-rata para klien adalah orang sibuk, mereka tidak ingin 

membaca esai, mereka hanya ingin tahu tentang diri anda, dan ketika mereka sudah 

mengetahuinya maka mereka akan tertarik bekerjasama dengan anda. Mengambil pekerjaan 

di Upwork janganlah sembarangan anda mengambilnya, anda ingin mendapatkan bayaran 

tertinggi tapi anda bekerja tidak sesuai dengan ekspetasi. Pertimbangkan terlebih dahulu 2-3 

ulasan bagus di ptofil anda sendiri, barulah anda siap mencari klien top juga. Meskipun 

banyak ribuan postingan freeluencer di Upwork, anda dapat dengan mudah menyaring hal-hal 

tersebut. Upwork mempertahankan hubungan antara klien dengan para freelancer pemula 

ataupun yang telah lama bekerja di Upwork dengan sebaik mungkin. 

 



 

Digital  

Digital secara umum adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri 

dari angka 0 dan 1, atau off dan on (bilangan biner atau disebut juga dengan istilah binary 

digital). Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan dan 

memproses data dalam dua kondisi : positif dan non-positif. Positif dinyatakan atau diwakili 

oleh angka 1 dan non-positif oleh angka 0. Dengan demikian, data yang dikirmkan atau 

disimpan dengan teknologi digital dinyatakan sebagai string 0 dan 1. Masing-masing digit 

status ini diseut sebagai bit dan serangkaian bit yang dapat ditangani komputer secara 

individual sebagai group adalah byte).  

Sejarah Singkat Digital 

Istilah digital dari bahasa Yunani, ayitu DIgitus yang artinya jari jemari tangan atau 

kaki manusia yang berjumlah 10. Dalam hal ini, nilai 10 terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. 

Itulah asal mulanya penggunaan istilah digital dalam sistem bilangan biner. Digitalisasi ini 

sudah terjadi sejak tahun 1950 dan masih berlanjut hingga saat ini. Era digital muncul karena 

adanya revolusi yang mulanya dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-

an. Kehadiran digitalisasi ini menjadi awal era informasi digital atau perkembangan teknologi 

yang lebih modern. Dengan adanya kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi 

tentunya akan membuat perubahan besar di seluruh dunia. Mulai dari membantu 

mempermudah segala kepentingan hingga membuat masalah karena tidak dapat 

menggunakan fasilitas yang semakin canggih dengan benar. Tentunya era digitalisasi saat ini 

bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. 

Digital merupakan salah satu ciri hidup masyarakat modern. Berkat kehadiran era 

digital, hampir segala aspek dalam kehidupan sehari-hari dapat diproses dengan lebih mudah, 

cepat dan efisien. Hal ini tentunya sangat membantu dan menjanjikan karena mampu 

meningkatkan performa kita dalam mengelola dan menyajikan informasi. Salah satu contoh 

pengaplikasian perangkat digital adalah penggunaan sistem pemilu elektronik dengan 

komputer di berbagai negara luar dan Indonesia.  

Digital Content 



Digital Content adalah konten produk dalam bentuk digital berupa video, dokumen, 

audio, animasi, gambar, teks atau kombinasi yang diubah oleh mesin atau algoritma, di 

tampilkan atau dimainkan oleh mesin digital atau komputer. Media digital juga beragam, 

mulai dari email, blog, website, podcast hingga media-media sosial yang kini menjadi bagian 

dalam hidup manusia modern sehari-hari.  Kelebihan digital content dapat mempermudah 

pembuatan konten, para content creator bebas berekspresi untuk berkreasi, adanya analisa 

data metric untuk evaluasi, berguna untuk aktivitas cross promotion apabila mau 

diimplementasikan untuk campaign brand. Kelemahannya adalah tantangan utama saat 

menghadapi orang yang masih belum paham atau awam dalam dunia ini, hasil karya bisa 

dijiplak oleh orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KESIMPULAN 

Media saat ini memiliki peran yang penting bagi para pekerja, para pekerja bisa bekerja 

dengan cara online tanpa harus berada di dalam ruangan tertentu. Digital yang semakin 

berkembang juga memperudah pekerjaan menjadi lebih efisien dan baik. Kecepatan teknologi 

berkuasa untuk di masa sekarang itulah kenapa digital content dan web freelancer 

berhubungan. Digital content adalah wadah bagi web freelancer dan web freelancer sebagai 

wadah untuk para pekerja. 
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