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LATAR BELAKANG 

Kebutuhan manusia akan teknologi juga didukung dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi berkembang secara 

drastis dan terus berevolusi hingga sekarang dan semakin mendunia. Bangsa Indonesia 

merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global, maka mau tidak mau juga 

harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya 

untuk kepentingan bangsa sendiri. Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia dianggap 

belum terlalu maju dalam penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di jaman yang sudah maju seperti sekarang tidak ada yang tidak mengenal Digital 

content.  Digital content adalah konten dalam beragam format baik teks atau tulisan, gambar, 

video, audio atau kombinasinya yang diubah dalam bentuk digital, sehingga konten yang 

diciptakan tersebut dapat dibaca dan mudah dibagi melalui platform media digital seperti laptop, 

tablet bahkan smartphone. Banyak sekali perusahaan dan media yang membutuhkan konten 

digital ini untuk keperluan bisnis mereka. Dengan kemajuan teknologi kita tak perlu lagi mencari 

karyawan tetap untuk membuatnya. Kita hanya butuh seorang freelancer untuk memnuhi 

kebutuhan bisnis kita 

Freelance atau tenaga lepas adalah seseorang yang bekerja sendiri, tidak terikat jam kerja, 

dan biasanya memiliki keahlian tertentu. Jika dulu freelancer dianggap sebelah mata, seiring 

dengan perkembangan teknologi saat ini, pekerjaan ini mulai mendapat pengakuan dan banyak 

orang yang alih profesi menjadi pekerja lepas.[1]  

Di industry 4.0 ini bekerja sebagai Freelancer bukanlah hal sepele malah di era ini gaji 

freelancer bisa dikatakan besar dan mencukupi. Di industry 4.0 sebagai freelancer anda bisa 

dapat proyek kerja di Indonesia bahkan sampai luar negri. Kerja secara efesian hasil yang di 

dapat pun juga sebanding. Banyak sekali orang yang beralih sebagai pekerja freelance di era 

industry 4.0 ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TINJUAN PUSATAKA 

Industri 4.0 adalah tren perkembangan industri pintar yang semuanya menggunakan alat-

alat canggih dan dipengaruhi oleh faktor teknologi yang berkembang saat ini. Industri 4.0 berasal 

dari kata "Industri 4.0" yang merupakan proyek dalam strategi teknologi canggih Jerman 

pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Istilah "Industri 4.0" kembali dibahas di 

Pameran Hannover pada tahun 2011. Pada bulan Oktober 2012, Pokja Industri 4.0 menjelaskan 

rekomendasi penerapan Industri 4.0 kepada pemerintah federal Jerman. Anggota kelompok kerja 

Industri 4.0 diakui sebagai bapak pendiri dan pelopor Industri 4.0. 

Industri 4.0 sebelumnya mengalami beberapa tahapan perkembangan mulai dari industry 1.0, 

industri 2.0, industri 3.0, hingga industri 4.0 

1. Industri 1.0 adalah revolusi industri pertama yang terjadi pada akhir abad ke-18. Di awal 

industri 1.0 ditandai dengan penciptaan mesin uap itu membantu mekanisme proses industri. 

Sejarah revolusi ini telah mampu meningkat per ekonomi, dan pendapatan per kapita di setiap 

negara telah meningkat enam kali lipat dua abad setelah revolusi industri. 

2. Industri 2.0 adalah revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-19. Industri ini revolusi 

ditandai dengan penerapan produksi massal melalui bagian-bagian yang dapat dipertukarkan 

produksi, penggunaan mesin bertenaga listrik dan penemuan industry konsep standardisasi. 

Dalam revolusi industri ini pula dimulailah penemuan telepon, mobil, pesawat terbang. 

3. Industri 3.0 adalah revolusi industri yang terjadi pada awal abad ke-20. Industri ini Revolusi 

ditandai dengan munculnya teknologi digital dan internet. Di dalam era revolusioner, semua 

sistem berubah menjadi berbasis komputer otomatis, dan tidak dikendalikan oleh manusia. 

4. Industri 4.0 merupakan revolusi industri yang terjadi pada abad ini. Industri ini Revolusi 

ditandai dengan munculnya sistem cyber-fisik. Di era ini industri mulai menggunakan dunia 

maya, dalam bentuk manusia, mesin dan konektivitas data. Internet Of Things (IoT) adalah 

istilah nama yang digunakan saat ini. Di era industri 4.0 difokuskan kecerdasan buatan (Artificial 

Intelligence), menghasilkan komputer super, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, 

pengeditan genetik, dan pengembangan neuroteknologi. 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

Menjadi seorang freelancer, dapat membagikan pengetahun serta keahlian yang dimiliki 

dalam bentuk artikel, portofolio hasil kerja ataupun deskripsi pengalaman kerja. Portofilio dapat 

digunakan sebagai bukti kemampuan yang dimiliki oleh seorang freelancer. Selain itu, projek 

pekerjaan yang diberikan kepada freelancer juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan kemampuan. Seorang freelancer tidak terikat pada satu perusahaan. Saat ini, 

perusahaan lebih memilih jasa freelancer dibandingkan dengan karyawan tetap ataupun kontrak, 

karena perusahaan tidak perlu menanggung biaya secara rutin (Dermawan, 2009). Freelancer 

dapat fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan oleh klien. Jam kerja seorang 

freelancer juga bebas. Dapat dilakukan kapanpun, selama pekerjaan dapat selesai sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan. 

adanya revolusi Industri 4.0 ini membuka peluang-peluang baru yang dapat dijadikan 

sebagai lapangan usaha bagi mereka yang tekun dan ulet di bidang teknologi. Salah satunya 

seperti menjadi freelancer. Apa itu? Freelance adalah pekerja lepas, tentu saja salah satu 

keuntungan utama menjadi freelancer adalah tidak terikat waktu kerja. Contohnya, seperti 

menjadi Website Developer, yang tugasnya memperbaiki dan memelihara situs web. Tentunya di 

zaman sekarang, perusahaan mana sih yang tidak memakai situs web? Nah, menjadi Website 

Developer, seseorang dikontrak selama beberapa waktu saja, untuk memperbaiki suatu bug yang 

ada pada web, dengan gaji relatif tinggi. Jadi intinya, seorang freelancer bekerja hanya dalam 

kurun waktu tertentu saja yang relatif pendek, tetapi dengan gaji yang relatif besar.  

Sribulancer.com merupakan sarana online yang mempertemukan klien (pemilik 

bisnis/penyedia jasa) dengan lebih dari 17.600 freelancer (pekerja/penyedia jasa) yang terdaftar 

dalam komunitas human resources (HR) Sribulancer.com.com. Sebagai salah satu komunitas HR 

terbesar di Indonesia, Sribulancer.com.com menjadi solusi atas besarnya permintaan dan supplai 

jasa khususnya di bidang jasa digital seperti jasa desain, website, konten, sosial media marketing, 

SEO, penerjemah dan lainnya. Melalui platform ini, klien yang membutuhkan jasa pekerjaan 

dalam bidang apapun serta dalam durasi waktu kapanpun, dapat merekrut freelancer tanpa harus 

boros waktu maupun biaya. 

Sribulancer termasuk situs freelance pertama yang menawarkan pembayaran melalui 

transfer bank. Sehingga sangat cocok bagi warga Indonesia yang kebanyakan tak memiliki kartu 

kredit. Sribulancer juga mendukung pembayaran dalam mata uang USD dan IDR sebab situs 

mereka tersedia dalam versi Bahasa Inggris. Sribulancer juga bermanfaat untuk para client yang 

membutuhkan pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Serta 

terdapat jaminan uang kembali kepada client apabila freelancer tersebut tidak berhasil 

menyelesaikan pekerjaannya. [1] 

 

 



KESIMPULAN 

Di berkembangnya era seperti sekarang digital content banyak sekali dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan. Tapi banyak perusahaan yang belum mimiliki karyawan yang 

dapat membuat digital content. Dengan adanya freelancer perusahaan tak perlu mencari pekerja 

baru, Cukup memberikan projek tersebut kepada seorang freelancer. Yang di bayarkan pun tak 

semahal saat menghiring karyawan baru. Pengerjaan yang cepet juga menguntungkan 

perusahaan. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi freelancer mereka hanya bekerja sesuai 

projek yang mereka terima dan kerjakan. Tentunya, kehadiran freelance ini bisa menjadi sebuah 

peluang bagi  perusahaan pada khususnya dalam memenuhi tenaga kerja dalam pembuatan 

digital content. 
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