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LATAR BELAKANG 

 Menurut Hymen, konten adalah Konten menurut Hymen adalah ilmu pengetahuan, 

proses dan keterampilan, serta nilai-nilai.. Semua ini adalah hasil pemikiran manusia, yang 

kemudian disusun menjadi pemikiran, prinsip, konsep, kesimpulan, rencana, dan solusi. 

Kemudian Digital menurut KBBI berkaitan dengan angka suatu sistem komputasi tertentu, 

berkaitan dengan angka. Oleh karena itu, konten digital adalah data berisi nomor yang 

ditampilkan melalui teknologi yang dapat diperbarui (seperti ponsel pintar, laptop, dll.). 

Data tersebut dapat berupa video, gambar atau audio. 

 Di era yang serba canggih ini, kita sebagai manusia dituntut untuk bisa menangani 

teknologi beserta komponennya seperti internet, desain, dan lain sebagainya. Jika tidak, 

Anda harus siap dihancurkan oleh roda Revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan tren 

utama dunia industri yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi siber. 

Jerman adalah negara yang memulai Industri 4.0, yang ditandai dengan strategi teknologi 

tinggi pemerintah yang memprioritaskan komputerisasi pabrik. Dalam revolusi industri ini, 

kapasitas produksi telah menjadi tren otomasi dan pertukaran data yang mencakup sistem 

fisik siber, teknologi kognitif, dan lain-lain. Tren ini telah mengubah cara berpikir dan 

hidup masyarakat di berbagai bidang, termasuk dunia kerja, pendidikan bahkan cara hidup 

masyarakat. Singkatnya, Revolusi Industri 4.0 menjadikan teknologi atau robot cerdas 

sebagai hub utama untuk menghubungkan berbagai bidang kehidupan manusia. 

Dalam makalah ini saya akan membahas digital content di zaman industri 4.0 ini bagi 

pecinta freelancer. 

 

PEMBAHASAN 

Industri 4.0 membuka peluang baru yang dapat dijadikan lahan bisnis bagi mereka yang 

teliti dan tangguh di bidang teknologi. Salah satunya seperti menjadi freelancer. Freelance 

adalah seorang pekerja lepas, tentunya salah satu keuntungan utama menjadi seorang 

freelancer adalah Anda tidak terikat dengan waktu kerja Anda. Misalnya, menjadi 

pengembang situs web yang tugasnya memperbaiki dan memelihara situs web. Tentu saja, 

perusahaan mana yang tidak menggunakan situs web saat ini? Jadi, sebagai pengembang 

web, seseorang memiliki kontrak untuk sementara waktu untuk memperbaiki bug web 

dengan gaji yang relatif tinggi. Jadi pada dasarnya seorang freelancer hanya bekerja untuk 

jangka waktu yang relatif singkat, namun dengan gaji yang relatif besar. 

Seperti halnya digital content, content creator yang tugasnya membuat konten kreatif yang 

bertujuan untuk mempromosikan produk dapat bekerja dalam sistem freelance yang 

berfokus pada efisiensi kerja, tidak seperti karyawan tetap yang pekerjaannya sesuai dengan 

ketentuan waktu kerja. Content creator tersebut bertugas menyelesaikan pekerjaannya 

dalam waktu singkat, namun dengan imbalan penghasilan yang tinggi. 

Dengan adanya situs web khusus untuk pekerja freelance, situs web Project.id memberikan 

wadah kepada pekerja freelancer content digital yang mempertemukan pihak pencari jasa. 

Didirikan pada November 2014, Projects.co.id menyediakan tempat untuk para pencari kerja 

dan pebisnis yang membutuhkan jasa dari setiap kalangan dan berbagai bidang 

kategori pekerjaan. Selain mendapatkan proyek dan menawarkan jasa, pengguna situs juga 

dapat melakukan transaksi jual-beli produk digital. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan


Banyak sekali kelebihan Project.id yang di berikan kepada freelancer, seperti : 

1. Ada Banyak Job/Project Dengan Berbagai Karatkteristik 

2. Menghubungkan Banyak Pemberi Kerja Dan Banyak Freelancer 

3. Bisa Tawar Menawar Antara Freelancer Dan Pemberi Kerja 

4. Pembayaran Yang Aman 

5. Bisa Arbitrase 

Apa itu arbitrase? Arbitrase adalah langkah yang bisa dilakukan oleh owner maupun worker 

jika ada salah satu pihak yang tidak mematuhi aturan atau tidak melakukan hal dan 

kewajibannya dengan benar dan tepat. Jadi freelancer bisa mengadu atau melaporan jika ada 

pihak-pihak yang berpotensi merugikan pihak lainnya. 

 

KESIMPULAN 
 

Para freelancer yang sebelumnya disebut sebagai pekerjaan serabutan atau pekerjaan paruh 

waktu yang terkesan sepele dengan upah rendah dan tidak tetap berubah relevansinya di era 

serba teknologi yang mengarah pada Revolusi Industri 4.0. Situs Web Content digital 

seperti Projet.id sangat menguntungkan antara owner ataupun worker.  
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