
1

Tugas ETS E-Bisnis (R) Kamis,17.00-19.15

“Pemanfaatan Portal Projects.co.id Terhadap Masyarakat di Era Digital”

Nama : Ari Nuraeni

NBI : 1211800206

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Manajemen

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2020



2

Latar Belakang

Istilah freelance sudah tidak asing lagi di era digital ini, freelance atau biasa kita kenal

pekerja lepas / tenanga kerja yang dihitung bayarannya per hari atau per jam. Freelancing di

Indonesia sudah ada sejak dulu, banyak orang Indonesia yang melakukan pekerjaan separuh

waktu jam kerja pada umumnya. Contoh freelance di Indonesia sendiri seperti Wedding

Organize, konsultan, penterjemah. Pada zaman dahulu freelancer di Indonesia dipandang sangat

kurang atau sebelah mata karena dianggap tidak adanya jaminan sosial dalam pekerjaan tersebut.

Akan tetapi seiring perkembangan teknologi dan khususnya internet, sosial media perlahan

profesi freelancer mulai mendapat pengakuan dari banyak orang, dan semakin banyak pula

masyarakat Indonesia yang memilih untuk berprofesi sebagai freelancer. Saat ini Teknologi

Informasi (TI) menjadi suatu bagian yang sangat penting bagi perusahaan atau lembagalembaga

yang berskala enterprise. Perusahaan atau lembaga menempatkan teknologi sebagai suatu hal

yang dapat mendukung pada suatu pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai

sasaran tujuan, visi dan misi perusahaan atau lembaga tersebut. Perusahaan atau lembaga

tersebut menerapkan suatu sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam

mencapai kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuannya, misalnya untuk meningkatkan

kegiatan operasional kerja. Manfaat teknologi informasi tidak hanya untuk meningkatkan

kegiatan operasional kerja saja, tetapi juga memberikan keuntungan dan nilai tambah bagi

perusahaan atau lembaga tersebut.[1] Di Indonesia, banyak berkontribusi dalam berbagai bidang,

termasuk bidang perdagangan serta jasa. Dalam bidang perdagangan seperti ecommerce di

Indonesia. Sementara untuk perkembangan pada bidang jasa pun seperti marketplace bagi para

penyedia dan pengguna jasa, misalnya Freelancer (www.freelancer.co.id), Sribulancer

(www.sribulancer.com), Projects.co.id, (www.projects.co.id), dan lain-lain.[2]
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Kajian Pustaka

Salah satu faktor utama dalam sektor ekonomi Indonesia yang memiliki peranan strategis,

industri ekonomi kreatif mampu memberikan kontribusi yang semakin baik setiap tahunnya. [3]

Industri kreatif sangat diharapkan agar bisa menjadi kekayaan dan keanekaragaman

pengembangan kota-kota di Indonesia. Ada beberapa hal agar mampu mencapai hal tersebut,

tentunya banyak upaya dan dukungan yang diperlukan. Salah satunya adalah membentuk ruang-

ruang agar dapat menjadi pusat aktivitas dan interaksi bagi pelaku ekonomi kreatif, baik pelaku

usaha industri, pemerintah, dan akademisi. Di era digital saat ini, perkembangan internet juga tak

kalah unggulnya dan pesatnya dalam bidang jasa maupun perdagangan. Dalam bidang

perdagangan, seperti E-commerce dengan adanya internet kita bisa melihat betapa sangat

berkembang internet saat ini. Dalam bidang jasa, seperti Marketplace bagi para penyedia dan

pengguna jasa. Kita bisa mengetahui, misalnya Freelancer.co.id, Sribulancer.com, Projects.co.id,

dan lain-lain. Melalui dari situs-situs freelancer di Indonesia tersebut maka kita dengan

mudahnya mengakses berbagai macam-macam pekerjaan sesuai kompetensi dan keahlian yang

mereka miliki. Semisal, keahlian mereka seperti menulis, IT support, penyuntingan. Dengan

tidak langsung internet mampu mengubah bagaimana para freelancer dan orang yang memberi

pekerjaan dapat berinteraksi. Jika sebelumnya, diperlukan antara freelancer dan pemberi

pekerjaan harus bertemu dan berdiskusi mengenai suatu projek, maka saat ini bisa digantikan

oleh internet. Kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pelanggan merupakan salah

satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja organisasi [4] Meskipun tanpa adanya

pemahanan tentang keinginan pelanggan dan kondisi perusahaan, oleh sebab itu pemilik usaha

akan mengambil keputusan menggunakan intuisinya.
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Pembahasan

A. Centre of Reform On Economics (CORE)

CORE menilai fenomena freelancer ini mampu memberi dampak yang positif bagi

perekonomian di Indonesia secara makro karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Para freelancer menjadi salah satu solusi keterbatasan lapangan pekerjaan dan kegiatan

ekonomi yang produktif. Mengapa demikian, karena mereka tumbuh tanpa dibebani

masalah ketenagakerjaan. Sribulancer mencatat bahwa tenaga pekerja lepas di Indonesia

meningkat 16% dari tahun lalu (2019). CORE juga mengemukakan bahwa budaya

Freelance akan menjadi tren pekerjaan dimasa mendatang. Dalam UU. No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, kata pekerja itu diartikan bahwa setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (UU. No.13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan). Seperti UU. No.21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja juga

memberikan pengertian pekerja yaitu orang yang bekerja dengan menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain. Freelancer juga disebut dengan istilah On Demand worker

atau pekerja yang mau bekerja dan dapat dibutuhkan kapan saja. Para Freelancer muncul

karena banyaknya perusahaan kesulitan yang mencari pekerja yang relevan dan berkaitan

dengan bidang tertentu. Pada situs Projects.co.id, biasanya pihak pencari jasa bisa

menawarkan proyek, bisa juga menerima penawaran, dan menentukan pilihan.

Sedangkan untuk pihak tenaga lepas atau penyedia jasa dapat memilih suatu proyek, lalu

terjadilah penawaran dan mempromosikan diri. Melalui marketplace Projects.co.id dan

Sibulancer freelancer juga mudah mengatasi “Keterbatasan ruang-waktu” sehingga

transaksi silang batas dapat berlangsung secara mudah.

B. Projects.co.id sebagai Medium Komunikasi

Sebelum kehadiran internet atau mungkin masih belum terlalu berkembang pesat seperti

saat ini. Tantangan utama yang dihadapi freelancer adalah bagaimana

“mengkomunikasikan” keahlian yang dimilikinya baik itu kepada perseorangan atau

perusahaan. Dengan demikian dalam memasarkan keahliannya, komunikasi sangat

berperan penting agar pesan yang ingin disampaikan diterima dengan jelas. Artinya
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konsumen dapat memahami dengan sebaik mungkin. Spesifikasi keahlian freelancer

sehingga bersedia memperkerjakannya. Ada beberapa medium yang digunakan, misalnya

promosi dari mulut ke mulut atau dengan brosur. Paling tidak, kedua medium tersebut

banyak digunakan para freelancer dalam memasarkan jasa yang disediakannya. Dari dua

bentuk promosi itu, jauh lebih mempunyai kekuatan dibandingkan dengan medium

brosur. Pada hal ini, medium word of mouth memiliki kelebihan karena didalamnya

menyangkut unsur kepercayaan terhadap seorang freelancer. Namun dengan demikian,

faktorutama yang membuat para informan bergabung dalam Projects.co.id adalah

ketersediaan peluang yang besar dalam mencari pekerjaan. Artinya, tidak hanya

freelancer yang selalu mempromosikan keahlian yang dimilikinya, namun pemberi

pekerjaan juga berperan aktif dalam menginformasikan jenis pekerjaan atau keahlian

yang dibutuhkannya. Maka dari itu, Projects.co.id dapat terbangun dari suatu ekosistem

yang saling mendukung baik dari si pemberi kerja dan freelancer. Artinya, Projects.co.id

mampu dikatakan sebagai medium komuniasi yang mempertemukan freelancer dengan

pemberi kerja. Hal ini bisa terjadi karena dampak dari pesatnya perkembangan intermet.

C. Kelebihan dan Tantangan bagi Freelancer

1. Fleksibel : Freelancer dapat menentukan sendiri tempat dan jam kerjanya. Di era

digital saat ini, mampu mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu,

para Freelancer yang tidak perlu merasakan terjebak kemacetan seperti pekerja kantor.

2. Potensi perluas networking : Pada kesempatan ini, Freelancer mampu memperluas

networking dengan berbagai profesi akan lebih besar.

3. Butuh kedisiplinan : Sebagai freelancer yang sukses, pasti akan membutuhkan

kedisiplinan yang ketat. Mengatur waktu, agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

Apabila pekerjaan kita sering terlambat maka para konsumen akan tidak lagi percaya

untuk memberikan sebuah proyek kepada kita.



6

Kesimpulan

Pengertian Freelancer merupakan seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan tanpa suatu

perjanjian jangka panjang atau tanpa ikatan kerja yang ketat. Pada portal Projects.co.id ini

memberikan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan keahlian dibidang masing-masing.

Sebagai freelancer harus memiliki pengetahuan komunikasi yaitu harus sigap dan menguasai apa

saja jobdesc yang harus dilakukan, seperti kemampuan komunikasi yang menguasai public

speaking dan cara ketrampilan berkomunikasi harus jelas untuk mengkoordinasi. Sebagai

seorang Freelancer harus memiliki sikap dan interaksi pada pelaksanaan kerja yaitu senyum,

semangat, menyapa satu dengan yang lain, lalu memberi salam pada yang lain. Disisi lain,

sebagai seorang Freelancer harus memiliki daya pikir yang tenang dan hati yang damai sehingga

mampu membuat pikiran jauh lebih jernih.
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