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ABSTRAK 

 

Strategi marketing  ialah keseluruhan rencana bisnis untuk menjangkau orang dan 

mengubah menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang disediakan. Strategi ini 

dalam perusahaan berisi nilai – nilai perusahaan, cara memasarkan yang terbaik, informasi 

tentang sasaran dan hal lain yang berhubungan dengan rencana pemasaran. 

Strategi marketing berisi rencana yang merupakan rencana untuk menjelaskan jenis 

dan waktu kegiatan pemasaran. Strategi ini, perusahaan memiliki durasi jangka panjang 

daripada pemasaran individu, karena strategi ini mempertaruhkan nilai – nilai dan elemen – 

elemen  penting dari produk dalam sebuah perusahaan. Hal ini tidak banyak berubah seiring 

waktu. 

Situs freelance adalah platform yang menyediakan lowongan pekerjaan untuk para 

freelancer, di dalam situs tersebut banyak lowongan pekerjaan yang bisa kita ambil, seperti 

salah satunya desain grafis. 

Seperti halnya desain grafis yang sekarang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 

umumnya desain grafis/desain komunikasi visual mempunyai banyak pilihan dalam 

pekerjaan diantaranya menjadi karyawan di perusahaan atau freelance [1] 

Situs freelance juga platform yang berkaitan dengan digital content, karena pada 

situs freelance tersebut hampir semuanya mengandung konten – konten yang ada di digital 

content dan sekaligus dijadikan sebuah lowongan pekerjaan bagi para freelancer yang 

membutuhkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Strategi marketing  ialah keseluruhan rencana bisnis untuk menjangkau orang dan 

mengubah menjadi pelanggan untuk produk atau layanan yang disediakan. Strategi ini 

dalam perusahaan berisi nilai – nilai perusahaan, cara memasarkan yang terbaik, informasi 

tentang sasaran dan hal lain yang berhubungan dengan rencana pemasaran. 

Strategi marketing berisi rencana yang merupakan rencana untuk menjelaskan jenis 

dan waktu kegiatan pemasaran. Strategi ini, perusahaan memiliki durasi jangka panjang 

daripada pemasaran individu, karena strategi ini mempertaruhkan nilai – nilai dan elemen – 

elemen  penting dari produk dalam sebuah perusahaan. Hal ini tidak banyak berubah seiring 

waktu. 

Strategi marketing tidak sama dengan rencana pemasaran, meskipun keduanya 

saling berhubungan, namun keduanya tidak bisa disatukan. 

Meskipun pada keduanya masih buram, strategi marketing memuat gambaran besar 

dari apa yang ditawarkan, seperti nilai dan pesan produk terkait, sedangkan untuk 

rencananya adalah tentang cara bagaimana sebuah bisnis akan menyampaikan sebuah pesan 

penting seperti platform, iklan kreatif, waktu, dan sebagainya.  
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BAB II 

LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Situs freelance adalah platform yang menyediakan lowongan pekerjaan untuk para 

freelancer, di dalam situs tersebut banyak lowongan pekerjaan yang bisa kita ambil, seperti 

salah satunya desain grafis. 

Seperti halnya desain grafis yang sekarang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, 

umumnya desain grafis/desain komunikasi visual mempunyai banyak pilihan dalam 

pekerjaan diantaranya menjadi karyawan di perusahaan atau freelance [1] 

Situs freelance juga platform yang berkaitan dengan digital content, karena pada situs 

freelance tersebut hampir semuanya mengandung konten – konten yang ada di digital 

content dan sekaligus dijadikan sebuah lowongan pekerjaan bagi para freelancer yang 

membutuhkan.  
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BAB III 

PERUMUSAN MASALAH 

 

Dalam era digital content ini, banyak orang – orang di Indonesia belum mengetahui 

pentingnya strategi marketing. 

Beberapa masalah yang dapat dibuat antara lain adalah: 

1. Bagaimana cara membuat sebuah sistem yang dapat melakukan pengiriman 

message blast dari satu web aplikasi 

2. Bagaimana cara merancang sebuah sistem yang dapat mengirimkan message blast 

kepada para member sesuai dengan yang telah di tentunkan 

3. Bagaimana cara merancang sebuah sistem yang dapat mengeluarkan hasil dari 

report yang berkaitan dengan message blast yang telah dikirimkan kepada member  
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BAB IV 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

1.1 TUJUAN 

2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pentingnya strategi marketing pada 

media digital content yaitu upwork.com, agar para pembaca mengetahui tentang 

strategi marketing yang diterapkan oleh situs upwork.com 

 

1.2 MANFAAT 

2. Untuk mengetahui apa itu strategi marketing dalam digital content 

3. Manfaat yang kedua adalah untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca dan 

universitas agar bisa dijadikan pedoman untuk menggunakan strategi marketing 

yang lebih baik. 

4. Meningkatnya jumlah member yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif di 

perusahaan, sehingga jumlah member juga ikut meningkat.  
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BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pengumpulan data 

Dalam karya ini, teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan apa yang diinginkan user 

upwork.com agar peneliti mengetahui kemauan user. 

 

b. Studi pustaka 

Di lakukan dalam pengerjaan karya ini adalah dengan mencari teori pendukung 

dan referensi yang dapat membantu untuk mengembangkan karya ini.   
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BAB VI 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teknologi informasi dan maju pesat di dekade terakhir, terutama 

perkembangan pesat dalam penggunaan internet dan world wide web sedang 

mengubah caranya kehidupan, pekerjaan, komunikasi, dan pembelajaran manusia 

[2] 

Pada era sekarang teknologi sudah merambah hampir kesemua aspek, 

seperti mulai dari diciptakannya e-commerce untuk membantu masyarakat agar 

lebih mudah berbelanja kehidupan sampai dengan hal – hal yang berbau online 

lainnya. Situs freelance adalah salah satunya, situs freelance tersebut adalah sebuah 

platform dan juga bagian dari digital content yang menyediakan jasa atau 

lowongan kerja kepada para pekerja lepas atau freelancer. 

Banyak situs – situs freelance yang ada di Indonesian, seperti project.co.id, 

upwork, sribulancer, dan sebagainya. Situs – situs tersebut juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing – masing, tetapi pada dasarnya tujuan dari 

diciptakannya situs tersebut juga untuk membantu para pekerja lepas yang 

memiliki kemampuan membuat digital content agar bisa memulai mencari 

pekerjaannya dan mulai menata karir mereka di situs tersebut. 
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BAB VII 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pengertian situs freelance 
Situs freelance tersebut adalah platform yang menyediakan sebuah jasa atau 

pekerjaan yang diperuntukan untuk para freelancer atau pekerja lepas, dalam situs tersebut 

juga mengandung digital – digital content yang membuat para creator digital bisa mencari 

pekerjaan di situs tersebut. 

Munculnya Online freelance marketplace dengan proses bisnisnya, seperti di dalam situs 

upwork, merupakan salah satu peristiwa baru dalam dunia ketenagakerjaan saat ini. 

Hubungan kerja lebih banyak didasarkan atas sebuah proyek dan pemberi kerja tidak perlu 

mengangkat pekerja tetap untuk pekerjaan tersebut. Upwork sebagai online freelance 

marketplace mempertemukan pemberi kerja dengan freelancer, yaitu pekerja [3] 

 

2. Digital content 

a. Digital konten adalah konten yang mempunyai beragam format, seperti teks atau 

tulisan, gambar, video, audio, atau dimodifikasi menjadi bentuk berupa kode yang 

bisa dibaca oleh mesin pembaca yang dimana, konten – konten tersebut dapat 

mudah dikirim melalui jaringan computer dan melalui media – media digital. 

b. Macam – macam digital content sendiri banyak sekali, antara lain adalah Content 

Writer, Graphic Designer, Motion Graphic Designer, Video Editor, Copywriter, 

Chief Content Officer, dsb 

 

3. Keterkaitan situs freelance dengan digital content 
Situs freelance dengan digital content sudah memiliki keterkaitan satu sama lain, 

sederhananya digital content adalah konten yang memiliki format yang beragam, 

sedangkan situs freelance adalah platform yang menyediakan jasa untuk para freelancer 

yang membutuhkan atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan digital content yang 
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mereka kuasai. 

  

4. Situs freelance UPWORK 
Situs freelance UpWork adalah salah satu situs freelance terbaik di Indonesia, pada 

dasarnya upwork situs freelance yang berbasis cloud dan dikenal memiliki klien dan 

freelancer terbesar. 

Bukan hanya itu, UpWork juga memiliki fasilitas yang berkualitas seeperti mencakup 

proyek jangan Panjang dan pendek, tersedia status professional dan pemula, pembayaran 

bisa per jam atau per proyek, dan juga menyediakan hampir semua bidang. 

Selain itu, UpWork juga memiliki fitur yang membantu mendeteksi apakah klien yang 

mendaftarkan pekerjaan itu fake atau tidak. User di UpWork dapat dengan mudah mencari 

pekerjaan karena user interface yang user-friendly dan mudah untuk dinavigasi bagi 

pemula.  
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BAB VIII 

KESIMPULAN 

 

 

Pada dasarnya situs freelance yang ada di Indonesia ini sangat dibutuhkan para 

freelance di era ini, apalagi di masa pandemic ini mencari pekerjaan sangat susah dan 

hampir perusahaan dan kantor tidak membuka lowongan pekerjaan, dengan adanya situs 

tersebut, para freelance bisa menyalurkan bakat digital content yang mereka kuasai seperti 

graphic designer untuk mencari dan menjadikannya sebuah pekerjaan.
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