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LATAR BELAKANG 

 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ikut mendorong perkembangan 

dalam berbagai bidang, tak terkceuali pada sektor perdagangan dan jasa. Hal ini dapat terlihat 

dari bermunculannya berbagai ecommerce dan marketplace di Indonesia selama satu dekade 

terakhir ini. Pertumbuhan sektor teknologi informasi di Indonesia tergolong cepat dan akan terus 

berkembang, hal tersebut mempengaruhi cara suatu badan usaha untuk memenuhi kebutuhan 

sumber daya manusia untuk menyelesaikan suatu proyek yang dijalankan.  

Pekerja lepas atau freelancer merupakan salah satu solusi bagi pemilik proyek yang 

menginginkan karyawan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka waktu 

tertentu. (Arka, Deny, Komang: 2019:105) Salah satu faktor penting untuk menentukan 

kesuksesan proyek yang dikerjakan oleh freelancer adalah merekrut orang yang tepat untuk 

mengerjakan proyek, namun terdapat permasalahan karena klien pm ilik pekerjaan perlu 

membandingkan profil freelancer satu dengan yang lain.  

Perkembangan internet di Indonesia tak kalah pesatnya dan banyak berkontribusi dalam berbagai 

bidang, termasuk bidang perdagangan serta jasa. Dalam bidang perdagangan dapat terlihat jelas 

bagaimana menjamurnya ecommerce di Indonesia berkat perkembangan internet (Achjari, 2000; 

Firmansyah, 2017; Julisar & Miranda, 2013). Sementara itu, perkembangan pada bidang jasa 

juga terus berkembang, dapat dilihat dari bermunculannya berbagai marketplace bagi para 

penyedia dan pengguna jasa, salah satunya adalah Fastwork. (Widodo, 2019) 

Fastwork Indonesia merupakan platform yang menawarkan kesempatan bagi semua orang untuk 

kerja online di berbagai bidang seperti grafis & desain, penulisan & penerjemahan, web dan 

pemograman, visual dan audio, pemasaran dan periklanan, serta jasa konsultasi. 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

Internet sebagai media baru 

Munculnya istilah new media sangat terkait erat dengan kehadiran internet di dunia ini. 

Sekalipun dalam perkembangannya new media tidak terbatas kepada internet, namun internet 

merupakan alat atau media yang paling dominan pada era new media. Seperti dikatakan Flew 

(2005: 4): “The Internet represents the newest, most widely discussed, and perhaps most 

significant manifestation of new media.” Internet memang sangat fenomenal; di zaman telepon 

kabel dulu tak terbayangkan pada masa depan kabel-kabel telepon tersebut dapat memunculkan 

gambar, tidak hanya suara. Nyatanya, internet pun berkembang terus, yang pada mulanya hanya 

dimanfaatkan untuk email dan situs, kemudian dimanfaatkan untuk blog, jejaring sosial, berbagi 

video, televisi, konferensi video, game online, dan lain sebagainya. 

Singkatnya, internet telah menyatukan dunia seakan tak mempunyai batas lagi. Lewat email, 

sebuah surat bisa sampai ke penerimanya dalam waktu singkat. Internet juga sudah dimanfaatkan 

bagi kepentingan bisnis sehingga seseorang bisa berbelanja atau melakukan transaksi online 

lewat Internet. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa internet sebagai media baru telah 

mengubah banyak aspek dalam kehidupan manusia serta menjadi bagian dari kehidupan sehari-

hari masyarakat di sebagian besar belahan bumi. 

 

Internet dalam Dunia Bisnis 

Pemanfaatan internet dalam bidang bisnis dibagi menjadi dua bagian, yaitu bisnis online dan 

pemasaran. Di dalam bisnis online, internet dapat menjadi media untuk melakukan bisnis 

sehingga berkembanglah apa yang dikenal dengan istilah: bisnis online. Dengan membuat situs 

(website) yang dirancang untuk bisnis online maka bisnis yang dilakukan melalui dunia maya 

sudah bisa berlangsung. Peluang bisnis nonkonvensional ini langsung direspon oleh banyak 

pihak, ada pihak yang memang serius terjun ke bisnis online, tetapi banyak juga yang sekedar 

mencoba-coba. Adapun berbagai perusahaan yang sukses mendunia melakukan bisnis lewat 



internet adalah amazon.com yang sering dijadikan contoh ideal kesuksesan bisnis online 

(Situmorang, 2012). 

Bisnis online melalui internet pada dasarnya merupakan suatu bisnis yang menjanjikan 

mengingat pasarnya ialah pengguna internet yang tersebar di seluruh dunia. Tetapi dalam 

praktiknya banyak kendala yang menghambat perkembangan bisnis online. Pertama, persoalan 

keamanan sewaktu melakukan transaksi online; masih banyak orang yang merasa ragu apakah 

transaksi pembayaran kartu kredit yang dilakukannya benar-benar aman, meskipun situs bisnis 

online tersebut sudah menggunakan sistem pengamanan yang canggih seperti SSL Secure. 

Kedua, meski pengguna Internet terus meningkat pesat hanya sebagian kecil yang menjadi pasar 

potensial dalam bisnis online. Kebanyakan pengguna internet cenderung memilih aktif di situs 

jejaring sosial, game online dan browsing mencari informasi. 

 

PEMBAHASAN 

Pilihan untuk bekerja secara lepas (freelance) akhir-akhir ini menunjukkan tren peningkatan 

yang signifikan. Pertimbangan utama yang paling sering ditemui dibalik pilihan bekerja secara 

lepas adalah kebebasan/fleksibilitas mengatur waktu dan bisa bekerja di mana pun dan kapan 

pun (borderless). Di samping itu, bekerja secara lepas, yang cenderung jauh lebih 

memperhatikan keahlian (skill) dibanding kualifikasi pendidikan, menjadi pertimbangan 

tersendiri kenapa profesi freelancer semakin diminati.  

Bagi perusahaan, penggunaan tenaga kerja lepas pun bisa memberi banyak manfaat, antara lain 

bisa memaksimalkan produktivitas karyawan dan perusahaan, efisiensi biaya rekrutmen, 

menambah ide-ide baru dan segar (dari perspektif yang berbeda), dan fleksibilitas waktu. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh upwork dalam Future Workforce Report 2017, disebut 

sebanyak 84% perusahaan di dunia akan menunda atau membatalkan proyek bahkan 

memperpanjang beban kerja bila mereka tak bisa menyewa tenaga freelance untuk membantu 

pekerjaannya. Selain itu, sembilan dari sepuluh manajer menyatakan lebih puas bekerja dengan 

pekerja lepas (freelance) daripada dengan tenaga kerja yang telah ada dalam perusahaan. 

Fastwork 



Fastwork adalah salah satu platform freelance online yang dapat membantu pemilik bisnis untuk 

menemukan dan mempekerjakan freelancer secara sederhana, cepat, aman, dan hemat biaya 

untuk mempercepat pertumbuhan bisnis mereka. Fastwork  menawarkan kesempatan bagi semua 

orang untuk kerja online di berbagai bidang seperti grafis & desain, penulisan & penerjemahan, 

web dan pemograman, visual dan audio, pemasaran dan periklanan, serta jasa konsultasi. 

Fastwork mengklaim lebih dari 300.000 bisnis di seluruh Asia Tenggara menggunakan 22.000 

layanannya, mulai dari desain grafis, pemasaran online dan influencer, entri data hingga 

pengembangan web dan aplikasi. Di sisi lain, Fastwork juga mendukung tenaga kerja untuk 

dapat bekerja dari mana pun dan kapan pun. Sistem Fastwork membantu freelancer dalam 

mengumpulkan pembayaran, mempromosikan layanan, mengelola pesanan, bertukar file, dan 

berkomunikasi dengan klien mereka. 

Didirikan pada 2015 oleh sekelompok insinyur dan entrepreneur dari Silicon Valley dan New 

York, Fastwork adalah platform freelance profesional terbesar di Asia Tenggara saat ini, 

berdasarkan jumlah pengguna dan proyek yang diselesaikan. Perusahaan ini mengklaim sudah 

berhasil mendominasi pasar Thailand dan mengembangkan sayapnya secara resmi ke Indonesia 

pada Agustus 2018. 

Dalam Fastwork, Freelancer telah melalui seleksi dan proses verifikasi dari Fastwork. Selain itu, 

Uang freelancer akan dilindungi, dan Freelancer akan mulai bekerja mengerjakan project. 

Tersedia berbagai pilihan layanan pada fastwork, lebih dari 150.000 freelancer yang tersedia 

dalam 70 kategori. 

Beberapa kategori pekerjaan pada Fastwork diantaranya: 

 Desain Grafis 

 Pemasaran dan periklanan  

 Visual dan audio 

 Jasa konsultasi 

 Penulis dan penerjemahan 

 Web dan pempgraman 

 



 

 

Ada empat tahapan untuk dapat menjadi freelance pada Fastwork, yaitu: 

1. Registrasi dan Posting Pekerjaan Anda 

Persiapkan foto/portfolio dari jasa pekerjaan yang anda tawarkan serta data-data lainnya, 

kemudian klik "Daftar Freelancer". Setelah selesai memposting pekerjaan anda, tunggu 

persetujuan atas pekerjaan tersebut dalam waktu 24 jam pada jam kerja, dan anda akan 

menjadi freelancer Fastwork. 

2 Mulai menjual pekerjaan 

Setelah postingan pekerjaan anda disetujui, dan anda ingin pekerjaan anda terjual lebih cepat, 

ikuti "Tips dan Trik untuk Freelancer" saat mendaftar saat mendaftar pekerjaan agar postingan 

pekerjaan anda terlihat lebih menarik dan lebih jelas, sehingga employer dapat memilih untuk 

mempekerjakan anda. 

3. Berdiskusi dengan employer & bekerja dengan tenang 

Mulai berdiskusi dan bekerja dengan tenang sesuai dengan "Penawaran" dan "Kontrak Kerja" 

yang telah disetujui karena Fastwork menjamin bahwa pembayaran dilakukan sebelum Anda 

mulai bekerja. 

4. Kirim hasil akhir dan terima pembayarannya 

Fastwork akan menahan pembayaran dari employer, dan freelancers bisa mulai bekerja. 

Freelancers akan menerima pembayaran setelah pekerjaan diterima employer, sehingga aman 

untuk kedua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fastwork.id/me/settings-freelance/basic
https://fastwork.id/blog/jurus-ampuh-cepat-dapat-kerjaan-di-fastwork/


 

KESIMPULAN 

Pilihan untuk bekerja secara lepas (freelance) akhir-akhir ini menunjukkan tren peningkatan 

yang signifikan. Bagi perusahaan, penggunaan tenaga kerja lepas pun bisa memberi banyak 

manfaat, antara lain bisa memaksimalkan produktivitas karyawan dan perusahaan, efisiensi biaya 

rekrutmen, menambah gagasan-gagasan baru/segar (dari perspektif yang berbeda), dan meraih 

fleksibilitas terhadap waktu. Dengan melihat perkembangan teknologi informasi dan komuniasi 

yang semakin pesat, kehadiran para pekerja lepas (freelancer) sejatinya dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dengan keahlian/keterampilan khusus yang tidak bisa 

dipenuhi oleh pegawai full time. Tentunya, kehadiran freelance ini bisa menjadi sebuah peluang 

bagi perkembangan dunia bisnis pada umumnya dan perusahaan/wirausahawan pada khususnya 

dalam memenuhi tenaga kerja dengan keahlian/keterampilan khusus. 
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