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Dedicated to all Independent Workers in the world. 

Your skills are bigger than a job. 
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RINGKASAN PENELITIAN 

MODEL KOMUNIKASI BISNIS INDEPENDENT WORKER DENGAN 
CALON KLIEN DALAM BIDANG DIGITAL MARKETING 

Oleh: Siti Dzarfah Maesaroh (071814853015) 

 

     Penelitian ini mengeksplorasi model komunikasi bisnis independent 

worker dengan calon klien dalam bidang digital marketing, dari tahap mencari 

hingga kedua pihak menyatakan sepakat atau tidak sepakat untuk bekerjasama 

dalam satu project. Model tersebut merepresentasikan proses komunikasi bisnis 

yang dilakukan melalui marketplace platfrom maupun personal network. Penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh fenomena revolusi industri 4.0 yang diprediksi akan 

menggilas 5 juta pekerjaan yang semula dikerjakan manusia pada 2020 (World 

Economic Forum, 2017). Selain itu, 800 juta pekerja akan kehilangan pekerjaannya 

pada 2030 (McKinsey, 2017), 75-375 pekerja di dunia akan beralih profesi dan 65% 

jenis pekerjaan di masa depan belum bisa ditebak (World Bank, 2017). Gig 

economy juga mendorong peningkatan pekeja mandiri berjangka pendek yang 

diperkirakan akan mencapai 80%, dan semakin menggeser pekerja tetap atau 

traditional employment (Intuit 2020 Report). Sedangkan di Indonesia, rata-rata 90% 

generasi milenial sepakat bahwa faktor bertahan di satu perusahaan adalah waktu 

kerja yang fleksibel dan bebas berkreativitas (IDN Times, 2019). Semua data 

tersebut sekaligus menunjukkan adanya perubahan cara manusia dalam 

menjalankan bisnis, sehingga dibutuhkan adopsi manajemen sumber daya manusia 

yang baru agar organisasi mampu beradaptasi, karena kini tenaga kerja bukanlah 

karyawan tetap saja, melainkan juga pekerja mandiri (Deloitte, 2018). Terlebih 

pada masa pandemi Covid 19, penelitian ini kian relevan dengan tuntutan 

perubahan zaman di era new normal (normal baru). 

Di sisi lain, keseharian independent worker sebagai pemilik one-man 

business atau small business tidak lepas dari menjalin hubungan dengan klien 

(Gibbons, 2017). Tanpa klien, mustahil ada independent worker (Ta’eed & Ta’eed, 

2011) karena ia tidak bisa bekerja. Sehingga proses komunikasi untuk mendapatkan 

klien dianggap paling menantang (Brown & Knerl, 2008) dan paling penting 

(Ta’eed & Ta’eed, 2011), terutama bagi independent worker pemula. Pendapat ini 

didukung hasil pra-riset yang menunjukkan adanya kesulitan mendapatkan calon 
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klien meski sudah menekuni pekerjaan tersebut selama hampir dua tahun. 

Sementara itu, cara terbaik untuk menunjukkan independent worker mampu 

memenuhi keinginan klien adalah dengan berkomunikasi (Brown & Knerl, 2008). 

Memahami proses komunikasi diketahui mampu meningkatkan keberhasilan 

komunikasi yang lebih tinggi (Bovée dan Thill, 2018). Karenanya, mengeksplorasi 

proses komunikasi bisnis independent worker --sebagai pekerja yang fleksibel, 

bekerja berdasarkaan permintaan project, dan berdurasi maksimal 12 bulan/project 

(McKinsey, 2019)-- dengan calon klien, yang direpresentasikan ke dalam model, 

menjadi penting untuk diteliti, terutama pekerjaan dalam bidang digital marketing 

yang diketahui pertumbuhan pasarnya di Indonesia paling pesat di dunia pada 2019 

(Magna Global & Pubmatic). 

Penelitian terdahulu tentang model komunikasi bisnis dan independent 

worker di antaranya dilakukan oleh Nova Maulidar (2018), berjudul “Model 

Komunikasi Bisnis Untuk Usaha Kecil dan Menengah Jenis Kasab di Kabupaten 

Aceh Besar”, dan Mark Graham et all (2017) dengan judul “Digital Labour and 

Development: Impact of Global Digital Labour Platfrom and The Gig Economy on 

Worker Livelihoods”. Peneliti juga mendapatkan referensi dari penelitian yang 

dilakukan McKinsey Global Institute (2016), bertajuk “Independent Work, Choice, 

Necessity, and The Gig Economy”, dan menjadi acuan utama dalam mendefinisikan 

independent worker. Topik penelitian ini berkaitan dengan komunikasi berbasis 

komputer, sehingga teori yang digunakan tidak hanya terkait model komunikasi 

bisnis dan komunikasi bisnis itu sendiri, namun juga teori computer-mediated 

communication (CMC) beserta perkembangannya. 

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan 

metode fenomenologi. Metode ini dipilih karena penelitian ini berangkat dari 

fenomena tentang proses komunikasi independent worker dengan calon klien yang 

dialami pada masa lalu. Informan independent worker dipilih dengan kriteria: 

memiliki minimal 3 dari 12 keahlian dalam bidang digital marketing, telah bekerja 

selama minimal 2 tahun, project berdurasi maksimal 12 bulan/project. Sedangkan 

informan calon klien, peneliti mendapatkannya dari informan independent worker. 
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Hasil penelitian menunjukkan, model komunikasi bisnis independent 

worker (IW) dengan calon klien (CK) dalam bidang digital marketing adalah 

sebagaimana terlihat pada gambar 5.61. Model tersebut merepresentasikan proses 

komunikasi bisnis yang berlangsung dalam 5 tahap, yakni mencari, mendapat, 

penawaran, negosiasi, dan pengambilan keputusan (sepakat/tidak sepakat), melalui 

marketplace platfrom dan personal network. Pada tahap IW mencari CK dibedakan 

menjadi 7 model, semuanya termasuk jenis model komunikasi bisnis satu arah 

(linear). Untuk tahap IW mendapat CK, terbagi menjadi dua kategori: dengan dan 

tanpa mencari terlebih dahulu. Pada tahap mendapat dengan mencari, IW 

melanjutkan komunikasi yang terdiri dari 7 model di tahap mencari; sedangkan 

pada tahap mendapat tanpa mencari, ditemukan 11 model baru. Jika melalui 

marketplace platfrom, maka termasuk jenis model komunikasi bisnis satu arah 

(linear). Jika melalui personal network, maka termasuk jenis model komunikasi 

basic (kecuali via grup Facebook komunitas yang termasuk jenis model komunikasi 

sosial). 

Dari total 18 model pada tahap mencari dan mendapat, diringkas menjadi 9 

model untuk tahap penawaran karena terdapat persamaan proses komunikasi, dan 

terbagi menjadi 2 jenis model komunikasi linear, 4 model komunikasi 

basic/interaksional, 1 model komunikasi sosial, dan 2 model komunikasi 

transaksional. Sedangkan pada tahap negosiasi sebagai tindak lanjut dari tahap 

penawaran, dapat diringkas menjadi 7 model yang dibagi dalam 2 kategori: IW 

follow up atau CK follow up lebih dulu, semua modelnya termasuk model 

komunikasi transaksional. Terakhir, tahap pengambilan keputusan terbagi menjadi 

sepakat (model komunikasi transaksional) dan tidak sepakat (IW menolak CK: 

model komunikasi transaksional; IW ditolak CK: model komunikasi 

transaksional/basic). Semua model komunikasi telah digambarkan dalam sub bab 

5.3 (variasi imajinasi). 

Selain model komunikasi yang ditemukan, peneliti juga membahas proses 

komunikasi dilihat dari teori Computer-Mediated Communication (CMC) yang 

didefinisikan sebagai komunikasi via komputer (Higgins, 1991) atau perangkat lain 

yang terhubung internet” (Alexander, Dawson, & Ichharam, 2006). Dalam 
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penelitian ini diuraikan bahwa informan memanfaatkan perangkat computer 

melalui media marketplace platform, berupa Sribulancer, Projects, Freelancer, atau 

Fastwork; dan media personal network berupa Rekomendasi (WA, Email), 

Website/Blog, Instagram, Grup Facebook, LinkedIn, Event, Kelas Online. Semua 

komunikasi dilakukan tanpa tatap muka kecuali saat tahap medapat (tanpa mencari) 

melalui event, sesi konsultasi IW-CK (sebelum penawaran), atau meeting 

komunitas (tahap negosiasi) yang dimungkinkan face to face atau video call. Tak 

hanya itu, komputer juga digunakan untuk pekerjaan berkelompok atau disebut 

Computer Supported Cooperatif Work (Higgins, 1991), sebagaimana ditemukan 

dalam penelitian ini di mana terdapat keterlibatan pihak perusahaan marketplace 

platform, IW, CK, atau pengurus komunitas dalam sebuah project yang akan 

dikerjakan. Sehingga dibutuhkan pemahaman lebih terkait CSCW untuk 

menemukan cara-cara baru (Olson et al., 1993). Pada temuan peneliti, pemahaman 

IW berpengaruh pada variasi penggunaan personal network untuk 

mencari/mendapat CK. Pada perkembangannya, manusia memiliki kemampuan 

untuk berkomunikasi secara personal melalui perangkat komunikasi digital, seperti 

dijelaskan dalam Social Information Processing Theory (Walther, 1992), dan 

meruntuhkan anggapan bahwa komunikasi berbasis komputer bersifat impersonal. 

Dalam penelitian ini didapatkan penggunaan emoticon senyum, bentuk hati (love), 

dan pemilihan kata serta tanda baca yang membuat intonasi teks terdengar ramah 

saat dibaca, dilakukan IW guna menambah keakraban dengan CK sesuai konteks 

percakapannya, sehingga kesan personal tetap didapatkan IW dan CK meski 

menggunakan perangkat komputer.  

Pembahasan hasil penelitian ini juga dilihat dari perspektif teori komunikasi 

bisnis, salah satunya berkaitan dengan media digital yang mengubah cara manusia 

melakukan pekerjaan (Mahdi, 2014), serta kehadiran IW menjadi tantangan baru 

dalam pandangan Human Resource Management (McKeown, 2016). Hal ini dapat 

dibuktian dari temuan data IW yang mampu mendapat pekerjaan dengan atau tanpa 

mencari terlebih dahulu melalui media online, baik marketplace platform atau 

personal network. IW bebas memilih menerima/menolak CK, karena relasi kuasa 

IW dan CK setara. Pekerjaan berbasis project, tanpa perlu jadi karyawan. IW dinilai 

dari personal branding, portofolio, website/blog, media sosial, hingga rating dan 
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review di MP. Sehingga pekerjaan bertumpu pada keahlian dan bisa dipelajari 

otodidak, tidak butuh pendidikan tinggi. Selain itu, hubungan IW dan CK 

merupakan short-time periode dan sekali putus, rata-rata project selesai dalam 1-30 

hari, dengan total 2-20 klien. 

Peneliti menemukan permasalahan terkait pengambilalihan penawaran oleh 

IW lainnya melalui PN. CK juga dapat menyalahgunakan fitur pengaduan di MP 

agar uang CK dikembalikan namun bebas memanfaatkan hasil kerja tersebut. Di 

Indonesia tidak ada etika profesi, peraturan perundangan, maupun organisasi 

khusus bagi independent worker, sehingga solusinya hanya upaya pencegahan 

dengan tidak sembarangan memberikan penawaran dan selektif memilih CK. Salah 

satu jalan untuk mereformasi perlindungan hukum dalah Undang-Undang harus 

mengakui klasifikasi menengah antara karyawan dengan pekerja kontrak demi 

mencapai perlindungan hukum kepada semua tenaga kerja tanpa melihat status 

pekerjannya (Orly Lobel, 2016). Negara yang telah menerapkan perlindungan bagi 

IW di antaranya Amerika Serikat, melalui Freelancer Isn’t Free Law, NYC Human 

Rights Law, dan Freelancer Union Organization. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran akademis 

kepada peneliti berikutnya agar melanjutkan penelitian model komunikasi bisnis 

IW pada tahap pengerjaan project hingga pelaporan hasil kerja. Secara praktis, 

peneliti menyarankan kepada IW agar menerapkan model komunikasi bisnis yang 

sesuai kebutuhan CK namun tidak merugikan IW lain, serta mengajukan MoU dan 

Down Payment (DP) kepada CK. Bagi CK, peneliti menyarankan untuk 

memberikan penawaran sesuai standar IW, memilih IW sesuai kebutuhan project, 

dan membuat Contracts yang disepakati IW-CK. Bagi pihak yang berkecimpung di 

bidang digital marketing, disarankan agar menyesuaikan sistem kerja, penggunaan 

teknologi, dan kebijakan yang diterapkan agar memudahkan IW dan CK dalam 

bekerjasama. Terakhir, bagi pemerintah, peneliti menyarankan untuk mendorong 

terwujudnya etika profesi, perlindungan hukum, dan organisasi khusus bagi 

independent worker, dikarenakan peluang pekerjaan ini diprediksi akan terus 

meningkat seiring kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 di Indonesia pada 

masa mendatang. 


