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Bab I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model komunikasi bisnis 

yang dilakukan oleh independent worker (sebagai penyedia layanan jasa) dengan 

calon klien (sebagai pengguna layanan jasa) dalam bidang digital marketing, dari 

tahap mencari calon klien hingga kedua pihak bersepakat atau tidak sepakat untuk 

bekerjasama dalam sebuah project. Model komunikasi bisnis yang dimaksud 

merupakan representasi sederhana dari proses komunikasi yang dilakukan oleh 

kedua pihak, baik melalui marketplace platform maupun personal network. 

Peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang independent worker dalam 

bidang digital marketing ini dilatarbelakangi oleh fenomena dunia yang tengah 

menghadapi sejumlah perubahan lintas sektor pada era revolusi industri 4.0, 

termasuk bidang pekerjaan. Istilah revolusi 4.0 pertama kali diperkenalkan dalam 

gelaran Hanover Fair 2011 di Jerman, untuk menyebut proses transformasi dalam 

penciptaan rantai nilai secara global. Revolusi industri 4.0 terus menyedot 

perhatian dunia, hingga Klaus Schwab (2016: p. 7), ekonom asal Jerman sekaligus 

pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum (WEF), mengatakan bahwa 

industri 4.0 telah mengubah hidup dan cara kerja manusia secara fundamental. 

Schwab menjelaskan era ini sebagai proses bisnis dalam industri yang 

menggambarkan organisasi sebagai jaringan produksi global berdasarkan 

teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut, menurut Schwab, 

mampu mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis, serta melahirkan 
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berbagai terobosan baru seperti Internet of Things (IoT), Big Data, percetakan 3D, 

Artificial Intelligence (AI), robot, hingga smart machine.  

Berbeda dengan berbagai negara maju yang lebih dulu menjalani revolusi 

industri 4.0, Indonesia masih dalam tahap persiapan untuk menyongsong sejumlah 

perubahan yang akan terjadi. Dilansir Kemenperin.go.id, Mantan Menteri 

Perindustrian Airlangga Hartanto (2018) menegaskan, perubahan tersebut 

diantaranya berupa peningkatan efisiensi setinggi-tingginya dalam setiap rantai 

nilai proses industri, yang karenanya juga berpotensi mengubah cara bekerja, 

proses manufaktur, hingga kebutuhan sumber daya manusia dan cara konsumsi. 

Berdasarkan Global Competitiveness Index dari World Economic Forum (WEF), 

Indonesia berada di peringkat 45 dunia pada 2018 jika dinilai dari kesiapan dalam 

12 komponen untuk menghadapi era industi 4.0. Peringkat Indonesia pada 

masing-masing komponen tersebut adalah 95 pada kesehatan, 82 pada pasar 

tenaga kerja, 71 pada infrastruktur, 68 pada innovation capability, 62 pada 

keahlian, 52 pada financial system, 51 pada macro economic stability, 51 pada 

product market, 48 pada pembangunan institusi, 50 pada ICT adoption, 30 pada 

business dynamism, dan 8 untuk market size (World Economic Forum, 2018).  

Namun industri 4.0, menurut Schwab (2016: p. 12), tak hanya tentang 

mesin dan sistem yang canggih serta saling terhubung. Lebih dari itu, revolusi 

industri secara fundamental berbeda dengan periode sebelumnya dan mampu 

mendisrupsi berbagai sektor kehidupan. Christensen (2013) menyebut disrupsi 

sebagai kondisi di mana bisnis dituntut mampu memenuhi kebutuhan saat ini, 

sekaligus mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. Bahkan Khasali (2018) 

menilai bahwa disrupsi tak hanya berpotensi mengubah bisnis, tapi juga segala 
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konsekuensi secara mendasar, mulai dari struktur, budaya, hingga ideologi yang 

dimiliki oleh industri tersebut. Akibatnya, model bisnis baru yang digadang akan 

mewujudkan kemajuan peradaban zaman ini juga membawa konsekuensi. World 

Development Report (2019: p.23) juga menyebutkan, teknologi mendisrupsi 

proses produksi dengan merombak batas-batas perusahaan tradisional, sekaligus 

mengubah keterampilan yang dihargai oleh pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, 

keterampilan sociobehavioral seperti mengelola kecerdasan emosi untuk 

meningkatkan kerja tim, dan berbagai keterampilan lain yang tidak dapat 

digantikan oleh robot lah yang akan mampu bertahan di labor market. 

Dalam laporan bertajuk “Innovation in the fourth industrial revolution: To 

disrupt or be disrupted?” yang dipublikasikan oleh The Economist Intellegence 

Unit, Charles Ross (2018: p. 2) menyatakan bahwa dampak revolusi industri 4.0 

terhadap bisnis juga akan menggilas berbagai bidang pekerjaan. Hal ini lantaran 

kehadiran kecerdasan buatan mampu mengotomatisasikan berbagai tugas yang 

semula dikerjakan oleh manusia. Dalam laporan “The Future of Jobs” sebagai 

hasil survei terhadap 15 negara maju pada 2016, World Economic Forum 

meramalkan sebanyak 5 juta pekerjaan akan hilang pada 2020. Hal ini sejalan 

dengan laporan McKinsey Global Institute (2017) yang menyatakan bahwa sekitar 

800 juta pekerja akan kehilangan pekerjaannya pada 2030. Sementara itu, OECD 

Employment Outlook 2019 memprediksi sebanyak 14% pekerjaan yang ada saat 

ini akan menghilang pada 15-20 tahun ke depan, dan sebanyak 32% pekerjaan 

diantaranya akan berubah secara drastis karena teknologi otomatisasi.  

Lebih jauh, menurut World Development Report (2019: p.29), revolusi 

industri 4.0 tak hanya mendorong otomatisasi produksi yang berpotensi 
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menghilangkan sejumlah pekerjaan lama, namun pada saat yang sama juga 

menciptakan berbagai peluang baru. Bahkan laporan World Bank (2017) juga 

memperkirakan sebanyak 75-375 juta tenaga kerja di dunia akan beralih profesi, 

dan 65% jenis pekerjaan di masa depan belum bisa ditebak. Bagi negara dengan 

biaya tenaga kerja yang tinggi, kesempatan ini juga mendorong pemindahan 

sejumlah pekerjaan ke negara lain yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah. 

Perubahan tren ini sesuai dengan catatan Intuit 2020 Report, bahwa 

“traditional employment” akan digantikan oleh pekerja lepas yang diramalkan 

akan mengalami kenaikan lebih dari 80%. Laporan tersebut tak jauh berbeda 

dengan tren yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan millennials di 

Indonesia sepakat terkait fleksibilitas dalam pekerjaan. Indonesia Millenial Report 

2019 yang dirilis oleh IDN Times menunjukkan, sebanyak 91,7% milenial junior 

(20-27 tahun) dan 88,9% milenial senior (28-35 tahun) menyatakan sependapat 

tentang alasan milenial bertahan di perusahaan saat ini. Ialah faktor kebebasan 

berkreativitas, waktu kerja yang fleksibel, dan keberadaan tim yang mendukung. 

Dilansir Forbes.com, Bernand Marr (2018), Strategic Business & 

Technology Advisor mengungkapkan, perubahan sosial ekonomi yang terjadi 

akibat revolusi industri 4.0 ini berpotensi memisahkan pasar tenaga kerja ke 

dalam dua segmen, yakni “keterampilan rendah atau gaji rendah”, dan 

“keterampilan tinggi atau gaji tinggi”. Kedua segmen tersebut menitikberatkan 

pada keterampilan tenaga kerja yang berkorelasi dengan gaji atau upah yang 

diterimanya. Laporan World Development Report (2019: p. 29) menjelaskan, 

masa depan pekerjaan akan ditentukan oleh pertempuran antara otomatisasi dan 

inovasi. Akibatnya, sejumlah sektor pekerjaan lama menurun. Sedangkan dampak 
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inovasi, sejumlah pekerjaan baru bermunculan. Tarik menarik keduanya akan 

berpengaruh secara signifikan terhadap upah pekerja di masa depan. 

Namun demikian, “2017 Deloitte Global Human Capital Trends” dalam 

Deloitte Insight (2018: p. 14) menegaskan bahwa permasalahan yang muncul 

kemudian tidak hanya seputar reskilling atau berupaya mendapatkan pekerjaan 

baru. Menurut Deolitte, tingginya tingkat inovasi teknologi juga telah mengubah 

cara manusia dalam menjalankan bisnis, organisasi harus melihat kepemimpinan, 

struktur, keragaman, teknologi, dan pengalaman karyawan secara keseluruhan 

dengan cara baru. Organisasi tidak lagi dapat menganggap tenaga kerja sebagai 

karyawan tetap saja, namun harus menyertakan pekerja mandiri (Deloitte, 2018). 

Sinergi inilah yang akan menghasilkan redesign dari hampir setiap 

pekerjaan dan cara berpikir baru terkait perencanaan tenaga kerja maupun 

karakteristik pekerjaan. Karenanya, Deloitte (2018) menilai, hal ini membutuhkan 

adopsi pendekatan manajemen sumber daya manusia era industri 4.0. Organisasi 

membutuhkan model manajemen yang baru agar organisasi dapat beradaptasi 

dengan teknologi dan kebutuhan pekerjaan baru. Sehingga organisasi dapat 

memberikan kekuatan positif bagi masyarakat di tengah goncangan industri 4.0. 

Tantangan itu semakin terlihat jelas bagi organisasi jika melihat laporan 

World Development Report (2019: pp. 25-26) dari World Bank yang menemukan 

fakta bahwa industri 4.0 mendorong lahirnya perusahaan platform penyedia 

layanan jasa atau marketplace. Platform tersebut mampu menghilangkan 

hambatan geografis, sehingga pihak yang membutuhkan pekerjaan tidak tetap dan 

pihak yang butuh pekerja lepas kini tak lagi tersekat jarak. Platform tersebut di 

antaranya Usuqu (Nigeria), Indiez (India), Tarotama (Mesir), Yandex (Rusia), 
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Uber (Clifornia), juga Grab (Malaysia), dan Gojek (Indonesia). Diperkirakan total 

populasi pekerja lepas di seluruh dunia mencapai 84 juta atau kurang dari 3% dari 

angkatan kerja global yang berjumlah 3,5 miliar (World Development Report, 

2019). Fenomena ini, turut melahirkan era the gig economy, di mana perusahaan 

lebih memilih untuk merekrut pekerja mandiri dengan durasi kerja jangka pedek. 

Dalam perkembangannya, kini tumbuh banyak marketplace platform 

untuk mempertemukan tenaga kerja lepas yang memiliki keahlian khusus 

(specialized skills) di berbagai bidang, dengan klien yang membutuhkan jasa 

tersebut (World Development Report, 2019). Dilansir Forbes.com (2017), 

setidaknya terdapat 79 platform yang dapat diakses di seluruh dunia yang 

menyediakan layanan jasa dengan keahlian tertentu, diantaranya Upwork, 

Freenlancer, Guru, Flexjob, Hirable, dan 99Design. Di Indonesia juga terdapat 

sejumlah marketplace platform karya anak bangsa, yakni Sribu, Sribulancer, 

Projects.co.id, Serba50ribu, dan Gobann. Sementara layanan jasa dalam platform 

tersebut antara lain graphic design, writing, translating, photography, digital 

marketing, website, mobile application, accounting, dan data entry. 

Dari sejumlah layanan jasa tersebut, digital marketing menjadi keahlian 

yang paling dibutuhkan di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan Global Digital Ad 

Trends, Indonesia menjadi pasar digital marketing (khususnya digital advertising) 

dan pasar digital campaign terprogram dengan pertumbuhan paling cepat di dunia 

pada 2019. Pertumbuhan itu tercatat masing-masing sebanyak 26% dan 89%, 

mengalahkan Amerika, Eropa, maupun Asia lainnya (Magna Global & Pubmatic, 

2019). Tak heran jika Belch & Belch menyebut digital marketing sebagai 

perubahan paling dinamis dan paling revolusioner dalam dunia bisnis, khususnya 
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untuk bidang pemasaran terpadu, berkat cepatnya pertumbuhan teknologi 

komunikasi (2018: p. 21). Fakta tersebut menjadi pertimbangan penulis untuk 

memilih bidang digital marketing sebagai objek penelitian.  

Digital marketing dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan pemasaran melalui penggunaan teknologi digital (Chaffey, 

2013). Pekerjaannya meliputi keahlian Search Engine Optimization (SEO), 

Search Engine Marketing (SEM), Content Creation, Social Media Marketing 

(SMM), Digital Display Advertising, dan Mobile Marketing, Interactive 

Marketing, Viral Marketing, Email Marketing, Affiliate Marketing, Online Public 

Relation (Online PR), Digital Media Planning and Buying, dan Data Analytics 

(Bala & Verma, 2017: pp. 329-333). Semua keahlian tersebut juga masuk Most 

Important Modern Marketing Skills for 2018 kecuali Online PR, serta diprediksi 

masih relevan hingga 2020 (Mayville University, 2018). 

Pada perkembangannya, marketplace platform bukanlah satu-satunya 

perantara yang dapat digunakan untuk mendapatkan klien. Perantara lainnya 

seperti personal network, baik media sosial, personal website, maupun 

rekomendasi dari orang lain juga bisa dimaksimalkan untuk mencari klien (Brown 

dan Knerl, 2008). Hal ini salah satunya didorong oleh konektivitas manusia yang 

berubah dengan cepat, sebagaimana laporan International Telecommunication 

Union (ITU) 2018, lebih dari 3,9 miliar orang kini telah menggunakan perangkat 

digital. Sementara di Indonesia, sebanyak 171,17 juta jiwa atau setara dengan 

64,8% dari seluruh masyarakat Indonesia sudah terhubung dengan internet 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019). 
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Fenomena tersebut sekaligus melahirkan berbagai istilah baru untuk 

menyebut tenaga kerja, yakni crowdwork, work on demand via apps, collabolator, 

gig worker, digital labor, freelancer, digital nomad, dan independent worker. 

Semua istilah ini merujuk pada makna pekerja mandiri atau pekerja lepas dengan 

durasi singkat, yang melakukan pekerjaan melalui jarak jauh, serta memanfaatkan 

teknologi komunikasi sebagai perantara untuk terhubung dengan klien. Perubahan 

dalam berbagai sektor pekerjaan ini, sebagaimana dicatat International Labour 

Organization (2012: p. 10), didorong oleh setidaknya tiga perubahan: teknologi, 

market, dan audience. Selain melonjaknya pekerja mandiri, terjadi pula 

peningkatan akan fleksibilitas dan keterampilan yang lebih luas, di mana menurut 

internet menghubungkan klien dan pekerja secara global (International Labour 

Organization (ILO), 2016: p. 1). 

Terdapat perbedaan definisi dari beberapa istilah baru untuk menyebut 

tenaga kerja tersebut. Di antaranya crowdwork dan work on demand via apps, 

sebagaimana tertuang dalam paper yang diterbitkan oleh ILO, diterjemahkan 

sebagai aktivitas kerja yang menyiratkan penyelesaian serangkaian tugas melalui 

platform online (Valerio, 2016; Bergvall‐ Kåreborn dan Howcroft, 2014). 

Sementara gig worker diterjemahkan sebagai enaga kerja kontrak atau pekerja 

berjangka pendek, menggunakan on-demand platform (Orley Lobel, 2016: p. 1). 

Adapun digital labour didefinisikan dengan free labor on the net yang berpijak 

pada kesenangan (Tiziana Terranova, 2000: p. 33), meliputi unpaid labor hingga 

paid labor (Antonio Casilli, 2016: p. 3). 

Sedangkan istilah independent worker diartikan sebagai pekerja yang 

memiliki tiga wewenang: fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan pekerjaan 
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yang akan dilakukan, pembayaran berdasar penugasan/proyek, hubungan jangka 

pendek antara independent worker dengan klien (maksimal 12 bulan). Pekerjaan 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan marketplace platform atau personal 

network (McKinsey Global Institute, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat diketahui bahwa independent worker memiliki batas waktu yang jelas dalam 

melakukan pekerjaan untuk satu proyek, yaitu tidak lebih dari 12 bulan. 

Independent worker juga tak hanya mengandalkan marketplace platform untuk 

mendapatkan proyek, namun juga personal network seperti media sosial, agen 

kepegawaian, atau rekomendasi dari orang lain; di mana pekerjaan digital 

marketing memungkinkan untuk menggunakan keduanya. Kriteria inilah yang 

menjadi landasan penulis untuk menggunakan istilah independent worker dalam 

penelitian ini, serta menjadi acuan untuk mendapatkan subjek penelitian yang 

spesifik dan dinilai paling relevan dengan bidang digital marketing di Indonesia. 

Lebih jauh, Harris dan Krueger (2015: p. 2) mendefinisikan independent 

worker sebagai pekerja mandiri yang dihadapkan dengan dua sisi: ia dapat 

memutuskan kapan harus bekerja atau tidak bekerja sama sekali; namun pada saat 

yang sama juga berada dalam keterbatasan karena tetap dikontrol oleh pemberi 

kerja melalui perantara yang digunakan. Sementara menurut McKinsey Global 

Institute (2016), independent worker ialah pekerja mandiri yang memiliki tiga ciri 

utama, yakni otonomi tingkat tinggi (high degree of autonomy), pembayaran 

berdasarkan penugasan atau penjualan (payment by task or sales), serta hubungan 

jangka pendek antara pekerja dan klien (shot-term relationship between the 

worker and client). Definisi menurut McKinsey inilah yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini karena terdapat karakteristik yang lebih jelas dan detail. Adapun 
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pihak pengguna layanan jasa independent worker, baik berupa perorangan 

maupun perusahaan disebut sebagai klien (McKinsey Global Institute, 2016). 

Sehingga calon klien yang dimaksud dalam penelitian ini adalah calon pengguna 

jasa independent worker. 

Berbeda dengan perusahaan tradisional yang menjadi perantara antara 

produsen dan konsumen, marketplace platform justru menciptakan pasar digital 

yang memungkinkan penjual dan pembeli berperan ganda, menjadi penjual 

sekaligus pembeli pada saat yang sama (Kenney & Zysman, 2015), dan posisinya 

sama-sama saling membutuhkan sehingga tidak ada atasan-bawahan (Meijerink 

dan Anne, 2019). Organisasi atau perusahaan bisa berdiri tanpa karyawan dan 

pekerja bisa melakukan pekerjaan serta mendapatkan upah tanpa harus memiliki 

majikan (Meijerink dan Keegan, 2019: p. 3). Independent worker juga dapat 

mengambil kendali atas pekerjaan dan kehidupan mereka (Kirven, 2008), 

karenanya ia bertindak seperti pemilik small business (Brown dan Knerl, 2008) 

atau one-man business yang bekerja atas nama diri sendiri. 

Bertindak sebagai pemilik small business, keseharian independent worker 

tak dapat dipisahkan dari menjalin hubungan dengan klien. Sebagaimana 

disebutkan Serenity Gibbons (2017), bekerja jarak jauh berarti mengelola 

hubungan dengan klien melalui interaksi yang minim, lantaran tidak bertemu 

secara langsung dalam satu kantor sebagaimana pekerja tradisional. Dalam 

kondisi tersebut, cara terbaik untuk menunjukkan independent worker dapat 

bekerjasama dengan klien dan dapat memenuhi keinginan klien adalah dengan 

berkomunikasi (Brown dan Knerl, 2008).  
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Komunikasi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses sosial di mana 

individu menggunakan simbol untuk membangun dan menafsirkan makna di 

lingkungan mereka (West dan Turner, 2010: p. 5). Sebagai pekerjaan yang hampir 

seluruhnya dilakukan tanpa tatap muka, komunikasi menjadi bagian dari 

serviceyang harus diberikan oleh independent worker kepada klien (Brown dan 

Knerl, 2008). Padakonteks hubungan ini, keduanya terlibat dalam komunikasi 

bisnis, yang menurut Bernard Kartz (1994: p. 4), didefinisikan sebagai proses 

komunikasi yang terjadi di dunia bisnis, dalam rangka mencapai tujuan 

perusahaan atau bisnis yang dijalankan. 

Dalam menyelesaikan satu proyek, setidaknya terdapat lima tahap 

komunikasi yang harus dilakukan. Dimulai dari mencari dan mendapatkan 

calonklien, perencanaan proyek, laporan progres proyek, pembahasan feedback 

dari klien, dan menyerahkan hasil akhir dari proyek tersebut (Ta’eed & Ta’eed, 

2011). Dari kelima proses komunikasi tersebut, tahap pertama menjadi hal yang 

paling menantang bagi independent worker, karena independent worker tidak bisa 

bekerja jika tidak mendapatkan klien (Brown dan Knerl, 2008: p. 13). Dengan 

kata lain, tanpa klien, mustahil ada independent worker (Ta’eed & Ta’eed, 2011: 

p. 134). Terlebih bagi mereka yang baru memulai untuk menjadi independent 

worker, menurut Brown dan Knerl (2008), terbilang sulit untuk mendapatkan 

klien tanpa portofolio maupun rekomendasi dari orang lain, namun portofolio 

hanya mungkin untuk dimiliki jika sebelumnya pernah mendapatkan klien. 

Mendapatkan klien pada bidang pekerjaan yang mengedepankan keahlian 

(specialized skills) tidak semudah pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga. 

Jika layanan jasa yang berorientasi pada tenaga, misalnya transportasi online, 
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hanya butuh beberapa klik, orang bisa mendapatkan transportasi dari orang asing, 

bahkan mempercayakan keselamatanperjalanannya dengan mengandalkan GPS 

serta sistem keamanan yang dibuat oleh platform (Simone Norfo, 2017: p. 13). 

Namun pada labor service yang menjadikan keahlian tertentu sebagai modal 

utama, seperti digital marketing, tidak cukup hanya melakukanregistrasi, mengisi 

profil, dan meng-upload portofolio, lalu berharap klien akan datang dengan 

sendirinya (Brown dan Knerl, 2008: p. 23); bahkan di mana dan bagaimana 

independent worker bertemu klien pun bisa berubah setiap waktu (p. 13). 

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat informan Detty Risetya yang 

penulis temukan dalam pra-penelitian, “Saya butuh 6-7 bulan untuk mendapat 

badge trusted, saat awal masih kesulitan sampai harus memberi tarif murah seperti 

tarif borongan 450 ribu per 100 artikel.” (wawancara 28 Oktober 2019). Hal 

senada juga disampaikan oleh informan Ahmad Mustofa, “Saya mulai fokus 

untuk pekerjaan ini sudah hampir dua tahun, tapi belum merasa settle, artinya ya 

memang saya masih kesulitan mendapatkan klien yang terus menerus, banyak 

naik turunnya.” (wawancara 25 Oktober 2019). Kesulitan yang sama juga diakui 

oleh Ipan Setiawan, “Dalam satu postingan pekerjaan, yang daftar bahkan bisa 

ribuan dan waktu menunggu hasil seleksinya itu sampai dua bulan, karena dicek 

satu-satu dan faktor penilaiannya banyak.” (wawancara 26 Oktober 2019). 

Sebagaimana pernyataan tersebut, mengetahui bagaimana proses 

komunikasi dalam mendapatkan klien menjadi keterampilan yang paling 

menantang bagi independent worker (Ta’eed & Ta’eed, 2011). Dalam prosesnya, 

komunikasi bisnis independent worker dengan calon klien tersebut tidak hanya 

melalui tatap muka, namun juga mengandalkan teknologi komunikasi virtual 
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(Rud, 2009). Pertemuan tatap muka dalam kepentingan bisnis, menurut Rud, 

digantikan teknologi komunikasi net conference, teleconference, atau video 

conference, dan pekerjaan yang semula dilakukan dalam satu gedung yang sama 

kini berpindah ke dalam virtual office. Pertukaran dokumen melalui email, rapat 

melalui instant messaging, proses transaksi melalui digi-bank, dan sejumlah 

aktivitas bisnis lainnya yang beralih ke perangkat digital, menjadi karakteristik 

pekerjaan independent worker sekaligus membedakannya dari pekerja di 

perusahaan tradisional (Rud, 2009). 

Proses komunikasi bisnis yang dilakukan oleh independent worker dengan 

calon klien tersebut mendorong penulis untuk melihat bagaimana model 

komunikasi yang terjadi di dalamnya. Model komunikasi menurut West dan 

Turner (2010), adalah representasi sederhana dari proses komunikasi. Proses 

komunikasi yang dinamis tersebut sangat mungkin dipelajari, bahkan justru 

karena proses komunikasi bersifat dinamis, para peneliti memiliki kesempatan 

yang besar untuk melihat bagaimana model komunikasi untuk satu kasus tertentu 

seiring berjalannya waktu (West dan Turner, 2010). Memahami proses 

komunikasi dengan elemen dan tahapan yang berbeda juga dapat membuka 

peluang keberhasilan komunikasi yang lebih tinggi, serta membuat pesan yang 

disampaikan dapat menjangkau sasaran secara tepat, menimbulkan efek sesuai 

keinginan, dan mencapai keberhasilan komunikasi (Bovée dan Thill, 2018: p. 58). 

Terlebih pada masa Pandemi Covid 19, penelitian ini kian relevan dengan 

tuntutan perubahan zaman di era New Normal (Normal Baru). Meskipun 

penelitian ini dilakukan sejak sebelum Covid 19 melanda dunia pada 2020, namun  

pemilihan topik terkait komunikasi dalam pekerjaan berbasis digital terbukti 
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memiliki signifikansi yang tinggi di masa depan, mengingat dampak Covid 19 

juga turut mendisrupsi hampir segala lini, termasuk menggeser sistem kerja di 

kantor menjadi work from home (bekerja dari rumah) dan mengandalkan 

komunikasi digital. Bahkan World Bank (2020) menyatakan, Covid 19 berpotensi 

mendorong 60 juta orang jatuh miskin, baik karena kehilangan pekerjaan maupun 

fakor krisis ekonomi lainnya. Karenanya, menurut hemat penulis, pekerjaan 

independent worker mampu menjadi salah satu alternatif solusi bagi masyarakat 

dunia untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah guncangan pandemi Covid 

19 dan menjalani kehidupan new normal di masa depan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengeksplorasi 

bagaimana model komunikasi bisnis yang dilakukan oleh independent worker 

(sebagai penyedia layanan jasa) dengan calon klien (sebagai pengguna layanan 

jasa) dalam bidang digital marketing, pada tahap mencari calon klien hingga 

kedua pihak bersepakat atau tidak bersepakat untuk bekerjasama dalam satu 

proyek. Independent worker yang dimaksud adalah pekerja yang menyediakan 

layanan jasa (labor services), baik melalui marketplace atau personal network. 

Peneliti menggunakan metode fenomenologi, karena model komunikasi bisnis 

berangkat dari menggali pengalaman proses komunikasi yang telah dialami oleh 

independent worker dengan calon klien di masa lalu, serta memahami bagaimana 

keduanya memberi makna pada pengalaman tersebut. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: bagaimana model komunikasi bisnis independent worker 

(sebagai penyedia layanan jasa) dengan calon klien (sebagai pengguna layanan 
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jasa) dalam bidang digital marketing, pada tahap mencari calon klien hingga 

kedua pihak bersepakat atau tidak sepakat untuk bekerjasama dalam satu project? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

untuk mengeksplorasi model komunikasi bisnis independent worker (sebagai 

penyedia layanan jasa) dengan calon klien (sebagai pengguna layanan jasa) dalam 

bidang digital marketing, pada tahap mencari calon klien hingga kedua pihak 

bersepakat atau tidak sepakat untuk bekerjasama dalam satu project. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pemahaman tentang 

model komunikasi bisnis yang berlangsung pada konteks small business 

atau one-man business melalui marketplace platform maupun personal 

network dalam bidang digital marketing. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil temuan diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

independent worker dalam bidang digital marketing, agar menerapkan 

model komunikasi yang sesuai kebutuhan calon klien. Hasil temuan juga 

diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak yang bergerak di bidang 

digital marketing agency, marketplace platform, atau komunitas pekerja 

digital untuk menerapkan model komunikasi bisnis yang sesuai dengan 

kebutuhan inpendent worker dan calon klien, sehingga tujuan bisnis 

masing-masing pihak dapat tercapai. 


