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LATAR BELAKANG 

 

 Seiringnya era digital berkembang secara tidak langsung teknologi-teknologi juga ikut 

dikembangkan. Beberapa situs-situs freelancer juga semakin bertambah banyak dengan 

berbagai macam bidang-bidangnya. Graphic designer merupakan salah satu bidang yang 

diminati dalam pembuatan digital content[1]. Tentunya di era modern ini juga banyak sekali 

orang-orang yang beralih ke pekerjaan freelance. Freelancer merupakan salah satu istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang dilakukan secara mandiri tanpa adanya 

keterkaitan dengan waktu dan kontrak jangka panjang. Selain itu, alasan menjadi seorang 

freelance juga dapat melatih kemandirian seseorang dan tidak terlalu tertekan dalam segi waktu 

yang diluangkan, juga kenyamanan bekerja.  

 Dengan kemajuan teknologi, memudahkan orang untuk mencari jasa-jasa freelance 

online, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan cara manual atau 

konvensional. Sementara itu, para freelancer juga dapat bekerja lebih produktif dan hasil kerja 

jauh lebih memuaskan karena waktu dan tempat kerja yang fleksibel[2]. 

 Dalam situs freelance inilah, semua orang yang membutuhkan jasa akan mem-posting 

sebuah tawaran pekerjaan yang dibutuhkan, begitupun juga sebaliknya para freelancer mencari 

pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan kriteria-kriteria kebutuhan seorang buyer. Salah satu 

situs freelancer yang menyediakan jasa dan tawaran pekerjaan adalah Fiverr[1]. Website fiverr 

memiliki keterkaitan dengan digital content karena situs ini menawarkan beberapa jenis bidang 

pekerjaan bagi seorang freelancer, graphic designer juga merupakan salah satunya. Dan semua 

freelancer yang berada di berbagai daerah di Indonesia dapat mengakses dengan mudah cukup 

dengan mendaftarkan diri sebagai buyer (pengguna jasa) atau freelancer (penyedia jasa/seller).  

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Danton Sihombing mendefinisikan desain grafis yang merupakan banyaknya elemen 

yang divisualisasikan melalui tipografi dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi yang 

diterapkan dalam dua fungsi, yakni perangkat visual dan perangkat komunikasi[3]. Secara 

umum desain grafis merupakan cara berkomunikasi melewati visualisasi dengan menggunakan 

berbagai macam objek dalam suatu penyampaian pesan kepada komunikan. 

 Freelance merupakan sebuah istilah pekerjaan atau seorang pekerja lepas tanpa adanya 

keterkaitan waktu dan kontrak jangka panjang. Seorang freelancer dapat menentukan waktu, 

tempat, dan branding dengan mandiri, biasanya seorang freelancer bekerja sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki berdasarkan bidang yang diminatinya[4]. 

  



PEMBAHASAN 

 

Fiverr adalah sebuah situs online berbasis marketplace jasa digital yang mewadahi peluang 

pekerjaan tidak terbatas terutama pada seorang freelancer sesuai dengan bidang-bidang yang 

disediakan oleh website Fiverr.[5] Sistem Fiverr menggunakan cara mendaftarkan diri sebagai 

seller dengan profesi yang diminati atau hanya sebagai pengguna jasa (buyer). Pelayanan ini 

disebut dengan istilah ‘Gigs’ yang merupakan layanan dimana seorang freelancer dapat 

mendaftarkan atau melamar pekerjaan. Fiverr menggunakan mata uang US$ (United States 

dollar) pemasaran harga jasa bervariasi dimulai dari yang termurah $5 dan harga jasa dapat 

meningkat sesuai dengan kemampuan dan reputasi seorang freelancer[6]. Semakin tinggi 

rating yang diperoleh, maka semakin besar keuntungan yang akan didapat dari marketplace 

freelance Fiverr. Fiverr mengkategorikan harga tawaran kepada klien menjadi tiga kategori, 

antara lain: 

1. Basic (Kategori harga jasa paling murah, start from $5 per pekerjaan) 

2. Standard (Kategori harga jasa menengah, sekitar $15-$24 per pekerjaan) 

3. Premium (Kategori harga jasa paling mahal, dimulai dari harga $25 keatas per 

pekerjaan) 

Setelah pengerjaan project telah diselesaikan, maka uang dari penawaran jasa akan masuk ke 

saldo Fiverr yang kemudian ditransfer kedalam rekening freelancer setelah 14 hari[5]. 

Peran seorang graphic designer tentunya memiliki keterkaitan dengan situs online freelancer 

Fiverr. Karena banyak sekali di era modern ini yang membutuhkan jasa-jasa pengerjaan untuk 

kebutuhan digital content para pelaku usaha kecil baik perusahaan-perusahaan besar yang 

digunakan untuk content marketing. Secara umum seorang graphic designer memiliki 

tanggung jawab dalam pembuatan atau proses visualisasi sebuah konten, selain mempercantik 

juga mengomunikasikan sebuah pesan melalui visual yang artistik dalam arti lain berekspresi 

secara artistik supaya dapat meng-guide dan ketertarikan audience[7]. 

  



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Graphic designer merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab atas tampilan visual 

pada konten sebuah pelaku usaha ataupun perusahaan besar. Dengan kata lain, seorang graphic 

designer adalah komunikator yang menciptakan sebuah visual dengan ide kreatifnya secara 

manual maupun menggunakan software komputer[8]. Mereka mengomunikasikan ide-ide 

kreatif tadi untuk menginspirasi dan memberikan sebuah informasi melalui seni visual, maka 

dapat dikatakan mereka berekspresi secara artistik. 

Website Fiverr adalah salah satu website bagi freelancer yang sudah dikenal secara luas oleh 

dunia. Fiverr merupakan wadah peluang pekerjaan bagi para pekerja-pekerja lepas 

(Freelancer) sesuai dengan bidang-bidang yang disediakan oleh pihak Fiverr. Fiverr juga salah 

satu website yang sangat cocok bagi freelancer graphic design, karena mereka dapat bekerja 

secara fleksibel dan dapat memenuhi beberapa kebutuhan hidupnya tanpa adanya terkait 

kontrak jangka panjang melainkan mereka hanya terkait ketika mendapatkan suatu project saja. 

Hubungan dari graphic designer dengan situs freelancer Fiverr adalah mereka sama-sama 

saling melengkapi yang dimana Fiverr sebagai media atau wadah pekerjaan yang memerlukan 

beberapa sumber daya manusia yaitu freelancer dan freelancer membutuhkan tawaran 

pekerjaan yang bervariasi kriteria-kriteriannya melalui wadah itu tadi.  

Saran saya, pekerjaan itu merupakan sebuah pilihan dan tidak dapat dipukul rata semuanya 

harus bekerja secara konvensional, bekerja selama delapan jam per hari. Tentunya masing-

masing orang mempunyai jalan yang berbeda, ada yang sukses ketika ia menjadi pekerja 

kantoran dan adapun orang yang sukses ketika ia menjadi pekerja lepas. Selain itu, saran saya 

tidak ada salahnya untuk mencoba menjadi freelancer ataupun bekerja didua-duanya untuk 

menambah income, semua itu tidak ada ruginya dan kembali kepada masing-masing orang 

bagaimana cara kita memanage waktu yang kita luangkan. 
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