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BAB I 

PENDAHAULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

 pada era yang semakin canggih ini suatu pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk apa 

saja dan terkadang suatu pekerjaan dapat diperoleh hanya dengan bermodalkan suatu situs 

atau platform internet saja. 

 

  Freelancer merupakan sebutan bagi tenaga kerja lepas yang tidak terikat oleh jam kerja 

dan memiliki kemampuan tertentu dimana mereka bekerja sendiri dan mengatur pekerjaannya 

sendiri. Freelancer biasanya memiliki pekerjaan yang tidak menentu, karena terkadang klien 

memiliki selera atau kriteria sendiri dalam memilih para pekerjanya. Para klien tidak bertahan 

pada satu freelaancer saja melainkan selalu mencari para freelancer lainnya yang sesuai 

degan keinginan klien. 

 

 Dengan adanya freelancer para pencari kerja juga semakain dimudahkan dalam memilih 

seorang pekerja yang sesuai. Para klien hanya perlu memberitahukan proyek apa yang 

diinginkan dan bagaimana penggambarannya. Setelah itu klien hanya tinggal mengeluasi, 

memilah dan memilih seorang pekerja yang sesuai dengan proyeknya tersebut. Hal itua 

memudahkan interaksi dari kedua belah pihak. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa definisi dari situs freelancer? 

2. Apa kekurangan serta kelebihan bekerja sebagai freelancer? 

3. Apa itu 99designs? 

 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui definisi dari situs freelancer 

2. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari freelancer 

3. Untuk mengetahui apa itu 99designs 

  

 



BAB II 

Pembahasan 

A. Definisi Situs Freelancer 

 

 Situs Freelancer adalah suatu platform di mana para pencari kerja freelancer dan pencari 

jasa freelance berkumpul. Di sini, pencari jasa akan memposting suatu pekerjaan dan pencari 

kerja akan melakukan penawaran untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.(Supangat, 2020) 

 

 Platform tersebut juga memberi akses pada pencari jasa dan klien untuk saling 

berinteraksi dan berkomunikasi secara online. Para pencari jasa atau klien bisa memberikan 

suatu proyek yang mana nantinya para pekerja akan mengajukan diri untuk melakukan 

pekerjaan pada proyek tersebut. Contoh pekerjaan yang ada pada situs freelancer ialah seperti 

penulis freelance, jasa arsitek, jasa kursus online, jasa desain grafis, jasa editor dan masih 

banyak lagi. 

 

 Terdapat banyak patform situs freelancer di internet dengan kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki pada masing-masing situs. Seorang pencari kerja tinggal mendaftar dan 

mempromosikan dirinya sendiri sesuai kemampuan yang dimilikinya, jika kemampuan 

pekerja tersebut mumpuni dan sesuai maka peluang untuk terpilih juga cukup besar.  

 

B. Keuntungan dan Kekurangan Menjadi Freelancer 

 Keuntungan 

1. Memiliki kebebasan lebih 

Seorang freelancer dapat mengatur cara berpakaiannya sendiri, makan siang tidak 

perlu menunggu jam kantor, juga seorang freelancer dapat mengatur waktu kerjanya 

sendiri. Asal pekerjaannya selesai dan sesuai keinginan klien seorang freelancer bebas 

mengerjakannya kapan saja dan dimana saja. 

2. Mendapatkan bayaran yang sesuai 

Seorang freelancer bisa memilih dan menetapkan harga yang diinginkannya. Dalam 

berbagai aspek freelancer sangat menguntungkan selain bayaran yang sesuai seorang 

freelancer juga tidak perlu mengeluarkan uang kendaraan saat pergi ke kantor. Hal ini 

tentu sangat mengehmat waktu dan tenaga karena perkejaannya dapat dilakukan 

dirumah saja. 

 



3. Dapat menentukan klien 

Para pekerja freelancer biasanya memilih klien sendiri dan menetukan proyek mana 

yang akan mereka ambil. Bisa saja mereka mengambil proyek sedikit saja atau 

bahkan banyak proyek sesuai kebutuhan mereka. 

 

 Kekurangan 

1. Persaingan ketat 

Dalam suatu situs freelancer dapat terlihat jelas bahwa ada banyak frelancer-

freelancer yang berlomba-lomba menawarkan usahanya dan berkompetisi agar klien 

tertarik dan mempekerjakannya. Hal ini membutuhkan usaha keras serta matang agar 

klien dapat tertarik untuk mempekerjakannya. 

2. Penghasilan tidak pasti 

Walaupun seorang freelancer memiliki bayaran cukup tinggi, tetapi penghasilan 

sseorang freelancer tidak selalu pasti. Penghasilan mereka bergantung pada proyek 

suatu perusahaan dimana jika perushaan tidak memilihnya maka deorang freelancer 

tersebut tidak akan memiliki pengahasilan. Jika klien tidak puas maka klien dapat 

berpindah kepada freelancer lainnya oleh sebab itu para freelancer harus benar-benar 

mengasah kemampuannya agar klien selalu tertarik untuk mempekrjakannya. 

3. Penipuan 

Para pemberi kerja pada situs freelancer tidak semuanya jujur, karena menggunakan 

situs online sebagai media pekerjaan maka rentang terjadi penipuan online dan 

seorang freelancer tidak mendapatkan bayaran yang dijanjikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. 99Designs 

 

 

 99Designs merupakan platform golabal yang yang memanfaatkan suatu kreatifitas khusus 

di bidang desain grafis dalam melakukan bisnis, dimana desainer (freelancer) dan klien dapat 

berinteraksi dan bekerjasama dalam membuat desain tertentu sesuai yang mereka inginkan. 

99designs  berkantor pusat di San Fransisco, Amerika Serikat, dan juga memiliki kantor 

cabang di Melbourne, Berlin, Paris, London, dan Rio de Jeneiro. 



 

 99Desaigns merupakan website freelancer yang ahli dalam desain grafis dan menawarkan 

kemampuannya dalam menyelesaikan suatu proyek desain tertentu. cara kerja perushaan ini 

ialah perushaan dapat menawarkan proyek kepada banyak orang dan proyek tersebut dapat 

diselsaikan dengan berbagai masukan dari beberapa orang. Melalui perusahaan ini. klien 

dapat meminta para desainer untuk menunjukkan desain mereka dalam suatu kontes dimana 

para mereka diminta untuk membuat suatu produk desain seprti logo, T-shir, sampul buku 

atau kemasan dengan sebagus dan seunik mungkin sehingga klien akan tertarik pada desain 

tersebut. Desainer yang memenangkan kontes tersebut tentu saja akan dibayar dengan 

sejumlah uang tunai. Selain kontes, klien juga dapat bekerja dengan desainer tertentu secara 

individu dengan membeli rancangan suatu desain dari toko logo Readymade 99designs. 

 

 

 

 

 

 



D. Penggunaan  

 99Designs sekilas tampak sama penggunaanya dengan Upwork.  Namun, jika dilihat 

lebih lanjut sistem pada 99designs dirancang khusus hanya untuk desain. 

99designsmenggunakan 2 cara dasar dalam penggunaanya: 

 

1. Meluncurkan kontes desain (desainer yang akan menemukan klien) 

2. menemukan dan mempekerjakan seorang freelancer (klien yang menemukan 

desainer) 

 kedua opsi  diatas dapat memudahkan dalam  dalam menilai kemampuan seorang 

desainer dan dapat dengan mudah menemukan desainer yang sesuai dengan style yang 

diinginkan bagi klien. 99designs menawarkan dua layanan utama untuk calon klien desain 

yaitu: perekrutan individual dan kontes desain. 

 

 

 



 

 Seorang klien dapat menentukan konsep dan warna design sesuai dengan keinginan 

klien. setelah itu klien menentukan harga yang akan dibayarkan kepada desainer. Setelah 

selesai maka seorang freelancer/desainer akan berlomba-lomba mengaukan desainnya kepada 

klien tersebut. Jika sesuai dengan keinginan klien tersebut maka orang tersebut akan menjadi 

pemenang dalam kontes tersebut.  

E. Syarat  Dalam Mengikuti Kontes Design Bagi Pemula 

1. Akun telah terverifikasi 

 

Untuk memverivikasi akun pastikan menyiapkan kartu idenstitas seperti pasport, SIM, 

atau KTP. 

2. Pastikan bukan kontes platinum 

3. Pastikan akun tidak limit 



F. Kontes Design 

 99designs mengadakan ribuan kontes setiap harinya. Kontes ini diselenggarakan oleh 

Contest Holder/pembuat kontes. Desainer akan berlomba-lomba menunjukkan desain 

terbaiknya tergantung kreatifitas masing-masing individu. Berikut cara membuat kontes: 

1. CH memilih ringkasan desain dan menentukan harga tetap 

2. Desainer mengevaluasi ringkasan yang dibuat CH, dan jika mereka memiliki ide 

bagus, mereka akan membuat mockup desain dan mengirimkannya ke kontes. 

3. CH meninjau kiriman, memberikan masukan, memilih finalis untuk bekerja sama 

lebih dekat, lalu akhirnya memilih desain favorit sebagai pemenang. 

 

 

 



G. Kekurangan dan Kelebihan 

 Kelebihan 

- Brief disesuaikan dengan desain grafis 

- Terdapat fitur perekrutan pribadi dan merahasikan kontes. 

- 99designs juga memperhatikan pembayaran pada freelancer dari luar US. Jadi 

desainer tidak perlu khawatir dalam melakukan pembayaran apapun. 

 Kekurangan 

- Terdapat kemungkinan karya dari suatu desainer dapat ditiru (terutama pemenang 

kontes) dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga karya tersebut terlihat berbeda 

tetapi serupa.  

- Desainer menerima pekerjaan sebelum mendapatkan pembayaran. 

 

 

Dilihat dari perbandingan pada gambar diatas situs freelancer fiverr dan wix lebih 

unggul dibandingkan situs 99designs.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 99designs sangat bermanfaat bagi para freelancer dalam bidang desain grafis, karena 

setiap harinya terdapat banyak kontes yang dibuat oleh seorang klien dengan bayaran cukup 

tinggi, seorang desainer dapat dengan bebas mengikuti kontes dengan memberikan desain 

yang sesuai dengan permintaan klien.  

 99designs berfokus pada semua jenis logo seperti logo majalah, aplikasi, kemasan, 

website, pakaian dan segala hal lainnya. Para desainer juga dapat mengasah kemampuan 

mereka dengan berpartisipasi dalam suatu kontes yang ada pada 99desings setiap harinya. 

Keuntungan dari pada aspek  klien ialah:  pada 99designs  klien dapat mengadakan kontes 

private antara klien dengan para desainer yang diinginkan klien tersebut. 
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