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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Praktek kerja magang yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai marketing pada 

StartupBisnis.com. Penulis berada di bawah pengawasan langsung dari Rhein Mahatma sebagai 

founder dari StartupBisnis.com. Penulis melakukan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan 

prosedur dan instruksi yang diberikan oleh Bapak Rhein Mahatma selaku pembimbing lapangan. 

Peran yang dilakukan penulis sebagai marketing adalah meningkatkan page rank dari 

StartupBisnis.com pada search engine Google. Salah satu caranya adalah dengan membuat content 

marketing.  

 

 

 

 

 

Sumber : Google.com 

Gambar 3.1 Perbandingan jumlah content pada masing-masing website 

Pada gambar 3.1 di atas kita dapat melihat seberapa banyak jumlah content yang dimiliki oleh 

masing-masing website yaitu StartupBisnis.com, techinasia.com, dan dailysocial.net. 

StartupBisnis.com memiliki jumlah content sebanyak 8.760, dan dailysocial.net sebanyak 38.900. 
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Namun jumlah page rank yang dimiliki oleh StartupBisnis.com dan dailysocial.net tidak berbeda 

jauh dalam alexa rank. Hal tersebut dapat terjadi karena search engine optimization yang 

dilakukan dengan baik oleh StartupBisnis.com sehingga dapat ter-index dengan baik oleh Google, 

sehingga walaupun dailysocial memiliki jumlah content 4x lebih banyak dari StartupBisnis namun 

page rank dari StartupBisnis tidak berbeda jauh dengan dailysocial.net. 

 

Sumber: Alexa.com 

Gambar 3.2 Perbandingan alexa rank dari dailysocial.net dan StartupBisnis.com 

Oleh karena itu dengan melakukan content marketing dan mengiklankan post dari content tersebut 

maka dapat meningkatkan click through rate dari website StartupBisnis.com sehingga hal tersebut 

dapat meningkatkan page rank dari StartupBisnis. 

Penulis berada pada divisi marketing sebagai digital marketer pada StartupBisnis.com. Berikut 

adalah kedudukan dari penulis dalam struktur organisasi StartupBisnis : 
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Sumber : Data primer 

Gambar 3.1 Posisi dan kedudukan penulis dalam StartupBisnis 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Ada berbagai macam pekerjaan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan 

praktek kerja magang di StartupBisnis.com sesuai dengan penempatan posisi Digital Marketer 

yaitu : 

 

Tabel 3.1 Daftar tugas yang dilakukan 

 Jenis Pekerjaan Koordinator 

A Membuat content, report untuk website StartupBisnis.com, 

dan posting content ke dalam social media  (Facebook, 

Twitter via Hootsuite) 

1. Membuat content tentang digital marketing 

2. Melakukan interview dan membuat report dari beberapa 

perusahaan start-up di Jakarta 

3. Membuat report dari hasil meet-up (Internet Marketing 

Association, HKTDC) 

Rhein Mahatma 
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 Jenis Pekerjaan Koordinator 

4. Membuat report dari review tools marketing 

(Kompyte.com, Prisync.com, The Graph) 

B Digital Advertising 

1. Membuat facebook advertising untuk (event Nokia 

dengan Indosat dan Telkomsel, HKTDC / Hong Kong 

Trade )  

2. Membuat Google Adwords untuk salah satu client 

StartupBisnis.com yaitu medicalogy.com 

Rhein Mahatma 

C Mengikuti meeting yang dilakukan oleh StartupBisnis.com Rhein Mahatma 

D Membuat riset  

1. Membuat case studies tentang 10 bisnis yang sukses 

menggunakan internet marketing 

2. Membuat riset tentang perusahaan beberapa perushaaan 

start-up yang digunakan sebagai benchmarking 

(Indiegogo) 

3. Membuat riset tentang beberapa perusahaan start-up 

yang sukses di luar negeri (Divvy, GoodService, dan 

LookUp) 

Rhein Mahatma 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 
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Sebelum melaksanakan praktek kerja magang, penulis bertemu langsung dengan founder 

StartupBisnis.com kemudian melakukan proses interview. Setelah itu Beliau juga memberitahukan 

jenis-jenis pekerjaan yang akan diberikan kepada penulis dan prosedur pekerjaan seperti jam 

masuk yaitu pukul 08.00 dan selesai pada pukul 17.00. Setelah mengetahui jenis dan prosedur 

pekerjaan yang harus dilakukan maka penulis dapat melakukan pekerjaan yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan. Berikut adalah uraian pekerjaan yang penulis lakukan sebagai digital 

marketer. 

A.  Membuat content untuk website StartupBisnis.com dan posting content ke dalam 

social media  (Facebook, Twitter via Hootsuite) 

Content atau artikel dalam sebuah website merupakan sebuah aset dalam dunia digital. 

Semakin banyaknya artikel dan bagusnya kualitas artikel dalam website tersebut maka dapat 

meningkatkan page rank website kita di dalam Google. 

1.  Membuat content tentang digital marketing 

Penulis diberikan kesempatan untuk membuat beberapa content atau artikel yang yang berkaitan 

dengan digital marketing dan akan dipublikasikan dalam website StartupBisnis.com. Materi dari 

artikel diberikan secara langsung oleh founder StartupBisnis.com kemudian penulis melakukan 

copywriting terhadap materi yang diberikan. Copywriting merupakan kemampuan creative 

advertising dalam mengolah kata dan menciptakan kalimat dalam media cetak maupun online. 

Berikut ini adalah salah satu contoh artikel yang dibuat oleh penulis 
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Sumber : http://startupbisnis.com/16-metric-startup-yang-harus-di-perhatikan-dari-gmv-ltv-cac-

churn-burn-rate-dll/ 

Gambar 3.2 Contoh artikel 16 Metric Startup 

Kemudian contoh content lainnya yang ditulis oleh penulis seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://startupbisnis.com/bos-hr-google-menjelaskan-dua-cara-untuk-mencegah-

karyawan-terbaik-anda-untuk-keluar-dari-perusahaan/ 

Gambar 3.3 Contoh artikel Bos HR Google 

Masih terdapat beberapa artikel lainnya yang dibuat oleh penulis seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel  3.2 Lampiran artikel yang dikerjakan 
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No Judul Content Lampiran 

1 16 Metric Startup Yang Harus Di Perhatikan dari 

GMV, LTV, CAC, Churn, Burn Rate dll 

Lampiran 1 

2 Bos HR Google Menjelaskan Dua Cara Untuk 

Mencegah Karyawan Terbaik Anda Untuk 

Keluar Dari Perusahaan 

Lampiran 2 

3 Belajar Email Marketing: Bagaimana Mengurangi 

Cost Force – Prinsip dan Studi Kasus Capture 

Email 

Lampiran 3 

4 Cara Membuat Orang Membuka Email Kita dan 

Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Mengirim 

Email – Prinsip dan Studi Kasus Open Email 

Lampiran 4 

5 Belajar Email Marketing: Bagaimana Cara 

Membuat Orang Meng-Click Email Kita 

Berikan– Prinsip dan Studi Kasus Click Email 

Lampiran 5 

6 Belajar Email Marketing: Bagaimana Cara 

Meningkatkan Konversi Dari Email Yang Kita 

Kirimkan – Prinsip dan Studi Kasus Convert 

Email 

Lampiran 6 
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No Judul Content Lampiran 

7 Cara Memaksimalkan Facebook Ads Dan Return 

On Investment (ROI) Pada Toko Online 

Lampiran 7 

8 E-Commerce Itu Sucks! Namun Saya Tetap 

Memutuskan Untuk Mendirikan Perusahaan E-

Commerce 

Lampiran 8 

9 Strategi Cart Cross-Selling Menggunakan Fitur 

Shipping untuk Toko Online 

Lampiran 9 

10 “Jika Belum Menyerah, Kamu Belum Gagal !” 

Kisah Motivational Dari Film “The Billionaire” 

Anak Muda Pemilik Makanan Ringan Tao Kae 

Noi 

Lampiran 10 

11 5 Tips Untuk Membangun Startup – ‘Uber for X’ Lampiran 11 

 

2. Melakukan interview dan membuat report dari beberapa perusahaan start-up di 

Jakarta 

Penulis juga berkesempatan untuk melakukan beberapa interview dengan beberapa 

perusahaan start-up yang ada di Indonesia. Pertama penulis melakukan interview kepada sebuah 

perusahaan e-commerce yaitu elevenia.co.id. Narasumber dari interview tersebut adalah 

Madeleine Ong De Guzman Vice President Marketing dari elevenia.co.id. 
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Sumber : http://startupbisnis.com/penting-bagi-toko-online-untuk-menjaga-reputasi-dan-

membangun-kepercayaan-madeleine-ong-de-guzman-vice-president-marketing-division-elevenia-co-

id/ 

Gambar 3.4 Interview dengan Madeleine Vice President elevenia.co.id 

 

Pada interview tersebut Madeleine menjelaskan tentang pentingnya menjaga reputasi dan 

membangun kepercayaan bagi sebuah toko online. 

Kemudian penulis juga melakukan interview kepada Nayoko Wicaksono, Co-founder dari 

seekmi.co.id yang merupakan sebuah startup yang mempertemukan user dengan jasa 

professional sesuai dengan kebutuhan user. 
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Sumber : http://startupbisnis.com/ukm-indonesia-you-better-go-digital-now-interview-dengan-

nayoko-wicaksono-ceo-seekmi-com/ 

Gambar 3.5 Interview dengan Nayoko Wicaksono CEO Seekmi.com 

Pada interview tersebut Nayoko menjelaskan bahwa para entrepreneur atau UKM (Usaha Kecil 

Menengah) harus memulai bisnis dengan menggunakan digital agar tetap bisa bertahan di tengah 

ketatnya persaingan. 

Dan yang terakhir, penulis berkesempatan untuk melakukan interview kepada Yamato Sasagawa 

yaitu Founder dari kawaiibeautyjapan.com, sebuah blog tentang kosmetik yang sangat kuat dalam 

aspek content. 
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Sumber : http://startupbisnis.com/menerapkan-keunikan-produk-sebagai-kunci-membangun-

ecommerce-yamato-sasagawa-direktur-pt-media-makmur-video/ 

Gambar 3.6 Interview dengan Yamato Sasagawa founder kawaiibeautyjapan.com 

 

Pada interview tersebut Yamato menjelaskan bahwa kunci kesuksesan untuk membangun sebuah 

toko online adalah keunikan dari produk itu sendiri. 

3. Membuat report dari hasil meet-up (Internet Marketing Association, HKTDC/ Hong 

Kong Trade Development Council) 

Penulis juga membuat report dari hasil meet-up yang diadakan oleh IMA (Internet 

Marketing Association) yang bertemakan ‘Back to the Future : Learn from the Masters of Internet 

Marketing’. Pada meet-up tersebut membahas tentang seberapa pentingnya dan bagaimana 

cara mengimplementasikan hal tersebut ke dalam bisnis yang kita miliki. Pembicara dari meet-up 

tersebut juga merupakan orang-orang professional yang telah bekerja dalam bidang internet 

marketing dalam waktu yang lama. 
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Sumber : http://startupbisnis.com/belajar-dari-para-praktisi-digital-marketing-meet-up-back-to-

the-future-learn-from-the-masters-of-internet-marketing/ 

Gambar 3.7 Meet-up Internet Marketing Association 

Kemudian penulis juga mengikuti event meet-up yang diselenggarakan oleh Hong Kong Trade 

Development Council yang membahas tentang perkembangan trend dalam dunia digital saat ini. 

Setelah event tersebut kemudian penulis membuat sebuah content atau report yang membahas 

tentang keseluruhan acara dalam event meet-up yang diselenggarakan oleh Hong Kong Trade 

Development Council tersebut seperti pada contoh gambar di bawah ini.  
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Sumber : http://startupbisnis.com/event-hong-kong-trade-development-council-hktdc-trend-dalam-

dunia-digital-marketing/ 

Gambar 3.8 Event Hong Kong Trade Development Council 

 

4. Mereview tools marketing (Kompyte.com, Prisync.com, The Graph) 

Penulis juga berkesempatan untuk menggunakan beberapa tools marketing yang 

memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Pertama penulis melakukan review terhadap 

tools bernama Kompyte yang merupakan sebuah tools untuk melacak aktivitas dari competitor 

kita secara real-time. 
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Sumber : http://startupbisnis.com/cara-mengetahui-dan-menganalisis-kompetitor-anda-dalam-

waktu-real-time/ 

Gambar 3.9 Review tools Kompyte.com 

Lalu ada tools bernama The Graph sebuah tools berupa plugins dalam facebook yang berfungsi 

untuk mencari sesuatu seperti post, people, dan group dengan spesifik.  

 

Sumber : http://startupbisnis.com/3-keunggulan-dan-manfaat-dari-add-on-the-graph-dan-tutorial-

penggunaannya/ 

Gambar 3.10 Review tools The Graph 
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Terakhir yaitu Prisync yang merupakan sebuah tools untuk membandingkan harga dengan 

competitor sehingga kita dapat mengetahui perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing kita. 

 

Sumber : http://startupbisnis.com/prisync-tools-untuk-membantu-pengguna-e-commerce-melacak-

harga-competitor/ 

Gambar 3.11 Review tools Prisync.com 

 

B. Digital Advertising 

1. Membuat facebook advertising untuk (event Nokia dengan Indosat dan Telkomsel, 

HKTDC) 

Untuk mendukung event yang diselenggarakan oleh Nokia dengan Indosat dan Telkomsel, 

penulis membuat facebook advertising yang mentargetkan orang-orang yang memiliki interest 

dengan bisnis di Makassar dan Balikpapan sesuai dengan tempat di mana event tersebut 
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dilaksanakan. Ads tersebut berlangsung selama satu minggu dengan budget sebesar Rp 20.000 

setiap harinya.  

Berikut adalah contoh facebook advertising yang dilakukan oleh penulis untuk event Nokia dengan 

Telkomsel. 

 

Sumber : Data primer 

Gambar 3.12 Facebook advertising Nokia dan Telkomsel 

Kemudian ada juga contoh facebook advertising untuk event Nokia dan Indosat seperti pada 

gambar di bawah ini.  
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Sumber : Data primer 

Gambar 3.13 Facebook advertising Nokia dengan Indosat 

Selain event Nokia dengan Indosat dan Telkomsel, penulis juga membuat facebook advertising 

untuk mempromosikan event HKTDC (Hong Kong Trade Development Council) yang 

diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 19 September 2015. Untuk itu penulis membuat facebook 

advertising selama 3 hari dengan budget Rp 20.000 untuk setiap harinya. Contoh facebook 

advertising yang dibuat oleh penulis seperti gambar di bawah ini. 
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Sumber : Data primer 

Gambar 3.14 Facebook advertising event HKTDC 

2. Membuat Google Adwords untuk salah satu client StartupBisnis.com yaitu 

medicalogy.com 

Membuat Google Adwords untuk salah satu client StartupBisnis.com yaitu 

medicalogy.com. Medicalogy.com adalah salah satu client dari StartupBisnis.com yang 

merupakan sebuah e-commerce yang menjual peralatan medis.  
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Sumber : Data primer 

Gambar 3.15 Contoh Google Adwords dari Medicalogy.com 

Google Adwords merupakan sebuah media marketing yang cukup baik untuk menghasilkan 

convertion. Penulis dibantu dengan rekan kerja membuat Google Adwords dan mentargetkan 

beberapa keyword seperti ‘tensimeter digital’ dan ‘jual alat kesehatan’. 

Dengan penggunaan Google Adwords yang di monitori secara terus menerus dapat menghasilkan 

convertion yang cukup baik, dalam hal ini omzet dari medicalogy.com meningkat sebanyak 400% 

dalam waktu dua hingga tiga bulan setelah Google Adwords dijalankan. 

 

C. Mengikuti meeting yang dilakukan oleh StartupBisnis.com 

Penulis juga mengikuti kegiatan meeting dengan beberapa founder start-up yang ada di 

Indonesia seperti meeting dengan YDigital Academy, dan Vice President Bank BCA. Meeting 

dengan YDigital Academy membicarakan tentang kerja sama yang akan dilakukan kedua belah 

pihak yaitu YDigital Academy dan StartupBisnis. 

Kemudian meeting dengan Vice President Bank BCA membahas tentang kerjasama untuk 

membuat sebuah content yang akan diletakkan pada website BCA prioritas. 
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D. Membuat riset 

1. Membuat case studies tentang 10 bisnis yang sukses menggunakan internet marketing 

Founder StartupBisnis.com menjadi pembicara dalam event Rumah Perubahan pada 

tanggal 28 Juli 2015. Dalam hal ini penulis diminta untuk membuat sebuah riset case studies 

tentang beberapa bisnis yang dapat sukses dengan menggunakan internet marketing. Beberapa di 

antaranya adalah Kogi BBQ, Moo Nyusu, dan Ubiyabi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer 

Gambar 3.16 Contoh case studies 10 bisnis internet marketing 

2.  Membuat riset tentang perusahaan beberapa perushaaan start-up yang digunakan 

sebagai benchmarking (Indiegogo) 
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Founder startupbisnis.com bekerja sama dengan 2 orang lainnya untuk membuat sebuah 

start-up yaitu startupmagic.com. Di sini penulis diminta agar membuat sebuah riset tentang start-

up bernama Indiegogo untuk digunakan sebagai benchmarking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer 

Gambar 3.17 Contoh slide benchmarking Indiegogo 

Indiegogo merupakan sebuah website yang menyediakan sebuah tempat agar user dapat 

menciptakan ide mereka sendiri kemudian ide atau project yang mereka buat dapat didanai oleh 

orang banyak atau biasa disebut dengan crowdfunding. 

3. Membuat riset tentang beberapa perusahaan start-up yang sukses di luar negeri 

(Divvy, GoodService, dan LookUp) 
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Penulis melakukan riset tentang perusahaan start-up yang sukses di luar negeri seperti Divvy, 

GoodService, dan LookUp. 

Divvy merupakan sebuah perusahaan start-up dimana kita dapat melakukan pemesanan untuk 

sebuah tempat parkir di Australia, karena lahan parkir merupakan suatu hal yang cukup mahal di 

Australia.  

GoodService dan LookUp merupakan sebuah start-up berupa mobile application yang berfungsi 

sebagai personal assistant di India. 

 

Sumber : Data primer 

Gambar 3.18 Contoh slide Goodservice.in 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 
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 Dalam melaksanakan praktek kerja magang di StartupBisnis, penulis juga menemukan 

beberapa kendala yang ditemukan saat bekerja. Kendala yang ditemukan muncul dari dalam 

bidang pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Kendala yang ditemukan yaitu : 

1. Memahami Materi yang Dijadikan Sebagai Bahan Artikel 

 Pada saat praktek kerja magang penulis diberikan sebuah pekerjaan untuk membuat 

content yang berkaitan dengan digital marketing. Saat membuat content yang berkaitan dengan 

digital marketing penulis mengalami kesulitan untuk memahami isi materi yang diberikan oleh 

founder StartupBisnis, Rhein Mahatma karena materi yang diberikan merupakan sebuah hal yang 

baru bagi penulis. Contohnya content yang berkaitan tentang search engine optimization yaitu 

membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan page rank dari website yang kita miliki. 

2. Menentukan Targeting yang Tepat Untuk Melakukan Facebook Advertising 

 Penulis juga diberikan sebuah tugas untuk membuat sebuah facebook advertising untuk 

event yang diadakan oleh StartupBisnis. Saat membuat facebook advertising dari event tersebut, 

penulis mengalami kesulitan dalam menentukan targeting dan interest yang harus digunakan 

sehingga facebook advertising yang dijalankan memiliki cost yang cukup mahal. 

3. Menentukan Keyword Yang Digunakan Untuk Google Adwords Medicalogy.com 

 Kemudian penulis juga diberikan kesempatan untuk mengerjakan Google adwords dari 

salah satu client StartupBisnis yaitu Medicalogy.com. Saat mengerjakan Google adwords ini 

penulis mengalami kesulitan untuk menentukan keyword mana saja yang pantas untuk digunakan 

dalam Google adwords tersebut karena banyak keyword yang memiliki search volume yang sangat 

kecil dalam mesin pencarian Google sehingga hal tersebut dapat membuat cost yang cukup mahal 

apabila men-targetkan keyword yang kurang tepat. 

3.3.3 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 
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 Melihat kendala yang ada, penulis harus dapat mengatasi kendala-kendala tersebut agar 

pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadai dapat penulis selesaikan 

dengan solusi yang penulis dapatkan sendiri, namun ada kendala yang dapat diselesaikan dengan 

bantuan dari pembimbing lapangan. Berikut adalah solusi dari kendala yang ditemukan penulis : 

1. Memahami Materi yang Dijadikan Sebagai Bahan Artikel 

 Untuk mengatasi kendala dalam memahami materi yang dijadikan sebagai bahan artikel 

penulis berusaha untuk mempelajari materi yang diberikan terlebih dahulu. Sehingga saat penulis 

diberikan sebuah materi yang tidak penulis pahami, penulis mempelajari materi tersebut berulang 

kali dan mencari informasi tambahan dengan internet. Lalu, apabila penulis tetap tidak paham 

dengan materi yang diberikan maka penulis akan bertanya kepada pembimbing lapangan yaitu 

Rhein Mahatma untuk menjelaskan secara garis besar materi yang diberikan tersebut sehingga 

penulis bisa mengerjakan materi yang diberikan oleh pembimbing lapangan. 

2. Menentukan Targeting yang Tepat Untuk Melakukan Facebook Advertising 

 Pada kendala ini penulis melakukan beberapa cara agar dapat melakukan targeting yang 

tepat untuk melakukan facebook advertising. Pertama, penulis mengisi targeting dan interest yang 

spesifik sesuai dengan target audience yang dituju untuk event yang sedang berlangsung. 

Contohnya event Nokia dengan Indosat di Balikpapan, penulis melakukan targeting terhadap 

orang-orang di daerah Balikpapan yang memiliki interest terhadap sebuah bisnis. Lalu kedua, 

penulis melakukan banyak variant facebook advertising dengan menggunakan iklan yang berbeda-

beda untuk dapat menemukan ads yang memiliki cost yang paling kecil. Lalu kemudian penulis 

menemukan kesimpulan bahwa cara yang paling baik untuk membuat ads agar memiliki cost yang 

rendah adalah dengan mengisi targeting dan interest yang spesifik. 

3. Menentukan Keyword Yang Digunakan Untuk Google Adwords Medicalogy.com 
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 Dalam kendala ini penulis banyak bertanya kepada pembimbing lapangan Rhein 

Mahatma untuk memberikan saran apa saja keyword yang perlu digunakan untuk Google adwords. 

Kemudian penulis juga menggunakan tools berupa Google Keyword Planner yang berfungsi untuk 

melihat search volume dari setiap keyword yang ada sehingga penulis dapat mengetahui apakah 

keyword tersebut layak digunakan atau tidak dalam Google adwords. 
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