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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 
3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis ditempatkan di Erha Online Retail sebagai intern e-commerce 

sekaligus content writer di bawah supervisi Mohamad Ramdani selaku Head 

Unit of Channel Marketplace dan Shindyana Syamsi sebagai Social Media & 

Organizer Erha Online Retail.  

Untuk koordinasi CRM dan konten daily feeds serta pembuatan 

benchmark dalam marketplace seperti Tokopedia, Lazada, dan Zalora, penulis 

berkoordinasi dengan Mohamad Ramdani. Sedangkan koordinasi aktivitas 

content marketing dalam penulisan artikel mulai dari outline sampai konten 

artikel, penulis berkoordinasi dengan Shindyana Syamsi. Penulis juga 

dibimbing oleh Ferry Hendrawan selaku Unit Head Erhastore dalam 

memaksimalkan Search Engine Optimization (SEO) pada konten artikel yang 

dimuat dalam website ERHASTORY sesuai dengan tanggal yang sudah 

ditentukan oleh Shindyana Syamsi.  

Selain itu, penulis juga mendapat pekerjaan tambahan untuk membuat 

konten TikTok sampai ke tahap produksi dan editing yang dibantu oleh I Gusti 

Agung Nino selaku CRM Officer. Penulis juga menjadi host dalam live 

streaming Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang dibantu oleh Priskila Agustine, 

Venny, dan Helen selaku kerabat magang serta beberapa tim brand di Erha 

Online Retail.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 
Tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh mentor magang selama 

melaksanakan aktivitas kerja magang sangat beragam dan disesuaikan dengan 

divisi magang yang penulis duduki. Beberapa tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan meliputi, melakukan aktivitas digital marketing melalui CRM dalam 
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e-commerce (Tokopedia dan Lazada), mengelola Tokopedia, Lazada, dan 

Zalora, membuat serta posting konten daily feed Tokopedia dan Lazada, 

membuat benchmark untuk keperluan desain visibility/campaign, membuat 

content marketing berupa artikel seputar produk ERHA untuk Lazada dan 

Tokopedia, membuat outline artikel content marketing yang akan dimuat dalam 

ERHASTORY, memanfaatkan Google Ads untuk memaksimalkan SEO dalam 

artikel yang dimuat dalam ERHASTORY, menulis konten terkait produk 

ERHA untuk hijack artikel, dan membuat konten TikTok sampai tahap 

produksi, editing, dan posting. Adapun tabel tugas yang penulis kerjakan di 

bawah ini.  
Tabel 3.1 Tugas yang Dilakukan  

MINGGU KE JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN MAHASISWA 

  

  

1 

  

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Membuat outline artikel untuk ERHASTORY 

(Oktober) 
e.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel (Oktober) ERHASTORY 

  
  

2 

  

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel (Oktober) 
ERHASTORY 

  
  

3 

  

a.    Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel (Oktober) 
ERHASTORY 
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4 

  

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel (Oktober) 
ERHASTORY 

  
  

5 

  

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel (Oktober) 
ERHASTORY 

e.   Create Content for TikTok (Awareness) 

  
  

6 

  

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel (Oktober) 
ERHASTORY 

  
  

7 

  

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel (Oktober) 
ERHASTORY 

e.   Create Content POV TikTok (Storyboard, 
Shooting, Editing) 

  
  

8 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel ERHASTORY 
e.   Live Streaming Tokopedia & Lazada 
f.    Membuat outline artikel ERHASTORY 

(November) 
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9 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Membuat outline artikel ERHASTORY 

(November) 
e.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel ERHASTORY (November) 
f.    Live Streaming Tokopedia & Lazada 
g.   Membuat Benchmark Visibility/Campaign 

Lazada & Zalora 

  

  

10 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Membuat outline artikel ERHASTORY 

(Desember) 
e.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel ERHASTORY (Desember) 
f.    Live Streaming Shopee, Tokopedia, Lazada 
g.   Membuat Benchmark Visibility/Campaign 

Lazada & Zalora 

  

  

11 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada 
b.   CRM Lazada 
c.   Mengelola e-commerce: Lazada & Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel ERHASTORY (Desember) 
e.   Live Streaming Tokopedia dan Lazada 

  

  

12 

a.   Create Content for Daily Feed Lazada dan 
Tokopedia 

b.   CRM Lazada dan Tokopedia 
c.   Mengelola e-commerce: Tokopedia, Lazada, 

dan Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel ERHASTORY (Desember) 
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e.   Live Streaming Tokopedia dan Lazada 
f.    Shooting untuk scene Video Sumpah Pemuda 
g.   Menulis deskripsi produk (Erha Acneact Witch 

Hazel Series) 

  

  

13 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada dan 
Tokopedia 

b.   CRM Lazada dan Tokopedia 
c.   Mengelola e-commerce: Tokopedia, Lazada, 

dan Zalora 
d.   Membuat outline artikel ERHASTORY 

(Januari) 
e.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel ERHASTORY (Januari) 
f.    Live Streaming Tokopedia dan Lazada 
g.   Create content for TikTok 

  

  

14 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada dan 
Tokopedia 

b.   CRM Lazada dan Tokopedia 
c.   Mengelola e-commerce: Tokopedia, Lazada, 

dan Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan artikel ERHASTORY (Januari) 
e.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan hijack artikel untuk Lazada dan 
Zalora 

f.    Live Streaming Tokopedia 
g.   Membuat benchmark Tokopedia 

  

  

15 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada dan 
Tokopedia 

b.   CRM Lazada dan Tokopedia 
c.   Mengelola e-commerce: Tokopedia, Lazada, 

dan Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel ERHASTORY (Januari) 
e.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan hijack artikel untuk Lazada dan 
Zalora 

f.    Live Streaming Tokopedia dan Shopee 
g.   Membuat benchmark Tokopedia 
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16 

  

a.   Create Content for Daily Feed Lazada dan 
Tokopedia 

b.   CRM Lazada dan Tokopedia 
c.   Mengelola e-commerce: Tokopedia, Lazada, 

dan Zalora 
d.   Melakukan aktivitas content marketing: 

penulisan/revisi artikel ERHASTORY (Januari) 
e.   Live Streaming Tokopedia dan Shopee 
f.    Membuat outline artikel ERHASTORY 

(Februari) 
g.   Create content for TikTok 

 
Sumber: Data Olahan Penulis 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
3.3.1 Mengelola Customer Relationships Management (CRM) Produk 

ERHA di E-commerce 

Selama melakukan proses kerja magang, penulis sebagai intern e-

commerce yang termasuk ke dalam bagian digital marketing pada divisi 

Channel of Marketplace & Business Development. Kingsnort menjelaskan 

digital marketing merupakan bentuk aktivitas yang menjadi bagian dari hampir 

setiap keputusan bisnis utama mulai dari pengembangan produk dan penetapan 

harga hingga hubungan masyarakat dan bahkan perekrutan (Kingsnorth, 2016, 

p. 6).  Kingsnorth dalam bukunya yang berjudul Digital Marketing Strategy: 

An Integrated Approach to Online Marketing menjelaskan bahwa Customer 

Relationships Management (CRM) merupakan aktivitas yang biasa dilakukan 

oleh perusahaan untuk mengambangkan hubungan dengan pelanggan, sehingga 

pelanggan tetap bertahan pada suatu merek atau perusahaan (Kingsnorth, 2016, 

p. 184). 

Kingsnorth juga memaparkan beberapa faktor penting yang harus 

dilakukan agar aktivitas CRM berhasil (Kingsnorth, 2016, p. 184-185), antara 

lain sebagai berikut. 
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1. Personalisasi 

Hal ini menjadi penting pada saat perusahaan mengembangkan 

hubungannya dengan pelanggan. Perusahaan harus memahami 

apa yang dicari oleh pelanggan dari sebuah perusahaan. 

2. Segmentasi 

Segmentasi dikatakan penting untuk memastikan bahwa pesan 

yang dikirim tidak secara massal.  

3. Konten 

Untuk  membuat strategi CRM yang menarik, perusahaan harus 

memiliki suatu penawaran yang menarik untuk 

dikomunikasikan dengan pelanggan. 

4. Insight 

Untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan harus 

memahami apa yang ada di benak pelanggan. Pemahaman ini 

sangat penting untuk memahami kebutuhan, aspirasi, 

keyakinan, dan faktor lain yang tidak dapat diperoleh hanya 

melalui data itu sendiri. 

5. Customer service 

Hal ini telah berubah secara signifikan dalam sepuluh tahun 

terakhir dengan akses langsung ke organisasi yang sekarang 

dimiliki pelanggan melalui sosial media.  

Pada kesempatan kerja magang ini, penulis diberikan tanggung jawab 

untuk mengelola Lazada dan Zalora di bulan Agustus sampai Oktober 2020. Di 

awal November 2020, Afril Wibisono selaku CEO Erha Online Retail 

melakukan beberapa perubahan atau rotasi divisi pada beberapa peserta 

magang. Penulis masih berada di divisi yang sama sejak awal, namun diberi 

tanggung jawab tambahan untuk mengelola tiga marketplace di antaranya 

adalah Lazada, Zalora, dan Tokopedia.  
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Gambar 3.1 Rotasi Intern via Whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
 

Penulis melakukan kegiatan CRM di Lazada dan Tokopedia, seperti 

membalas pesan dan melakukan follow up baik ke customer maupun calon 

customer setiap harinya. Penulis mengirimkan pesan ke pelanggan yang sudah 

tersegmentasi agar pesan yang diterima oleh pelanggan tepat sasaran. Harapan 

dari perusahaan pada kegiatan CRM yang dilakukan setiap hari oleh penulis ini 

adalah bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan 

penjualan produk ERHA.  

Jika dikaitkan dengan lima faktor penting dalam CRM yang dijelaskan 

oleh Kingsnorth, aktivitas CRM yang dilakukan penulis ada di poin ketiga dan 

kelima, yaitu konten dan customer service. Penulis membuat konten berupa 
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sebuah penawaran yang menarik untuk customer. Penawaran yang diberikan 

berupa informasi diskon produk dan kode voucher belanja. Penawaran ini 

dikemas dalam sebuah kalimat yang akan disampaikan ke customer yang sudah 

tersegmentasi seperti pada fitur Lazada. Selain itu, penulis juga melakukan poin 

kelima yaitu customer service. Penulis membalas chat customer yang masuk 

pada Tokopedia dan Lazada ERHA untuk memudahkan customer mendapat 

informasi terkait produk-produk yang dijual oleh ERHA. 
 

Gambar 3.2 Fitur Lazada untuk  Follow Up Pelanggan 

 
Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

Adapun tugas tambahan selama penulis mengelola ketiga marketplace 

di atas, yaitu membuat konten daily feeds Lazada dan Tokopedia, menjadi host 

live streaming di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Pada saat live streaming, 

penulis ditemani oleh peserta magang lainnya atau perwakilan dari tim brand 

untuk membahas seputar produk ERHA. Live streaming diadakan setiap 

minggu tepatnya di hari Jumat di Treasury Tower, District 8. Namun, dengan 

adanya pandemi sekarang ini, aktivitas live streaming dilakukan di warehouse 

tepatnya di Batu Sari, Jakarta Barat.  
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Salah satu live streaming Shopee yang dilaksanakan pada 4 Desember 

2020, penulis ditemani oleh perwakilan tim brand ACNE, yaitu Zeyhan. 

Selama live streaming ini berlangsung, penulis menjadi host dan Zeyhan yang 

akan membantu menjelaskan produk-produk ACNE secara lengkap. Tidak 

hanya itu, penulis bersama dengan Zeyhan memberikan  tips menggunakan 

skincare yang baik. Seperti, urutan dalam menggunakan skincare dan 

kandungan aktif apa yang tidak boleh digunakan pada kondisi wajah tertentu. 

Penulis juga memberi informasi kepada audiens terkait promo-promo yang ada 

di bulan Desember yang sudah ditentukan oleh Mohamad Ramdani. 

 
Gambar 3.3 Live Streaming Shopee 4 Desember 2020 

 
Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

3.3.2 Membuat Content Marketing Produk ERHA di ERHASTORY 

Gunelius menjelaskan bahwa content marketing merupakan cara yang 

efektif untuk membangun sebuah merek dan bisnis. Hal ini mencangkup semua 
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bentuk konten yang memiliki nilai bagi konsumen baik online maupun offline, 

bisa berupa teks, gambar, ataupun video (Gunelius, 2011). 

Kingsnorth dalam bukunya memaparkan lebih detail mengenai content 

marketing yaitu sebuah bentuk pemasaran yang melibatkan semua divisi, tidak 

hanya segelintir orang dari divisi kreatif dan copywriters saja. Melainkan juga 

dibutuhkan strategi dan analis untuk memahami pasar, tim branding untuk 

memahami pelanggan, pemasar untuk menciptakan ide, copywriter untuk 

memproduksi konten, search marketers untuk memahami SEO, public 

relations untuk mengidentifikasi peluang media yang diperoleh, dan IT untuk 

memastikan bahwa semuanya bekerja sama (Kingsnort, 2016, p. 242). 

Secara umum, strategi content marketing juga dapat dikaitkan dengan 

siklus hidup penjualan, maka dari itu tujuan umumnya sebagai berikut 

(Kingsnorth, 2016, p. 245). 

a. Menciptakan awareness: meningkatkan visibilitas produk. 

b. Mengubah persepsi: mengubah pandangan terhadap produk 

(contohnya product recall). 

c. Menciptakan engagement: meningkatkan interaksi dengan 

merek dan website.  

d. Mendorong transaksi: meningkatkan prospek. 

e. Meningkatkan retention: meningkatkan loyalitas dan kepuasan 

pelanggan. 

Sedangkan konten merupakan segala sesuatu yang dapat melibatkan 

customer yang menggunakan produk/jasa sebuah perusahaan. Beberapa jenis 

konten yang paling umum adalah berita, studi kasus, blog, video, testimonial, 

gambar, dan podcast (Kingsnorth, 2016).  

Handley menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk 

menulis blog yang baik sebagai berikut (Handley, 2014). 

a. Judul yang menarik. Untuk bisa membuat judul yang baik, 

biasanya judul menggunakan empat sampai lima kata atau setara 

dengan enam puluh karakter. 
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b. Menggunakan poin atau angka. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan pembaca untuk memahami isi konten pada saat 

membaca sebuah bacaan. 

c. Menggunakan kalimat yang engaging. Kalimat yang efektif dan 

engaging akan membuat pembaca tetap membaca sebuah 

bacaan sampai habis. 

d. Menggunakan gambar atau foto yang relevan dengan konten. 

Gambar yang ada akan menambah konten terlihat lebih menarik. 

e. Penulisan paragraf yang tidak terlalu panjang. 

f. Menambahkan pilihan atau fitur untuk share agar pembaca bisa 

lebih mudah membagikan konten yang sudah dibaca. 

Jika dilihat dari definisi content marketing yang dijelaskan oleh 

Kingsnorth, setiap divisi di PT Erha Pharmacy Indonesia sudah saling bekerja 

sama untuk memasarkan produk-produk ERHA. Mulai dari menganalisis 

produk best seller hingga ke pemanfaatan SEO untuk memaksimalkan 

pencarian keyword. Salah satu konten yang dibuat adalah artikel yang dimuat 

pada ERHASTORY dan Lazada serta Zalora.  

Sebagai karyawan magang, penulis diberikan tugas untuk membuat 

content marketing yang berfokus untuk memproduksi konten kemudian 

diimplementasikan ke dalam bentuk artikel seputar tips kecantikan dan produk-

produk ERHA. Penulisan konten ini juga memiliki tujuan yang sama dengan 

strategi awal pemasaran produk ERHA, yaitu menciptakan awareness, 

mendorong transaksi, dan meningkatkan retention.  

Tahap pertama sebelum penulis membuat artikel yaitu membuat outline 

artikel. Outline artikel berisi judul artikel, products highlight, SEO/focus 

keywords yang dilihat dari Google Ads, dan referensi artikel.  
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Gambar 3.4  Outline Artikel Desember 

 
Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

Setelah outline mendapat approval dari Shindyana Syamsi, penulis baru 

akan melakukan penulisan artikel di google docs. Penulis juga mencari gambar-

gambar yang berhubungan dengan artikel, termasuk gambar produk yang akan 

dibahas. Artikel yang sudah selesai ditulis tidak bisa langsung di-posting ke 

ERHASTORY. Penulis harus menunggu approval lagi dari Shindyana Syamsi. 

Bila ada revisi baik konten maupun gambar, penulis harus tetap melakukan 

update agar artikel bisa di-preview kembali dan segera mendapat approval. 

Setelah mendapat approval, penulis akan memindahkan artikel dari google 

docs ke ERHASTORY untuk di-schedule sesuai dengan tanggal yang sudah 

ditentukan. 
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Gambar 3.5  Planning Artikel Desember yang sudah dibuat di Google Drive dan scheduled di 

ERHASTORY 

 
Sumber: Google Sheets Erha Online Retail 

 

Pada bulan Agustus 2020, penulis hanya membuat dua konten artikel. 

Di bulan selanjutnya, penulis mulai membuat tujuh hingga sembilan artikel 

untuk tiap bulannya. Semua artikel yang sudah dibuat juga akan di-update di 

THREAD Slack. Sebagai bukti progress yang dikerjakan oleh penulis.  
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Gambar 3.6  THREAD SLACK #Erhastory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis 
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Gambar 3.7  Artikel Desember yang Penulis Buat di ERHASTORY 

 
Sumber: ERHASTORY 

 

 Selain menulis artikel untuk ERHASTORY, penulis juga membuat 

masing-masing satu hijack artikel untuk Lazada dan Zalora sejak November 

2020. Artikel yang penulis buat masih terkait artikel yang dimuat dalam 

ERHASTORY. Penulis juga harus membuat outline terlebih dahulu dan 

menunggu approval dari Shindyana Syamsi sebelum diteruskan ke Mohamad 

Ramdani untuk di-posting di Lazada dan Zalora. 
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Gambar 3.8  Approval dari Shindyana Syamsi via Whatsapp 

 
Sumber: Dokumentasi Penulis 

 

3.4 Kendala dan Solusi 
3.4.1 Kendala Kerja Magang 

Dalam melaksanakan praktek kerja magang, penulis mengalami 

beberapa kendala. Kendala pertama yang dialami penulis adalah perusahaan 

memberikan tugas tambahan di luar tugas utama, yaitu pembuatan dua konten 

TikTok rutin setiap bulan. Hal ini  membuat penulis kesulitan membagi waktu 

untuk mengelola CRM dan penulisan artikel. Kedua, adanya rotasi dan 

tambahan tugas secara dadakan yang dilakukan oleh CEO, sehingga penulis 

harus beradaptasi dengan marketplace yang baru.  

 

3.4.2 Solusi Kerja Magang 

Adapun beberapa solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut 

yaitu yang pertama penulis menanyakan secara langsung kepada karyawan 

terkait pembuatan konten TikTok yang menarik. Selanjutnya, penulis juga 

melakukan briefing dan menanyakan langsung kepada karyawan magang 

sebelumnya yang mengelola Tokopedia.  

 

 

 

 


