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BAB II 

KEGIATAN MAGANG  

 

2.1. Jadwal dan Uraian Kegiatan Magang 

Jadwal kegiatan yang berlangsung selama 1 bulan (26 Oktober s/d 27 November 

2020) di Java Cafe adalah sebagai berikut: 

Waktu Hari Keterangan 

13:00 – 21:00 Senin – jumat Jam kerja 

18:00 – 18:30 Senin – jumat Istirahat 

- Sabtu – minggu  Libur  

Tabel 2.1 Jadwal Magang 

Java Cafe memberikan posisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu 

marketing komunikasi yang bertugas untuk membranding Java Cafe melalui media 

sosial. Media sosial ini ditekankan pada sosial media Instagram yang dimana sosial 

media Intstagram Java Cafe yang telah lama tidak aktif dan bertanggung jawab untuk 

mengisi konten Instagram. 

Tabel 2.2 Peralatan yang digunakan peserta magang 

Software 

Whatsapp Sarana Komunikasi dengan atasan dan rekan kerja 

Excel 2016 Membuat laporan kegiatan magang, laporan evaluasi dan 

catatan 

Instagram 1. Branding Java Café 

2. Membangun hubungan dengan followers Java 

Cafe dan Orang-orang yang ingin melakukan 

kerja sama dengan Java Cafe yang menghubungi 

pihak Java melalui DM (Direct Massage) 

3. Mempublikasi desain dan konten yang telah 

dibuat 
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4. Melakukan kegiatan pemasaran dan promosi 

 

Dengan demikian, manajemen branding memberikan sebuah identitas kepada 

sebuah produk sehingga mampu menarik perhatian konsumen dan minat masyarakat 

terhadap produk tersebut. 

2.2 Kegiatan Harian Magang 

Oktober 2020 

No. Tgl Hari Kegiatan Gambar 

1. 26 Oktober 2020 Senin - Melakukan diskusi konten 

story dan feed IG dengan rekan 

kerja 

- Upload konten di Story IG 

- Melakukan rapat untuk 

melakukan strategi branding 

melalui media sosial instagram 

- Evaluasi dengan Manager 

Markom 

 

2. 27 Oktober 2020 Selasa - Upload konten harian di 

intagram 

- Produksi caption 

- Diskusi konsep acara 

nobar dalam rangka 

memperingati hari 

pahlawan 10 November 

- Evaluasi dengan 

Manager Markom  

- Mencatat hasil evaluasi / 

PR dari Manager  
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3. 28 Oktober 2020 Rabu LIBUR  

4. 29 Oktober 2020 Kamis LIBUR  

5. 30 Oktober 2020 Jumat - Upload konten harian 

instagram 

- Diskusi dengan rekan 

kerja terkait strategi 

promosi melalui media 

cetak 

- Membuat strategi 

branding dengan cara 

membuat customer 

review terlebih dahulu 

- Evaluasi dengan 

Manager Markom  

 

 

 

          

 

6. 31 Oktober 2020 Sabtu - Upload konten harian 

instagram untuk 

mempersuasif followers 

agar ingin berkunjung ke 

Java Cafe 

- Pembuatan barcode 

customer review  

- Pembuatan link RSVP, 

event, kerja sama, dll. 
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November 2020 

No. Tgl Hari Kegiatan Gambar 

7. 1 November 2020 Minggu - Produksi konten 

- Upload konten harian 

- Mengedit Highlight 

Instagram agar lebih 

rapi dan ini termasuk 

sebagai langkah 

pemberandingan  

- Produksi video 

protokol  kesehatan 

IG story untuk 

memberitahu para 

followers bahwa 

selama masa pademi 

Java Café juga 

mengikuti  protokol 

kesehatan 

- Evaluasi dengan 

Manger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 2 November 

2020 

Senin - Upload konten harian 

IG story 

- Evaluasi dengan 

Manager 
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9. 3 November 2020 Selasa - Upload konten harian 

di intastory instagram 

Java Cafe 

- Promosi kegiatan live 

music event di 

Instagram 

- Evaluasi dengan 

Manger  

 

10. 4 November 2020 Rabu - Membantu jalannya 

acara nobar debat 

publik calon walikota 

pertama Surabaya 

2020 

- Upload konten harian 

di Instagram  

- Evaluasi dengan 

Mananger 

 

11. 5 November 2020 Kamis - Diskusi dengan rekan 

kerja terkait desain 

background yang 

akan di gunakan di 

instagram Java Cafe  

- Menjalin komunikasi 

dengan konsumen 

- Evaluasi dengan 

Manager  
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12. 6 November 2020 Jumat - Berdiskusi tentang 

rubrik dengan tema 

nongkrong 

- Berdiskusi tentang 

persiapan acara 10 

November 

- Evaluasi dengan 

Manager 

 

13. 7 November 2020 Sabtu LIBUR  

14. 8 November 2020 Minggu LIBUR  

15. 9 November 2020 Senin - Upload konten di 

Instagram dengan 

caption menyambut 

bulan november 

- Evaluasi dengan 

Mananger 

 

16.  10 November 2020 Selasa - Upload konten di 

Instagram  

- Produksi caption 

untuk konten 

menyambut hari 

pahlawan 

- Evaluasi dengan 

Manager 

 

17.  11 November 2020 Rabu LIBUR  

18. 12 November 2020 Kamis LIBUR  
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19. 13 November 2020 Jumat - Menjalin komunikasi 

secara langsung 

dengan kosumen Java 

café 

- Upload konten harian 

di feed Instagram 

Java Cafe 

 

20. 14 November 2020 Sabtu - Produksi caption 

harian 

- Rapat dengan team 

markom terkait 

konsep foto produk 

- Evaluasi dengan 

Manager 

 

21.  15 November 2020 Minggu - Hunting foto yang 

akan di upload di 

instagram Java Cafe 

- Evaluasi dengan 

Mananger  

 

22.  16 November 2020 Senin LIBUR  
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23.  17 November 2020 Selasa - Melakukan customer 

review sembari 

menjalin komunikasi 

langsung dengan 

konsumen  

- Berdiskusi dengan 

team markom terkait 

acar nobar debat 

pemilihan calon 

walikota Surabaya 

2020  

- Evaluasi dengan 

Manager 

 

24.  18 November 2020 Rabu - Analisis hasil data 

customer review  

- Membatu jalannya 

nobar debat pemilihan 

calon walikota 

Surabaya 2020  

- Evaluasi dengan 

Manager 

 

25.  19 November 2020 Kamis - Produksi caption 

untuk konten harian  

- Evaluasi dengan 

Manager 
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26.  20 November 2020 Jumat - Upload konten harian  

- Melakukan customer 

review 

- Persipan property foto 

produk 

- Evaluasi dengan 

Manger 

 

 

27.  21 November 2020 Sabtu - Membatu persipan 

live music 

- Hunting foto produk 

untuk upload di 

instagram Java Cafe 

- Produksi caption 

- Evaluasi dengan 

Manager 

 

 

28.  22 November 2020 Minggu LIBUR  

29.  23 November 2020 Senin - Hunting foto produk 

untuk upload di 

instagram Java Cafe 

- Analisis data 

customer review 

- Diskusi terkait 

perispan foto produk   

30. 24 November 2020 Selasa - Upload konten harian 

snapgram instastory 

intagram Java Cafe 

- Melakukan customer 

review untuk 

peningkatan Java café  

 

C  
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31.  25 November 2020 Rabu - Upload konten harian 

di feed instagram Java 

Cafe  

- Evaluasi dengan 

Manager 

 

32. 26 November 2020 Kamis - Upload konten harian 

di snapgram story 

intagram 

- Produksi caption 

 

 

33. 27 November 2020 Jumat - Upload konten harian 

- Perpisahan dengan 

para pegawai dan juga 

manajer Java Cafe 

 

 

Tabel 2.3 Kegaiatan Harian Magang 
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Peserta magang melakukan meeting dengan manajer marketing Java Cafe 

untuk mengkonfirmasi kegiatan magang yang akan dilakukan di Java Cafe. Kemudian 

para peserta dan manajer Java Cafe mengkonsep tentang apa saja yang akan dilakukan 

untuk membranding melalui sosial medai instagram Java Cafe. 

 

Gambar 2.1 membahas konsep untuk konten branding 

 

Gambar 2.2 meeting dengan manajer marketing Java Cafe  

Peserta magang menggunakan media whatsapp untuk memudahkan 

komunikasi dengan manajer marketing Java Cafe dan membuat group whatsapp bagi 

rekan kerjanya. Peserta juga menggunakan google form untuk berkomunikasi antara 

intansi dengan konsumen/pelanggan dalam menaikan kualitas pelayanan Java Cafe. 
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Gambar 2.3 penggunaan media google form untuk customer review 

Dikarenakan Java cafe merupakan cafe yang tergolong baru sehingga 

membutuhkan dilakukanya manajemen branding. Peserta magang ditugaskan untuk 

mengelolah akun instagram dari Java Cafe dan diberi tanggung jawab untuk 

mengupload sebuah konten untuk mengisi feed instagram Java Cafe. Sehingga pesan 

dan informasi dari Java Cafe berkesan dan tersampaikan kepada konsumen. 

Dalam membuat sebuah postingan di media sosial Java Cafe kami selaku 

peserta magang menunjukan terlebih dahulu kepada instansi tentang hasil foto atau 

video dan poster apakah layak untuk di muat di feed instagram Java Cafe. Kami juga 

turut andil dalam berlangsungnya acara yang diselenggarakan di Java Cafe yaitu debat 

pilwali Surabaya 2020 sebagai tim dokumentasi. Proses pengeditan para peserta 

menggunakan aplikasi Lightroom dan juga VN  untuk mengedit foto atau video agar 

konsumen menarik dan penasaran ingin mengunjungi Java Cafe. 
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Gambar 2.4 sesi pemotretan 

 

Gambar 2.5 hasil pemotretan 

Peralatan yang digunakan para peserta selama magang berlangsung antara lain: 

Software 

Aplikasi Fungsi 

Instagram Publikasi konten dan Branding 

Whatsapp Sarana komunikasi dengan 

kolompok magang maupun dengan 

rekan kerja 

Adobe Illustrator Design 

Adobe Photoshop Design 

Lightroom Editing foto tone warna 

VN Editing video dan foto 

Imaging Edge Mobile Transfer hasil foto dari kamera Sony 

ke Smartphone 

Google Form Customer review untuk peningkatan 

kualitas Java Café 
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Hardware 

Alat Fungsi 

Laptop “ASUS” dengan spesifikasi: 

Intel Core i5 

4GB RAM 

64-bit 

Alat utama untuk pekerjaan magang 

sehari-hari. Laptop pribadi, 

dikarenakan instansi tidak 

menyediakannya. 

Iphone 7+ 32gb Komunikasi dengan rekan kerja, 

dokumentasi kegiatan magang, foto 

dan video konten story instagram. 

Kamera DSLR CANON 600D Foto produk dan dokumentasi 

sebagai konten yang akan 

digunakan, pengambilan video. 

Peralatan 

Alat Fungsi 

Ring Fill Light 26cm Cahaya tambahan saat foto produk 

ketika cahaya kurang memadai. 

Stabilizer DJI Ronin SC Menstabilkan pengambilan video 

Tripod Penyangga kamera agar foto tidak 

goyang dan menghasilkan sebuah 

foto yang memuaskan 

Tabel 2.4 peralatan yang digunakan 

2.3 Analisis Pelaksanaan Magang 

Kondisi awal perusahaan, solusi, kondisi perusahaan setelah ada peserta magang, 

faktor pendukung dan penghambat atau tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta 

magang selama melakukan kegiatan dan tugas dibebankan oleh pihak Java Cafe 

Surabaya. 

2.3.1 Kondisi Awal Perusahaan 

Kondisi awal perusahaan sebelum kedatangan peserta magang sebagai berikut: 

- Mengenai penggunaan media sosial instagram masih belum baik dalam 

mengelolah instagram dari Java Cafe sendiri. 

- Penggunaan media sosial instagram juga belum maksimal dalam menjalankan 

fungsinya dikarenakan perusahaan hanya membuat logo dan mengupload feed 

tanpa melihat langkah pembrandingan dalam media sosial  



19 
 

- Kurang terjalinya interaksi antara konsumen dan pihak Java Cafe sendiri 

- Masih minim relasi yang dimiliki oleh Java Cafe  

2.3.2  Solusi  

- Peserta magang memilih jenis branding yaitu Corporate Branding, dimana 

terdapat aspek branding dari sebuah perusahaan yang dimulai dari produk yang 

ditawarkan hingga kontribusi pegawai perusahaan terhadap masyarakat.Corporate 

Branding antara lain: website, kualitas, iklan, pemasaran, kredibilitas, pelayanan, 

logo, visi perusahaan, dsb. 

- Sebelum melakukan branding peserta magang terlebih dahulu melakukan survei 

terhadap konsumen melalui pembuatan quisionar cutomer review dan 

menawarkan kerjasama dengan media. 

- Peserta magang mulai merancang konsep pembrandingan di media sosial 

instagram milik Java Cafe berdasarkan pada pengertian branding menurut Landa 

(2006), Landa mendefinisikan Branding bukan hanya sekedar sebuah merek atau 

nama dagang dari sebuah produk, jasa, atau perusahaan. Namun ada hal – hal 

yang berkaitan dari sebuah merek seperti nama dagang, logo, ciri visual, karakter, 

kredibilitas, kesan, persepsi, dan anggapan yang ada di benak konsumen. 

- Selanjutnya para peserta magang melakukan langkah – langkah branding di media 

sosial, Seperti:  

a. Menentukan warna background yang akan digunakan disetiap postingan 

instgaram. 

b. Pemilihan kata atau caption yang akan digunakan ketika ingin mengupload 

konten di media. 

c. Membuat hastag khusus untuk Java Cafe, sehingga dengan adanya hastag 

diharapkan lebih dapat menjangkau konsumen lebih luas, karena fungsi dari 

hastag sendiri adalah untuk pengelompokan konten atau postingan di media 

sosial instagram. Dengan menggunakan hastag dalam setiap uploadan yang 

dilakukan instagram Java Cafe dapat menjadikan uploadan tersebut 

terorganisir dan dapat mempermudah promosi produk serta dalam hal 

branding. 

d. Melakukan sesi foto produk 

e. Melakukan interaksi dengan para konsumen maupun followers di instagram. 

2.3.3 Kondisi Perusahaan Setelah Ada Peserta Magang 

Kondisi perusahaan setelah kedatangan peserta magang sebagai berikut: 
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a. Peserta magang melakukan branding melalui media sosial instagram 

dengan membuat visual yang dapat menarik perhatian konsumen dan 

diupload di instagram perusahaan sehingga dengan adanya visual yang 

baik dan dapat menarik perhatian publik.  

b. Peserta magang juga memberikan sapaan untuk followers dan konsumen 

Java Cafe dengan sapaan “Sobat Java” sapaan ini diberikan ketika 

penguploadan konten di instagram. 

c. Media sosial instagram Java Cafe juga lebih aktif dengan konsumen dan 

followers instagram Java Cafe juga meningkat. 

d. Dengan diadakanya customer review yang dibuat oleh peserta magang 

bermanfaat bagi perusahaan dan peserta magang sehingga dapat 

meningkatkan kualitas bagi Java Cafe. 

 

Gambar 2.6 meja peserta magang 

Peserta magang juga diberikan kebebasan untuk mengelolah akun instagram 

Java Cafe. Peserta magang juga di tempatkan di divisi marketing komunikasi yang 

dimana peserta magang akan bertugas untuk membranding Java Cafe melalui sosial 

media instagram. Peserta magang juga menanyakan mengenai hal apa yang di 

tonjolkan oleh Java Cafe sehingga dengan ini para peserta bisa mengkonsep sebuah 

ide yang akan di muat di akun media sosial instagram Java Cafe.  

Peserta magang juga diikut sertakan pada acara Nobar Debat Pilwali Surabaya 2020. 

Peserta diberikan tanggung jawab atas terselenggarakanya acara ini sebagai tim 

dokumentasi. Peserta magang juga dapat bertemu dengan orang baru yang ikut serta 

menjadi panitia Nobar Debat Pilwali Surabaya 2020 yang dapat menambah relasi bagi 

orang – orang tersebut maupun para peserta magang. 
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Gambar 2.7 foto setelah selesai acara Nobar Debat Pilwali 2020 Surabaya 

2.3.4 Faktor Pendukung  

Pada bagian ini para peserta magang akan menjelaskan hambatan dan faktor 

pendukung yang dihadapi selama berlangsungnya proses kegiatan magang di Java 

Cafe. Selama pengerjaan tugas yang diberikan oleh pihak Java Cafe peserta cukup 

nyaman dan diberi fasilitas wifi untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepada 

peserta magang. Peserta magang juga diberikan makan serta diberikan tempat khusus 

yang tidak berkumpul dengan konsumen agar menciptakan suasana yang nyaman dan 

kondusif kepada para konsumen. untuk proses izin para peserta bisa mengakses 

melalui pesan pada aplikasi Whatsapp. 

2.3.5 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung  

Peserta magang selain diberi tugas untuk mengelola manajemen branding 

melalui media sosial, pihak Java Café juga memberi tugas untuk mengelola 

manajemen branding pada media relationsnya. Peserta magang sudah membicarakan 

tentang konsep apa saja yang nantinya akan dilakukan ketika mengelola branding 

melalui media relations seperti menjalin kerjasama dengan pihak eksternal ( Media 

cetak harian DisWay ). Kerjasama yang dijalin antara pihak DisWay dengan Java Café 

adalah penerbitan rubrik nongkrong. Namun, hal ini tidak berhasil dilakukan oleh 

peserta magang karena terdapat kendala internal dari pihak Java Café nya terkait 

dengan pemberian informasi seputar topik yang akan diangkat menjadi sebuah rubrik. 

Hal tersebut merupakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta magang. 

Selanjutnya yaitu saat pelaksanaan sesi foto produk untuk mengisi konten 

Instagram. Target waktu melakukan sesi foto produk awalnya berada di pertengahan 

minggu ke – 2 selama lima hari, tetapi pada minggu itu banyak sekali tenan yang tidak 

buka. Hal tersebut karena kurang disiplinya pihak Java Café terhadap pemberlakuan 
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jam buka dan tutup untuk para tenant kuliner, sehingga waktu sesi foto produk yang 

ditentukan menjadi molor atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh peserta 

magang. 

2.3.6 Deskripsi Luaran 

Luaran yang dihasilkan oleh peserta magang yaitu berupa konten media sosial 

instagram dalam bentuk feed Instagram, video company profile, yang  menarik dan  

berwarna. Sehingga ketika Java Cafe memiliki feed instagram yang rapih dan bewarna 

akan membuat public penasaran dan ingin mengunjungi cafe. Apalagi ditengah zaman 

yang semakin modern,Banyak pengusaha/perusahaan yang berlomba-lomba untuk 

memasarkan produk/jasanya melalui media sosial sehingga di zaman ini dituntun 

untuk dapat mengkemas produk/jasanya secara baik dan menarik.  

 

Gamabr 2.8 Feed Instagram Java Cafe Setelah Ditata Oleh Peserta Magang  

2.3.7 Penerapan  

Adapun penerapan mata kuliah di dalam pelaksanaan kegiatan magang di 

Java Cafe yaitu mata kuliah Kehumasan yang dimana para peserta magang diberikan 

tugas untuk menyusun strategi bagaimana agar masyarakat dapat tertarik untuk 

mengunjungi Java Cafe dengan cara membranding media sosial instagram milik Java 

Cafe, penentuan strategi ini sangatlah penting dikarenakan harus ada hubungan dekat 

dengan para follower Java Cafe dan juga masyrakat, hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara membuat pertanyaan – pertanyaan yang nantinya akan diberikan hadiah 

berupa diskon sehingga semakin menjadikan masyarakat leih penasaran. 

 


