
BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG 

2.1. Jadwal dan Uraian Kegiatan Magang : 

  Kegiatan magang berlangsung selama 1 bulan terhitung dari tanggal 26 Oktober 2020 

hingga 27 November 2020, dengan rincian jadwal magang yang telah ditetapkan oleh 

pihak Java Café Surabaya ( jadwal magang terlampir ). 

  Peserta magang mengisi posisi sesuai dengan proposal magang yang diajukan dan 

menyesuaikan kebutuhan perusahaan yaitu dibagian marketing komunikasi. Perusahaan 

sangat membutuhkan manajemen branding untuk menunjang pemasarannya. Peserta 

magang memiliki dua fokus kegiatan magang yaitu melakukan branding melalui media 

sosial dan media relations. Media sosial yang dimaksudkan adalah instagram Java Cafe. 

Perusahaan memberikan akses dan kepercayaan kepada peserta magang untuk mengelola 

instagram guna melakukan manajemen branding media sosial. 

  Manajemen branding adalah proses dimana terjadinya pengelolaan atau 

pengorganisiran terhadap sumber daya yang ada, dengan memberikan sebuah identitas 

pada suatu produk. Sehingga dengan adanya manajemen branding yang baik maka sangat 

membantu perusahaan dalam memperkenalkan produk/layanan mereka kepada publik dan 

dapat menarik perhatian publik terhadap produk/layanan tersebut. Branding sendiri 

memiliki arti praktik pemasaran yang menciptakan nama, simbol, atau desain yang 

diidentifikasi sebagai milik perusahaan. Branding atau membangun kesadaran merek 

adalah kegiatan yang sangat penting, karena brandingnlah yang membedakan produk atau 

layanan perusahaan dengan pesaingnya. Dengan kata lain branding adalah hal terpenting 

di perusahaan.  

  Dengan melakukan branding akan memberi kekuatan pada produk dan layanan. Seperti 

yang dikemukkan oleh Marty Neumeir branding adalah segala upaya atau program yang 

dirancang untuk meningkatkan nilai dan menghindari komoditisasi dengan membangun 

merek yang berbeda. Branding yang peserta magang lakukan melalui media sosial adalah 

lebih meningkatkan lagi aktivitas mempublish konten di Instagram milik Java Café. 

Sedangkan untuk bagian media relationsnya yang dimaksud adalah terkait membangun 

relasi atau kerjasama dengan pihak eksternal untuk mempromosikan Java Café Surabaya 

agar dapat dikenal oleh masyarakat luas.  



 Kegiatan manajemen branding melalui media sosial Instagram diawali dengan 

mengadakan rapat bersama dengan manager marketing. Diadakannya rapat bersama ini 

untuk membahas dan menuangkan ide tentang pemilihan konsep branding. Konsep 

branding tersebut terdiri dari design background feed konten Instagram, tema pemotretan 

varian menu produk, design story Instagram, serta pemotretan tiap ruangan. Selain itu juga 

peserta magang melakukan survei melalui pembuatan customer review yang dimana ini 

juga dapat menjadi masukan bagi peningkatan kualitas perusahaan kedepannya. Setelah 

membuat customer review peserta magang membuat barcode untuk konsumen mengakses 

customer review dengan lebih cepat. 

 

Gambar 2.1 Rapat Bersama Manager Marketing 

 

Gambar 2.2 Feed Instagram Sebelum dikelola 

 Kegiatan design awal peserta magang adalah membuat background keseluruhan feed 

Instagram menjadi seragam dengan pemilihan warna orange, kuning, coklat muda serta 

tone yang cerah. Pemilihan warna – warna tersebut disesuaikan dengan ciri khas warna 

dari Java Café yang memiliki nuansa vintage serta arahan dari manager marketing itu 

sendiri. Sebelum dipublish guna untuk kebutuhan branding konten feed Instagram, design 



tersebut terlebih dahulu dikoreksi oleh manager marketing. jika design sudah direvisi dan 

di acc baru dapat di publish. Kegiatan magang yang dilakukan tersebut diawasi langsung 

oleh manager marketing.  

 

Gambar 2.3 Design Feed Instagram 

 Selain mendesign background feed, peserta magang juga mendesign isi dari feed 

Instagram itu sendiri. Publish konten Instagram yang pertama yaitu peringatan sumpah 

pemuda. Hal ini dilakukan untuk memperingati hari sumpa pemuda, selain itu juga 

mempublish konten secara terus - menerus akan mampu membuat para konsumen dan 

followers Instagram Java Café mengingat produk café tersebut. Nantinya konten – konten 

tersebut diberikan deskripsi serta hashtag yang sesuai, kemudian menganalisa konten yang 

sudah di publikasikan untuk mengetahui statistik akun dan audience melalui insight 

Instagram. 

 

Gambar 2.4 Contoh Design Feed Konten Yang Mendapat Persetujuan 



 

Gambar 2.5 Contoh Design Feed Konten Yang Mendapat Persetujuan 

 

Gambar 2.6 Google Form Customer Review 

Peralatan magang yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari adalah sebagai berikut: 

SOFTWARE 

Nama Aplikasi Keterangan kegunaan 

Adobe illustrator CS 6 Design grafis 

Instagram 
- Mempublish hasil karya design 

- Memantau insight perkembangan 

Google chrome Mencari referensi untuk konsep branding 

Whatsapp 
Sarana Komunikasi dengan rekan kerja maupun 

atasan 

Adobe PhotoShop CC Editing foto 

Adobe LightRoom Editing foto 



Microsoft Word Membuat catatan dan laporan 

 

HARDWARE 

Nama Alat Keterangan Kegunaan 

Hp iPhone Series 7 

- Alat untuk berkomunikasi dengan rekan 

kerja dan juga manager marketing 

- Membuat instastory 

- Membuat caption  

Laptop Lenovo G470 dengan spesifikasi : 

- Radeon Graphics 

- Intel CORE i5 – 2410M 

- 64 - Bit 

- 4GB RAM 

Alat utama untuk pekerjaan magang 

sehari-hari. Peserta magang memang membawa 

laptop pribadi karena pihak instansi tidak 

menyediakan. 

Camera body Sony a7 Mark it 

- Alat untuk melakukan sesi pemotretan 

produk, kegiatan di café, dll.  

- Alat untuk mengambil bahan video 

Lensa Zeiss 55mm 
Alat penunjang pemotretan agar hasil yang 

didapatkan maksimal. 

Ring Fill Light 26cm 
Lampu untuk menunjang pencahayaan saat 

pemotretan produk makanan & minuman 

Tripod Sebagai alat penunjang kegiatan pemotretan 

Tabel 2.1 Peralatan yang digunakan peserta magang 

 Konten Instagram yang dibuat untuk mem - branding Java Café dibagi menjadi 2 

kategori, yaitu konten foto dan konten non-foto atau desain. Untuk mencari referensi 

konten peserta magang dapat melihat akun-akun instagram lain yang dirasa sesuai dan 

bagus. Konten – konten tersebut akan dikelola dan dijadikan bahan untuk kebutuhan 

branding sekaligus penyampaian informasi tentang produk Java Café kepada masyarakat. 

Pemilihan konten instagram ada campur tangan ketentuan dari bagian manager marketing 

seperti foto makanan dari tenant tertentu dan acara tertentu. Peserta magang juga 

diperbolehkan mencari dan membuat sendiri isi konten untuk kebutuhan branding, tetapi 

hasilnya nanti tetap harus ditunjukkan terlebih dahulu pada manager marketing.  



 

Gambar 2.7 Menunjukan Hasil Design Content Ke Manager Marketing 

  Membuat konten foto seperti foto produk, foto acara, dan foto ruangan peserta magang 

harus mencari bahan tersebut dengan terjun langsung dilapangan. Sebagai mahasiswa 

komunikasi peserta magang juga diberikan tugas untuk memeriksa serta membuat caption 

deskripsi agar kalimatnya sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh atasan. 

 

Gambar 2.8 Sesi Foto Produk Dilapangan 

 

Gambar 2.9 Sesi Foto Produk Dilapangan 

 Kegiatan selanjutnya setelah melakukan sesi foto produk, peserta magang melakukan 

proses editing atau pengeditan. Aplikasi yang digunakan adalah Adobe Photo Shop dan 

Adobe Light Room. Proses editing dilakukan untuk memperindah visual foto atau video 



yang akan dipublikasi, Sehingga dengan visual yang baik akan menarik followers atau 

publik untuk berkunjung ke Java Cafe dan ini merupakan salah satu branding yang 

dilakukan dengan menampilkan visual yang bagus dan indah. Tone warna konten foto 

yang dipilih lebih condong ke coklat muda, coklat tua, kuning mustard agar nuansanya 

sesuai dengan ciri khas vintage Java Café.  

 

Gambar 2.10 Proses Editing Foto Produk Menggunakan PhotoShop 

 

Gambar 2.11 Feed Instagram setelah dikelola oleh peserta magang 

 Peserta magang juga melakukan pemantauan terhadap statistik perkembangan suatu 

konten di Instagram Java Café dengan cara melakukan analisis konten dan profil pada fitur 

insight milik Instagram. Setiap minggu pertambahan followers, kunjungan profil, aktifitas 

followers akan dicatat dan direkap. Hal ini dikumpulkan sebagai data terkait 

perkembangan aktivitas digital branding pada media sosial instagram Java Café.  



 

Gambar 2.12 Memantau Aktifitas Followers Instagram Java Café  

 

Gambar 2.13 Melihat Data Profile Dan Konten  

 

Gambar 2.14 Contoh Insight Dari Salah Satu Konten 



 Dengan adanya data-data diatas, peserta magang dapat menentukan konten seperti apa 

yang cocok dan kapan waktu yang tepat untuk publikasi konten tersebut. Peserta magang 

juga menemukan penggunaan hashtag berperan penting dalam konten instagram karena 

penggunaan hastag yang sesuai akan menambah jumlah followers. Peserta magang 

membuatkan video company profile Java Cafe yang nantinya bisa digunakan untuk 

keperluan dalam memperkenalkan perusahaan kepada pihak yang ingin melakukan kerja 

sama dengan pihak Java Cafe. Adapun dokumentasi dan detail kegiatan harian peserta 

magang sebagai berikut : (terlampir) 

2.2 Analisis Pelaksanaan Magang 

 Pada bagian ini dijelaskan kondisi awal perusahaan, kontribusi peserta magang, kondisi 

perusahaan setelah ada peserta magang, faktor pendukung dan penghambat atau tingkat 

kesulitan yang dihadapi oleh peserta magang selama melaksanakan tugas yang dibebankan 

oleh pihak Java Café Surabaya.  

2.2.1 Kondisi Awal Perusahaan 

 Kondisi perusahaan sebelum adanya peserta magang sebagai berikut: 

 1. Belum adanya manajemen yang baik dalam mengelola media sosial Café 

 2. Perusahaan hanya membuat logo dan meng - upload feed tanpa melihat langkah-

 langkah branding yang baik untuk media sosial dan pengoprasian instagram café 

 juga kurang berjalan dengan baik ( kurang aktif ). Sehingga diperlukan adanya kegiatan 

 manajemen branding media sosial yang lebih maksimal.  

 3. Kurangnya interaksi antara pihak café dengan pelanggan. Contohnya ketika ada 

 pelanggan atau calon pelanggan bertanya melalui pesan di instagram, kurang 

 mendapatkan respon oleh pihak café. 

 4. Belum ada terjalinnya kerja sama dengan media eksternal seperti media cetak, radio, 

 dll.   

2.2.2 Kontribusi Yang Diberikan Peserta Magang 

 1. Peserta magang menyusun konsep branding berdasarkan jenis dari pembrandingan. 

 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. Adapun aspek-aspek 



 Corporate Branding antara lain : Logo, Visi perusahaan, website, kualitas, iklan, 

 pemasaran, kredibilitas, pelayanan, dsb. 

 2. Peserta magang merancang konsep untuk branding di media sosial instagram Java 

 café berdasarkan teori yang dikemukakan oleh  Landa (2006). Teori branding menurut 

 Landa yaitu “ Branding bukan hanya sekedar sebuah merek atau nama dagang dari 

 sebuah produk, jasa, atau perusahaan. Namun semua yang berkaitan dengan hal-hal 

 yang kasat mata dari sebuah merek mulai dari nama dagang, logo, ciri visual, citra, 

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

 perusahaan tersebut.” 

 3. Selanjutnya peserta magang mulai membuat langkah-langkah branding di media 

 sosial, Seperti: 

 a. Menentukan warna background yang akan digunakan disetiap postingan instagram. 

 b. Pemilihan serta pembuatan kalimat atau caption yang akan digunakan untuk 

 mempersuasif para followers agar tertarik dan berminat untuk mengunjungi café.  

 c. Membuat hashtag khusus untuk Java café. Dengan menyertakan hashtag 

 pada postingan yang ada di instagram, maka nantinya semua postingan yang telah di 

 upload akan terorganisir dengan baik. Pemberian hashtag diharapkan dapat menjangkau 

 pelanggan lebih luas karena fungsi dari hashtag sendiri adalah untuk pengelompokan 

 konten atau postingan di instagram. 

 d. Melakukan sesi foto produk 

 e. Melakukan interaksi dengan para pelanggan atau followers di Instagram 

 f. Membuat design brosur dan juga kupon voucher untuk kegiatan pemasaran secara 

 offline 

 g. Membuat form yang berisi seputar pertanyaan tentang café kepada para pelanggan 

 sebagai kegiatan dari customer review 

 h. Pembuatan video company profile Java Café Surabaya  

 

 

 



2.2.3 Kondisi Perusahaan Setelah Ada Peserta Magang 

 Adapun kondisi perusahaan setelah adanya peserta magang sebagai berikut ini: 

 1. Manajemen branding melalui media sosial Instagram berjalan dengan baik, sehingga 

 Instagram Java Café kini memiliki konten visual yang menarik perhatian publik. 

 Konten visual yang dimaksud adalah konten feed maupun konten insta story Instagram.   

 2. Instagram dari Java café lebih aktif serta terjalinnya interaksi yang baik antara Café 

 dengan followers atau pelanggan. Tidak hanya itu jumlah followers café pun semakin 

 meningkat.  

 3. Adanya sebuah peningkatkan dari segi kualitas produk dan pelayanan yang terbentuk 

 di Java Café setelah pihak café menerima data dari kegiatan customer review yang 

 peserta magang sebarkan ke pelanggan café selama 2 minggu.  

 4. Nama Java Café kini sudah dikenal masyarakat luas. Terbukti dari peningkatan 

 pengunjung yang sudah mulai banyak mengadakan sebuah event atau acara dengan 

 menggunakan dan menyewa sejumlah fasilitas ruangan yang tersedia.   

 Selain diberi tugas untuk mengelola sistem manajemen branding, peserta magang juga 

diikut sertakan terlibat dalam kegiatan proses persiapan acara nonton bareng ( nobar ) debat 

publik pertama dan debat publik kedua calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang 

diselenggarakan di Java Café. Keterlibatan peserta magang dalam acara tersebut yaitu menjadi 

bagian dokumentasi sekaligus membantu mempersiapkan kebutuhan untu acara nonton bareng.  

 

Gambar 2.15 Mendokumentasi Acara Nobar Debat Publik Pertama 



 

Gambar 2.16 Mempersiapkan Kebutuhan Acara Nobar Debat Publik Kedua 

 Sebagai peserta magang dengan posisi manajemen branding melalui media sosial pihak 

Java Café mempercayakan akun instagram dengan memberikan akses user dan password 

pada peserta magang. Dilihat dari segi design konten memang masih menjadi standart 

café, namun untuk deskripsi kata dan hashtag pada instagram, peserta magang dianggap 

lebih tahu dan mempercayakan pada peserta magang. 

2.2.4 Faktor Pendukung  

 Peserta magang cukup nyaman dan puas melaksanakan magang di Java Café Surabaya, 

karena instansi menyediakan fasilitas - fasilitas yang cukup memadai. Peserta magang 

diberi ruang kerja dan meja pribadi, konsumsi 1x sehari selama satu bulan, bebas untuk 

menikmati menu makanan dan minuman, akses Wifi. Untuk proses izin tidak masuk 

peserta magang wajib melapor kepada manager markom melalui chat whatsapp. 

 

Gambar 2.17 Meja Kerja 



 

Gambar 2.18 Work Office Java Café Surabaya 

- Memiliki rekan kerja yang kooperatif 

- Adanya kerja sama tim yang cukup baik 

- Manager Markom selalu mengarahkan dan membimbing peserta magang 

- Mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengakses akun instagram untuk di 

kelola oleh peserta magag. 

- Perusahan memberikan kebebasan pada peserta magang dalam mengelola konten, 

hanya saja ketika konten ingin di publikasi harus terlebih dahulu melapor. Selama berada 

di Java Café peserta diberikan kebebasan untuk berkarya. 

- Adanya pembagian tugas yang cukup baik. 

2.2.5 Faktor Penghambat atau Tingkat Kesulitan  

 Peserta magang selain diberi tugas untuk mengelola manajemen branding melalui 

media sosial, pihak Java Café juga memberi tugas untuk mengelola manajemen branding 

melalui media relations. 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.  

 Kesulitan yang kedua 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 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. Kemudian 

kendala lain yang dialami adalah saat ingin melakukan sesi foto produk di area outdoor 

pada sore hari menjadi lebih sering tertunda dikarenakan turun hujan. 

2.3 Deskripsi Luaran 

 Adapun luaran yang dihasilkan oleh peserta magang yaitu berupa design konten media 

sosial instagram dalam bentuk feed Instagram yang rapi, menarik dan berwarna. Sehingga 

ketika Java Cafe memiliki  feed instagram yang rapi dan bewarna akan membuat publik 

penasaran dan tertarik mengunjungi cafe. Ditengah zaman yang semakin modern, banyak 

pengusaha atau pemilik café yang berlomba - lomba untuk memasarkan produk atau 

jasanya melalui media sosial, sehingga hal tersebut mewajibkan para pemilik café untuk 

dapat mengemas produk atau jasanya secara baik dan menarik agar berbeda dengan café 

lainya. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu melakukan kegiatan branding dan 

promosi produk melalui postingan Instagram.  

 Luaran yang dihasilkan oleh peserta magang tidak hanya berupa design konten di 

instagram saja. Luaran lain yang dihasilkan berupa design brosur, voucher, dan video  

company profile. Design brosur dan voucher digunakan untuk kegiatan promosi secara 

offline, sedangkan luaran video company profile nantinya akan digunakan oleh Java Café 

ketika ingin memperkenalkan café nya ke perusahaan lain atau mempromosikan ke acara 

– acara yang membutuhkan video company profile. 

 

 

 

 

 

 

 


