
LAMPIRAN 

 

1. Dokumentasi Kegiatan Magang 

 

 

Produksi design konten instagram 

 

Evaluasi hasil design feed Instagram 

dengan Manager Markom 

 

Penataan makanan untuk sesi foto produk 

 

Penataan makanan untuk sesi foto 

produk 

 

Produksi design feed instagram 
 

Sesi foto produk dengan tim 



 

Membantu persiapan acara nobar debat 

publik PilWali Surabaya 2021 

 

Produksi brosur untuk kegiatan 

promosi Café  

 

Ikut andil dalam acara nobar debat public 

PilWali Surabaya 2021 

 

Editing hasil foto produk sebelum di 

publish ke instagram 

 

Dokumentasi acara nobar debat public 

PilWali Surabaya 2021 

 

Merancang konsep design background 

feed instagram 

 

 

 



2. Contoh Hasil Karya / Luaran 

        

         

   



3. Struktur Organisasi Java Café Surabaya 

 



4. Kegiatan Harian Magang 

OKTOBER 2020 

Tgl Hari Bentuk Kegiatan Gambar 

26 Senin  

- Rapat bersama manager markom 

untuk membahas terkait jobdesc 

yang diberikan. 

- Menyusun strategi branding 

melalui media sosial Instagram 

- Membuat design background feed 

Instagram 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

27 Selasa  

- Membuat design utama 

memperingati Maulid Nabi 

- Membuat design utama Instagram 

hari sumpa pemuda 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 

28 
Rabu 

LIBUR 

- Upload konten ucapan Hari Sumpah 

Pemuda di instagram dan pembuatan 

caption dari rumah 

 

29 
Kamis 

LIBUR 

- Upload Konten ucapan 

memperingani Maulid Nabi di 

instagaram dan pembuatan caption 

 



30 Jumat 

- Merencanakan konsep promosi Java 

Café melalui media cetak ( brosur ) 

- Membuat design untuk brosur Java 

Café 

- Evaluasi dengan Manager Markom 

Java Café 

                

31  Sabtu 

- Upload instastory harian untuk 

mempersuasif pengunjung 

- Membuat konsep design konten feed 

welcome november untuk Instagram 

- Evaluasi dengan Manager Markom 

Java Café 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  NOVEMBER 2020  

Tgl Hari Bentuk Kegiatan Gambar 

01 Minggu 

- Rapat bersama pengelola dan 

pemilik cafe untuk nobar debat 

publik pertama calon walikota 

surabaya 2021 

- Upload konten desain ucapan 

“Welcome November” di instagram 

dan pembuatan caption 

- Pembagian jobdesk pada acara nobar 

debat pilwali Surabaya 2021 

- Penjelasan konsep acara nobar dari 

manager markom 

 

 

02 Senin 

- Produksi video protokol kesehatan 

untuk instastory Java Café 

- Upload instastory harian untuk 

mempersuasif pengunjung 

- Revisi design brosur promosi café  

- Evaluasi oleh manager markom 
 

03 Selasa 

- Produksi dubbing untuk poster 

nobar debat publik pertama calon 

walikota Surabaya 2021 

- Produksi poster info live music 

event 

- Evaluasi oleh manager markom 

 

 



04 Rabu 

- Briefing persiapan acara nobar debat 

publik pertama calon walikota 

surabaya 2021 

- Membantu persiapan acara nobar 

debat publik pertama calon walikota 

surabaya 2021 

- Dokumentasi acara nobar debat 

publik pertama calon walikota 

surabaya 2021 

- Evaluasi acara dengan pemilik, 

pengelola, dan pihak parpol 

 

 

05 Kamis 

- Upload instastory harian untuk 

mempersuasif pengunjung 

- Produksi design feed tips waktu 

makan ideal untuk instagram java 

café 

- Mengkonsep customer review untuk 

peningkatan mutu Java Café 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 



06 Jumat 

- Upload konten “Tips Waktu Makan 

Ideal” di instagram dan pembuatan 

caption 

- Upload poster info live music event 

- Dokumentasi acara live music 

- Mengkonsep pembentukan voucher 

customer review untuk menarik 

konsumen 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

07 Sabtu LIBUR  

08 Minggu LIBUR  

09 Senin 

- Upload instastory untuk mempersuasif 

pelanggan 

- Membuat desain utama ucapan Hari 

Pahlawan 

- Diskusi persiapan acara nobar film 

dokumenter 10 November 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

10 Selasa 

- Upload konten ucapan Hari Pahlawan 

di instagram dan pembuatan caption 

- Mencari refrensi konten branding 

- Menjalin kerjasama dengan pihak 

Harian Disway terkait pembuatan 

rubrik nongkrong  



- Evaluasi dengan manager markom 

 

11 Rabu LIBUR  

12 Kamis LIBUR  

13 Jumat 

- Mengkonsep rubrik nongkrong untuk 

harian disway 

- Upload instastory harian untuk 

mempersuasif pengunjung 

- Evaluasi dengan manager markom 

  

14 Sabtu 

- Diskusi mengenai konten foto produk 

- Mencari beberapa refrensi contoh foto 

produk 

- Analisis insight konten yang sudah di 

upload 

- Evaluasi dengan manager markom  

15 Minggu 

- Produksi konten “ manfaat soda ” untuk 

Instagram java café 

- Upload instastory untuk mempersuasif 

pelanggan 

- Diskusi untuk sesi foto produk sebagai 

salah satu konsep branding 

- Membuat daftar bahan – bahan yang 

dibutuhkan untuk sesi foto produk 

 

 

16 Senin LIBUR  



17 Selasa 

- Belanja bahan – bahan untuk keperluan 

sesi foto produk 

- Sesi foto produk minuman 

- Diskusi mengenai persiapan acara 

nobar debat Pilwali Surabaya 2021 

kedua 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

18 Rabu 

- Membantu jalannya acara nobar debat 

publik Pilwali Surabaya 2021 kedua 

- Dokumentasi nobar debat Pilwali 

Surabaya 2021 

- Upload instastory mengenai nobar 

debat Pilwali Surabaya 2021 

- Evaluasi dengan pengelola, pemilik 

café, dan parpol 

 

 

 

 

 

 

19 Kamis 

- Upload instastory memberitahukan 

bahwa Java Cafe buka mulai pukul 

17.00 

- Foto produk, hunting dan pengambilan 

video 

- Editing hasil foto produk dan hunting 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 

 



20 Jumat 

- Upload instastory harian untuk 

mempersuasif pelanggan 

- Upload foto produk snack kentang 

- Foto Produk makanan dan pemotretan 

dengan manager markom Java Café 

- Membantu persiapan live music 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 

21 Sabtu 

- Foto produk dan pengambilan video 

- Upload minuman squash series dan foto 

pelanggan serta pembuatan caption 

- Editing hasil foto produk cappuccino 

latte 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Minggu LIBUR  



23 Senin 

- Upload hasil pemotretan dengan 

pengelola Java café  

- Upload makanan ringan mix platter 

Goreng dan pembuatan caption 

- Editing foto produk 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

24 Selasa 

- Mencari referensi rubrik nongkrong di 

google  

- Menyusun rangkaian rubrik nongkrong 

- Editing hasil foto produk 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 

 

25 Rabu 

- Editing hasil foto produk 

- Hunting fasilitas game yang tersedia di 

Java Café 

- Upload makanan Pisang Coklat dan 

pembuatan caption 

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 



26 Kamis 

- Foto produk dan pengambilan video 

- Editing hasil foto produk 

- Upload produk tenant yaitu nasi ayam 

bakar dan pembuatan caption 

- Menganalisis insight followers Java 

café  

- Evaluasi dengan manager markom 

 

 

27 Jumat 

- Editing hasil foto hunting suasana café  

- Upload kegiatan bermain game Uno 

Tacko yang merupakan fasilitas dari 

Java Cafe dan pembuatan caption 

- Kumpul dengan pengelola Java Cafe 

dalam rangka perpisahan dan 

memberikan masukan serta saran untuk 

Java Cafe kedepannya 

 

 

 

 

 

 



5. Lampiran Presensi Magang 

 

 



 



6. Lampiran Penilaian  

 

 



 


