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	PENDAHULUAN
	I.1. Latar Belakang
	I.2. Tujuan Magang
	I.3. Ruang Lingkup dan Batasan Magang
	BAB III
	III.2 Visi dan Misi Kompas.com
	III.3 Kanal Urban Serpong
	Urban Serpong merupakan media khusus bagi warga Serpong dan sekitarnya. Rubrik ini tidak hanya berisi berita-berita seputar kawasan Serpong dan sekitarnya, tetapi juga memuat suara warga Serpong.
	Wilayah cakupan Urban Serpong meliputi perbatasan Gading Serpong dan Sungai Cisadane, penghujung utara hingga batas selatan Bumi Serpong Damai (BSD). Wilayah peliputan Urban Serpong tidak hanya terbatas di Bumi Serpong Damai (BSD) tetapi tidak menutu...
	Urban Serpong terdiri dari tiga orang pengurus yaitu :
	Editor : Laksono Hari Wiwoho
	Repoter Intern : Dian Maharani
	Reporter magang : Selvia Saputra
	Rubrik Urban Serpong terdiri dari beberapa bagian, berikut uraian rubrik Urban Serpong yang terdapat pada halaman web berupa :
	Berita : pada rubrik berita, pembaca akan mendapatkan informasi teraktual mengenai Serpong dan sekitarnya. Peristiwa penting, info lalu-lintas, hingga kejadian luar biasa di sekitar Serpong termasuk di dalamnya.
	Galeri : Urban Serpong meletakkan foto-foto karya warga yang sudah teregistrasi dalam situs Urban Serpong, dengan adanya rubrik galeri, Urban Serpong berharap partisipasi warga dalam memperkaya bagian Galeri.
	Kolom : pada rubrik kolom warga bebas untuk memberikan opini, keluhan, curhat, maupun saran.
	Jual Beli : rubrik ini berisi transaksi jual beli usaha pembaca.
	Direktori : rubrik ini berisi daftar layanan publik dan usaha pembaca.
	Agenda : rubrik ini menampilkan informasi jadwal acara ataupun kegiatan yang berlangsung di area Serpong. Pembaca juga dapat berperan serta mengisi bagian agenda dengan jadwal pesta, pameran, konser, hingga acara copy darat untuk komunitas warga.
	Berdasarkan ketetapan dari perusahaan, maka pada bulan Agustus 2012 Kanal Urban Serpong ditutup kemudian digantikan dengan Kanal Kompasiana dan  Urbanesia. Dikarenakan Kompas.Com ingin lebih mengembangkan Jurnalistik Warga lebih luas lagi mencakup sel...
	Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kompas.com
	BAB IV
	URAIAN MAGANG DAN PEMBAHASAN
	IV.1 Uraian Pelaksanaan Magang
	Penulis bekerja selama 640 jam atau kurang lebih empat bulan dalam melaksanakan program magang di Kompas.com. Penulis aktif bekerja sebagai reporter untuk kanal Urban Serpong. Kanal Urban Serpong merupakan media khusus bagi warga Serpong dan sekitarn...
	Selama menjalani magang di Kompas.com penulis masuk pada pukul 09.00 WIB. Penulis bekerja dalam tim, tim Urban Serpong terdiri dari seorang Pemimpin Redaksi, wakil Pemimpin Redaksi, editor, reporter intern, dan seorang reporter magang. Selama menjala...
	Penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan media online, media cetak dan televisi sebelum membahas proses penulisan berita pada kanal Urban Serpong. Media Online  memiliki karakteristik yang tidak sama dengan media cetak ataupun televisi, demikian p...
	Dalam proses penulisan berita pada kanal Urban Serpong, reporter diwajibkan untuk meliput dan menulis berita setiap harinya untuk ditayangkan di rubrik Berita Urban Serpong. Penulis setiap harinya harus mencari materi liputan dengan cara berkeliling k...
	Proses wawancara juga dilakukan untuk menunjang kebenaran akan sebuah berita, dalam melakukan wawancara, penulis diharuskan untuk mencari narasumber yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, misalnya pemilik Restoran Sunny Side Up yang bernuansa telur,...
	Penulis juga diharuskan untuk menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan setiap narasumber yang penulis wawancarai. Menjalin hubungan baik dengan narasumber sangat penting karena penulis mempunyai pengalaman tersendiri yang didapatkan di...
	Selama melakukan proses peliputan berita, penulis tidak hanya sendirian tetapi bekerjasama dengan seorang reporter intern Kompas.com untuk kanal Urban Serpong. Pembagian tugas juga dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih berita. Reporter intern m...
	Pada umumnya masyarakat belum mengenal Surya Institute yang didirikan oleh Prof. Yohannes Surya yang juga berperan memperkenalkan fisika kepada kaum muda di Indonesia, Surya Institute bekerjasama dengan pemerintah propinsi Papua Nugini untuk memajukan...
	Selain Surya Institute, penulis juga berkesempatan meliput dan berpartisipasi meliput terapi tertawa di Rumah Sakit Jiwa Dharma Graha, terapi tertawa sendiri pada umumnya sangat jarang diketahui orang, padahal terapi ini memiliki manfaat untuk menstab...
	Penulis juga mengunjungi dan meliput Restoran dengan nuansa telur di Sunny Side Up Summarecon Mall Serpong yang memiliki tampilan makanan yang unik dengan menyajikan hidangan telur ayam arab yang sudah mendapat sertifikat dari dinas kesehatan, telur y...
	Pencarian berita tidak hanya dilakukan dengan cara berkeliling mengitari wilayah cakupan Urban Serpong, tetapi juga melalui info di koran lokal serpong, wartawan lokal, maupun komunitas yang ada di kawasan Serpong. Setelah menemukan topik peliputan, ...
	Team Urban Serpong selalu mengadakan rapat kecil setiap bulan untuk membahas kekurangan dan kelebihan dari berita yang ditampilkan, tujuannya untuk mengevaluasi jalannya kanal Urban Serpong dalam menghadirkan berita yang berguna dan bermanfaat bagi w...
	Berdasarkan tampilannya Urban Serpong memiliki enam kolom berita yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Hasil liputan penulis selama menjadi reporter Urban Serpong ditampilkan pada kolom Berita yang menampilkan informasi terbaru d...
	IV.2. Uraian Pelaksanaan Magang: Ruang Lingkup Administrasi
	Berita : pada rubrik berita, pembaca akan mendapatkan informasi teraktual mengenai Serpong dan sekitarnya. Peristiwa penting, info lalu-lintas, hingga kejadian luar biasa di sekitar Serpong termasuk di dalamnya.
	Galeri : Urban Serpong meletakkan foto-foto karya warga yang sudah teregistrasi dalam situs Urban Serpong, dengan adanya rubrik galeri, Urban Serpong berharap partisipasi warga dalam memperkaya bagian Galeri.
	Kolom : pada rubrik kolom warga bebas untuk memberikan opini, keluhan, curhat, maupun saran.
	Jual Beli : rubrik ini berisi transaksi jual beli usaha pembaca.
	Direktori : rubrik ini berisi daftar layanan publik dan usaha pembaca.
	Agenda : rubrik ini menampilkan informasi jadwal acara ataupun kegiatan yang berlangsung di area Serpong. Pembaca juga dapat berperan serta mengisi bagian agenda dengan jadwal pesta, pameran, konser, hingga acara copy darat untuk komunitas warga.
	IV.4. Uraian Penerapan Teori Pengurangan Ketidakpastian pada Kanal Urban Serpong di Kompas.com
	Penulis tidak hanya menerapkan teori paradigma naratif tetapi ada teori lain yang penulis gunakan untuk menunjang pekerjaan penulis yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Bertemu dengan orang yang belum pernah kita kenal adalah hal yang sangat lazim...
	Charles Berger dan Richard Calabrese (1975), mencoba meneliti keadaan tersebut dan mempopulerkan teori Pengurangan Ketidakpastian. Tujuan mereka dalam menyusun teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidak...
	Selama bekerja sebagai reporter di Urban Serpong penulis selalu bertemu dengan orang baru setiap harinya untuk mencari informasi, di awal perjumpaan untuk mencairkan suasana penulis mengucapkan salam dan beramah tamah kepada calon narasumber.
	Dalam teori ini Berger & Calabrese membagi proses pengurangan ketidakpastian ini menjadi dua subproses, yaitu prediksi dan penjelasan. Prediksi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperkirakan pilihan perilaku diri sendiri dan orang lain. Se...
	Berikut Penulis tampilkan liputan yang penulis bahas pada bab empat dalam bentuk tabel dibawah ini :
	Sebagai reporter yang membutuhkan informasi untuk kelengkapan berita, maka ketika bertemu dengan calon narasumber, reporter harus memperhatikan hal-hal yang sederhana seperti datang tepat waktu, memberi salam kepada narasumber, memperhatikan penampil...
	IV.5. Penerapan Teori Pertukaran Sosial pada Kanal Urban Serpong di Kompas.com
	Terakhir penulis mengunakan Teori Pertukaran Sosial untuk menunjang pekerjaan penulis selama melakukan magang. Teori pertukaran sosial (social exchange theory) didasarkan pada ide bahwa orang memandang hubungan mereka dalam konteks ekonomi dan mereka...
	Pengorbanan (cost) adalah elemen dari sebuah hubungan yang memiliki nilai negatif bagi seseorang.penulis juga merasakan pengorbanan yang besar selama menjalankan magang. Penulis banyak melakukan hal yang kurang disukai terutama ketika penulis sedang ...
	Penghargaan adalah elemen dari sebuah hubungan yang memiliki nilai negatif bagi seseorang. Pada pekerjaan yang penulis kerjakan seringkali mengalami hal-hal yang tidak disukai tetapi harus tetap dijalankan karena tuntunan, selama menjalankan pekerjaa...
	Semua Teori Pertukaran Sosial juga dibangun berdasarkan asumsi mengenai sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Asumsi yang pertama adalah manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku orang dimoti...
	Asumsi yang kedua bahwa manusia adalah makhluk rasional. Manusia akan selalu menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu dan ini akan menuntun perilakunya. Seringkali terjadi pada penulis ketika harus menulis sebuah berita, pe...
	Asumsi yang ketiga adalah standar-standar yang digunakan orang untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari orang satu ke orang lainnya, menunjukkan bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keaneka...
	Penulis harus meliput berita tentang pertukaran Pelajar Perancis yang bersekolah di Indonesia, sebagai reporter dari Kompas.Com yang sudah memiliki nama di masyarakat dan sudah terpercaya, maka sekolah tempat Pauline belajar bersedia memberikan izin p...
	Penulis tahu jika menulis berita tentang sosok Pauline Daburon akan memunculkan rasa penasaran bagi pembaca dan jumlah pembaca akan tinggi karena pemberitaan tersebut dan penulis memutuskan untuk menulis pemberitaan tentang pelajar Perancis yang bela...
	Dengan menulis berita tentang Pauline Daburon maka penulis merasa berita yang dihasilkan cukup memuaskan dengan perjuangan yang penulis lakukan seperti pergi ke SMAN II Setu Tangerang Selatan di pagi hari , menungu Pauline hingga selesai belajar dan ...
	IV.5. 2 Penerapan Teori Pertukaran Sosial dalam artikel ‘Siswa SMAK Penabur Gading Serpong Juara Olimpiade Fisika’
	Penulis ditugaskan oleh editor untuk meliput mengenai siswa SMAK Penabur Gading Serpong yang menjuarai lomba Olimpiade Fisika International. Saat mendapatkan tugas meliput penulis mendatangi langsung sekolah tempat siswa juara Olimpiade Fisika belaja...
	Penulis juga sudah memikirkan ketika mendapatkan tugas untuk meliput juara Olimpiade Fisika, dikepala penulis mulai terpikir untuk merangkai kalimat yang baik agar pembaca dapat memahami tujuan dimuatnya berita mengenai juara olimpiade fisika.
	Tujuan penulis mewawancarai narasumber di Surya Institute adalah untuk mendapatkan berita karena memang sudah tanggung jawab penulis saat bekerja sebagai reporter, tetapi disamping untuk mendapatkan berita pihak yang bersedia untuk diwawancarai pun m...
	IV.6. Penerapan Teori Paradigma Naratif pada Kanal Urban Serpong di Kompas.com
	Selama bekerja pada kanal Urban Serpong di Kompas.com, Penulis melihat teori Paradigma Naratif dapat diterapkan pada kegiatan penulisan Feature. Pada teori Paradigma Naratif yang dikemukakan oleh Walter Fisher dijelaskan bahwa manusia ialah makhluk p...
	Pada proses penulisan berita untuk Urban Serpong, reporter menceritakan setiap alur peristiwa secara berurutan dan terkait satu sama lain dengan tujuan agar pembaca dapat memahami dan mengerti dengan baik sehingga pengetahuan akan bertambah dan infor...
	Koherensi juga menjadi sebuah konsep yang penting pada teori komunikasi Paradigma Naratif. Koherensi ini pada akhirnya akan merujuk kepada sebuah konsistensi. Dari koherensi tersebut terdapat tiga spesifikasi. Yang pertama adalah koherensi struktural...
	Kedua adalah koherensi material, dimana koherensi ini merujuk pada kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya. Dalam proses produksi berita, reporter memberikan pertanyaan kepada narasumber, pertanyaan yang diberikan sama seperti perbincanga...
	Kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya dapat dilihat pada saat pembuatan paket dan filler yang ditampilkan ketika berita telah ditayangkan. Berita yang ditulis dan foto yang ditampilkan pada halaman web memiliki hubungan satu sama lain d...
	Terakhir koherensi karakterologis yang merujuk pada sebuah kepercayaan dalam karakter ceritanya. Setiap melakukan wawancara untuk suatu berita, narasumber yang diwawancarai oleh reporter haruslah narasumber yang kredibel dan pakar di bidangnya agar ...
	Penulis meliput tentang Pauline Daburon pelajar Perancis yang bersekolah di SMAN Setu II Tangerang Selatan, ketika menulis berita mengenai Pauline, penulis merangkai hasil wawancara penulis dengan Pauline menjadi rangkaian cerita yang isinya saling be...
	Penulis juga melalukan wawancara dengan narasumber sebelum menulis berita, hasil wawancara dengan pauline juga menentukan alur dari cerita yang akan penulis tuangkan menjadi sebuah berita, selain wawancara penulis juga harus mewawancarai sumber yang k...
	IV.6. 2 Penerapan Teori Paradigma Naratif dalam artikel ‘Siswa SMAK Penabur Gading Serpong Juara Olimpiade Fisika’
	Penulis mengambil contoh artikel ketika mewawancarai pelajar SMAK Penabur Gading Serpong yang menjuarai Olimpiade Fisika. Penulis menceritakan setiap alur peristiwa secara berurutan dan terkait satu sama lain dengan tujuan agar pembaca dapat memahami...
	Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan siswa SMAK Penabur Gading Serpong untuk menentukan alur cerita yang akan ditulis pada berita. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penulis menjadi tahu bagaimana harus merangkai sebuah berita...



