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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tour de Singkarak adalah kejuaraan balap sepeda resmi dari persatuan 

balap sepeda (Union Cycliste International) yang diselenggarakan setiap tahun di 

Sumatera Barat. Kejuaraan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 

ini merupakan balapan jalan raya jarak jauh yang umumnya diadakan sekitar 

bulan April hingga juni dan berlangsung selama seminggu. Kejuaraan ini telah 

menjalin kerjasama dengan Amaury Sports Organizations yang menjadi 

penyelenggara Tour de France di Perancis.  

Sesuai dengan namanya, Singkarak merupakan danau terbesar di Sumatera 

Barat menjadi bagian dari jalur lintasan Tour de Singkarak. Selain itu beberapa 

kawasan wisata lain juga menjadi bagian dari jalur lintasan, termasuk Lembah 

Harau, Danau Maninjau, Kelok 44, Danau Diatas dan Danau Dibawah. TDS 

(Tour de Singkarak) diselenggarakan untuk pertama kali oleh Kementrian 

Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia pada tahun 2009.  

Dipandang sukses dari segi penyelenggaraan, menjadikan ajang ini sebagai 

salah satu kejuaraan resmi Persatuan Balap Sepeda Internasional di kelas 2.2 

AsiaTour. Dalam penyelenggaraan TDS, kota Padang selalu menjadi titik start 

perlombaan dengan titik finish di dermaga Danau Singkarak. Namun pada Tour 

de Singkarak 2012, titik start lomba dipindahkan ke kota Sawahlunto. Sedangkan 

titik finish dipindahkan ke kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat. 
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Sampai saat ini kegiatan TDS sudah memastikan 7 kali pergelaran terhitung mulai 

dari tahun 2009 sampai 2015.  

Dari sisi ekonomi, potensi dan kekuatan ekonomi Sumbar, khususnya di 

sektor pariwisata juga cukup memadai dan masih banyak bisa digali. Dengan 

dukungan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan TDS, potensi ekonomi, 

khususnya pariwisata Sumbar diharapkan bisa segera terwujud dan menjadi 

perputaran ekonomi dengan volume yang lebih besar. Dengan diselenggarakannya 

Tour De Singkarak dinilai telah mengingkatkan kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Sumatera Barat, bahkan ditahun 2011 naik menjadi 13,2%.   

Dari segi koordinasi dan sinergitas, Tour De singkarak juga dinilai sebagai 

event promosi pariwisata terbaik dari 41 event  tetap yang digelar Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergitas itu terlihat dari kekompakan para 

pemimpin daerah dalam mendukung kegiatan tersebut, gubernur berikut para wali 

kota dan bupati selalu menghadiri langsung rapat koordinasi 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Singkarak diakses pada tanggal 3 Februari 

2016 pukul 20:00 WIB).  

Kegiatan Tour De Singkarak yang terjadi pada tanggal 3 s/d 11 Oktober 

2015 diikuti oleh dua puluh empat tim dari tiga puluh enam negara dan 

memperebutkan hadiah sebesar 2,4 miliar rupiah dengan jarak tempuh yang 

dilalui mencapai 1.327 km dengan disuguhi keindahan alam Sumatera Barat. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Republik Indonesia serta Provinsi Sumatera Barat dan didukung oleh 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Singkarak
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Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Serikat Bersepeda 

Internasional dan Yayasan Bersepeda Indonesia. 

Selain adanya dukungan dari pemeritah daerah di Sumatera Barat terkait 

kegiatan Tour De Singkarak ini, seperti Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah 

Kota Bukittinggi, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten 

Lima Puluh Kota, Pemerintah Kota Padang, Pemerintah Kabupaten Padang 

Panjang, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman, 

Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah 

Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Kabupaten 

Sijunjung, Pemerintah Kota Solok, Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah 

Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah datar. 

Sedangkan rute yang dilalui oleh peserta Tour De Singkarak yaitu Stage 

satu melalui rute Pesisir Selatan sampai Pariaman dengan jarak tempuh mencapai 

163 km, dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015 hari Sabtu, stage dua melalui 

rute  Padang Pariaman samapai Solok dengan jarak tempuh mencapai 140 km, 

dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2015 Minggu, stage tiga melalui rute 

Sijunjung sampai Dharmasraya dengan jarak tempuh mencapai 184,5 km, 

dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 hari Senin. 

Stage empat melalui rute Sawahlunto sampai Solok Selatan dengan jarak 

tempuh mencapai 164,5 km, dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2015 hari 

Selasa, stage lima melalui rute Lima Puluh Kota sampai Payakumbuh dengan 

jarak tempuh mencapai 164 km, dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2015 hari 
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Rabu, stage enam melalui rute Bukittinggi sampai Tanah Datar dengan jarak 

tempuh mencapai 116 km, dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 hari Kamis, 

stage tujuh melalui rute Pasaman sampai Pasaman Barat dengan jarak tempuh 

mencapai 123,5 km, dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 hari Jum’at, stage 

delapan melalui rute Pasaman Barat sampai Agam dengan jarak tempuh mencapai 

124 km, dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2015 hari Sabtu, stage sembilan 

melalui rute Padang sampai Padang Panjang dengan jarak tempuh mencapai 148,5 

km dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015 hari Minggu 

(https://www.youtube.com/watch?v=enNHNK9QxrU diakses pada tanggal 3 

Fabruari 2016 pukul 21:00 WIB). 

Ada alasan lain, mengapa Sumatera Barat menjadi pelaksana Tour de 

Singkarak sejak tahun 2009 hingga sekarang. Yang mana keunggulan tersebut 

menjadi nilai tambah sehingga TDS menjadi agenda tahunan. Pertama adalah 

aksesibilitas, koneksi antar kota nasional dan internasional, serta jangkauan jarak 

antara Padang dan kota, kabupaten lain relatif dekat yang memungkinkan 

wisatawan  dapat bepergian mengelilingi sumbar hanya dalam sehari. 

Kedua variasi objek wisata seperti gunung, sungai, pantai, laut  dan pulau 

yang menjadi primadona Sumatera Barat, Ketiga adalah kekhasan dan keunikan 

adat, seni dan budaya di minangkabau seperti sistem kekerabatan yang tidak 

dimiliki oleh daerah atau negara lain, Sumatera Barat merupakan wilayah yang 

memiliki hutan tropis terbaik sebagai paru-paru dunia serta keunikan ekologis 

yang dilewati garis khatulistiwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=enNHNK9QxrU
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Triarga TV merupakan salah satu stasiun televisi lokal yang berada di 

Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Triarga TV 

merupakan anak perusahaan dari Jawa Pos Media Group, dimana hingga akhir 

tahun 2009 Jawa Pos Group sudah memiliki hampir 20 jaringan televisi lokal. 

Triarga TV sendiri mulai didirikan pada tanggal 27 Juli 2009 dengan channel 50 

UHF, saat ini Triarga TV telah mampu mengudara selama 10 jam per hari dengan 

kandungan materi acara seratus persen lokal.  

Sebagai stasiun televisi lokal Triarga TV berperan penting dalam 

memperkenalkan dan menginformasikan tentang budaya Sumatera Barat serta 

kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. 

Secara garis besar Triarga TV membagi acara dalam dua bentuk yaitu 

news dan non news. Dari total 10 jam siaran Triarga TV, 60 % terdiri dari bentuk 

hard news, soft news, news entertainment dan dokumenter, sementara 40 % lagi 

berbentuk hiburan dan jendela bisnis guna merangsang ekonomi. Kini Triarga TV 

makin eksis dan diminati masyarakat Sumatera Barat bagian utara 

(https://www.youtube.com/watch?v=ocwodI-qd88 diakses pada 29 Februari 2016 

pukul 08.55 WIB).  

Triarga menamai 3 gunung tinggi (Gunung Marapi, Singgalang dan 

Tandikek) di Sumatera Barat yang mana daerah disekeliling gunung ini 

merupakan coverage area Triarga TV.  Nama TRIARGA dipopulerkan oleh wakil 

presiden M. Hatta untuk menamai Istana Wakil Presiden di Bukittinggi.   

https://www.youtube.com/watch?v=ocwodI-qd88
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Pada tanggal 27 Juli 2009 merupakan tanggal siaran perdana dan dijadikan 

sebagai hari ulang tahun Triarga. Kini Triarga (3 gunung tinggi) menjadi salah 

satu identitas Ranah Minang dan masyarakat Minang yang mengacu pada 3 

gunung yang berdiri kokoh di Ranah Minang.  

Triarga juga dianalogikan dengan berbagi unsur dalam adat Minang Kabau 

yang dinisbahkan dengan kata tigo; tigo tungku sajarangan / tigo tali sapilin (ninik 

mamak pelambangan luhak nan tigo (luhak tuo/ Tanah Datar, luhak tangah/ 

Agam, luhak bungsu/ limapuluh kota) serta tigo warna simbol adat Minang Kabau 

(merah, kuning dan hitam). Triarga TV meliputi wilayah frekuensi channel 56 

UHF yaitu; kota Bukittinggi, kab. Agam, kota Padangpanjang, kab. Tanah Datar, 

kota Solok, kota Payakumbuh dan kab. Limapuluh Kota. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: "Bagaimana program media lokal (Triarga TV) dalam 

mempromosikan Tour de Singkarak 2015?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program media lokal 

(Triarga TV) dalam mempromosikan Tour de Singkarak 2015. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat tentang 

program media lokal (Triarga TV) dalam mempromosikan Tour de 

Singkarak 2015. 
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2. Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui manfaat program media lokal (Triarga TV) dalam 

mempromosikan Tour de Singkarak 2015.  

 


