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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik). Alexis S. Tan dalam Nurudin (2014), dalam 

komunikasi massa itu komunikatornya adalah organisasi sosial yang mampu 

memproduksi pesan dan mengirimkannya secara serempak ke sejumlah orang 

banyak yang terpisah. Komunikator dalam komunikasi massa biasanya media 

massa (surat kabar, majalah atau penerbit buku, stasiun atau jaringan TV). 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

kahalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti 

radio, surat kabar dan film.    

Definisi lain pernah dikemukakan oleh Joseph A. Devito dalam Nurudin 

(2014) yakni,  pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan 

kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio 

atau visual.  

Menurut Jay Black dan Frederick C. Withney dalam Nurudin (2014). 

disebutkan, komunikasi massa  adalah sebuah proses di mana pesan- pesan yang 
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diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima 

pesan yang  luas, anonim dan heterogen  

2.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Ada banyak pendapat yang mengatakan tentang fungsi komunikasi massa 

secara umum bisa dikemukakan seperti informasi, pendidikan dan hiburan. Fungsi 

komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Withney (1988) antara 

lain : (1) to inform (menginformasikan), (2) to entertain (memberi hiburan), (3) to 

persuasive (membujuk), (4) transmission of the culture (transmisi budaya). 

Menurut John Vivian dalam bukunya The Media Of Mass Communciaton 

(1991) menyebutkan ; (1) providing information, (2) providing entertainment, (3) 

helping to persuade, dan (4) contributing to social cohesion (mendorong kohesi 

sosial). Ada pula fungsi komunikasi menurut Harold D. Laswell yaitu (1) fungsi 

pengawasan, (2) fungsi korelasi, (3) fungsi pewarisan sosial. Charles Robert 

Wright (1988) menambah fungsi entertainment (hiburan) dalam komunikasi 

massa. 

1. Informasi 

Merupakan fungsi yang paling penting dalam komunikasi massa, untuk 

mengetahui sebuah informasi ini biasanya adalah berita-berita yang disajikan. 

Dalam mencari sebuah berita seorang wartawan haruslah mencari fakta-fakta yang 

ada dilapangan kemudian dituang kedalam tulisan sehingga menjadi informasi. 

Dalam istilah jurnalistik, fakta tersebut diringkas dalam istilah 5W+1H (What, 

Where, Who, When, Why + How). 
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2. Hiburan 

Dalam fungsi hiburan, untuk media eletronik menduduki posisi yang 

paling tinggi dibandingkan dengan media-media yang lain. Dalam sebuah 

keluarga televisi dianggap sebagai perekat keintiman masing-masing anggota 

setelah menjalankan aktivitas sendiri-sendiri. Misalnya suami dan istri yang 

bekerja dari pagi hingga malam sedangkan anak-anak bersekolah. Lalu pada 

malam harinya mereka berkumpul dirumah menyalakan televisi dan memilih 

acara hiburan sebagai obat melepas lelah setelah seharian beraktivitas. 

3. Persuasi 

Bagi Josep A. Devito (1977) fungsi persuasi dianggap sebagai fungsi yang 

paling penting dari komunikasi massa. Persuasi bisa datang dari berbagai macam 

bentuk : (1) mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai 

seseorang; (2) mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; (3) 

menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan (4) memperkenalkan etika, 

atau menawarkan sistem nilai tertentu. Misalnya, iklan shampo A yang 

unganmengatakan dapat mencegah rambut rontok dan membuat rambut hitam 

berkilau. Dengan begitu, penonton yang melihat iklan tersebut akan menjadi 

terpengaruh dan mengikuti apa yang dikatakan oleh iklan, terlebih penonton 

mencoba untuk memakai shampo tersebut. 

4. Korelasi  

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat kaitannya 
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dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai 

komponen masyarakat. Sebuah berita yang disajikan oleh seorang reporter 

menghubungkan antara narasumber (salah satu unsur bagian masyarakat) dengan 

pembaca surat kabar (unsur bagian masyarakat lain) (Nurudin, 2014). 

5. Mobilisasi  

Mengempanyekan tujuan sosial di ranah politik, perang, perkembangan 

ekonomi, pekerjaan, dan terkadang agama (Mc Quail 2011). Sehingga dari 

penjelasan di atas ada keterkaitan antara media massa sebagai alat komunikasi 

massa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam hal ini adalah 

Triarga TV sebagai media yang mempromosikan kegiatan Tour de Singkarak 

2015.  

2.3 Media Massa 

Media Massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan media yang lain adalah bisa mengatasi 

hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan 

hampir seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2014). 

2.4  Manajemen Televisi 

Manajemen televisi memang memfokuskan kepada bagaimana menyiapkan 

perangkat manajerial usaha pemberitaan. Bagaimana sebuah berita diproduksi dari 

awal sampai akhir, dari tahap perancangan, persiapan, pelaksanaan, sampai 

evaluasi dan kontrol hasil akhirnya. Televisi memiliki perbedaan pada kebutuhan 
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mengelola pemberitaan yang bersifat audio visual dengan slot-slot siaran iklan 

yang menjadi inti pemasaran dan pemasukan keuaangan institusinya (Septiawan, 

2005). 

 Struktur organisasi kerja sangat penting bagi semua perusahaan termasuk 

organisasi penyiaran atau produksi televisi. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

adanya tumpang tindih tugas dan kewajiban diantara para karyawan yang terlibat. 

Direktur Pemberitaan  

  Direktur pemberitaan adalah seorang eksekutif senior yang bertanggung 

jawab  di stasiun televisi. Tugasnya adalah memberikan arahan terhadap semua 

aktivitas siaran televisi untuk bagian pemberitaan. 

Wakil Direktur Pemberitaan  

Wakil direktur pemberitaan bertanggung jawab untuk menangani 

operasional harian bagian pemberitaan. Tugasnya adalah memberikan tugas 

meliput dan mengawasi kegiatan di pemberitaan.  

Penulis Berita 

 Seorang penulis berita bertanggung jawab untuk menulis dan mengedit  

kalimat-kalimat penghubung dalam susunan berita, membuat introduksi serta 

menguraikan hal-hal yang dapat mengangkat atau memilih bagian ucapan lisan 

untuk dijadwalkan sebagai siaran harian. Tugasnya adalah menulis dan 

menyunting peristiwa berita dan menyusunnya kembali ke dalam suatu urutan 

berita. 
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Pembantu Redaksi 

 Pembantu redaksi bertanggung jawab untuk mengisi fax termasuk 

mendistribusikan kiriman fax dari pihak luar yang masuk kepada reporter dan 

penulis. Tugasnya adalah menyiapkan bantuan secara umum kepada bagian 

pemberitaan di sebuah stasiun televisi. 

Penyiar 

 Tugasnya adalah menyajikan laporan berita dan menyampaikan laporan 

para reporter serta sebagai titik sentral dalam siaran berita. Pada fungsi utamanya, 

posisi penyiar ini adalah sebagai tuan rumah yang dijadwalkan secara reguler 

dalam siaran berita, melaporkan beberapa berita utama, membuat pengantar (lead) 

untuk berita-berita yang lain serta seputar aktivitas kepenyiaran lainnya. 

Reporter  

  Seorang reporter televisi adalah wartawan aktif yang bertugas 

mengumpulkan berita-berita dari berbagai sumber, menyusun masing-masing 

laporan dan kadang-kadang menulisnya kemudian melaporkan melalui televisi 

yang bersangkutan. Tanggung jawabnya bagi seorang reporter bermacam-macam, 

bergantung pada besar kecilnya stasiun televisi yang bersangkutan. 

Editor  

 Bertanggung jawab pada semua bagian di bidang pemberitaan. 

Memutuskan kebijaksanaan umum yang berkaitan dengan editorial dan 

memproyeksikan jangka panjang (Deddy Iskandar Muda, 2003) 
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2.5 Tahap Peliputan Tour De Singkarak 2015 

Rapat pada dasarnya dipimpin oleh seorang oleh pemimpin redaksi yang 

dihadiri oleh seluruh jajaran redaksi, mulai dari produser eksekutif, produser, 

kepala editor, kepala juru kamera, kepala dokumentasi/litbang, koordinator 

liputan, serta sekretaris redaksi (Dana Iswara, 2007).  

Untuk mendapatkan sebuah berita ada tiga hal yang harus dilakukan oleh 

seorang wartawan, menurut Ashadi Siregar (1998), pertama melalui observasi 

yaitu wartawan berada secara fisik ditempat kejadian kemudian mencatat tentang 

kejadian tersebut berdasarkan pengamatan indera penglihatannya.  

Dengan demikian  fakta yang diperoleh lewat pengamatan adalah hal-hal 

yang dapat dilihat, didengar, dirasa atau diraba dari suatu kejadian yang dialami 

sendiri oleh wartawan.  Untuk dapat menggambarkan apa yang dilihat, seorang 

wartawan haruslah berpegang pada kunci 5W+1H (What, Why, Where, When Dan 

How) yang dikenal sebagai pertanyaan pokok jurnalistik.  

Kedua yaitu dengan melakukan wawancara yang berarti bertanya kepada 

orang lain untuk memperoleh fakta. Dalam melakukan sebuah wawancara 

diperlukan alat perekam suara, sehingga fakta yang telah diuraikan seseorang 

dapat dicek kembali. Seorang wartawan perlu mengetahui cara bertanya yang 

tepat, agar orang lain mau memberikan keterangan yang diperlukan. Secara tidak 

langsung, wawancara perlu diimbangi dengan menghubungi beberapa narasumber 

untuk menghindari kesalahan informasi.  
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Ketiga adalah riset dokumentasi, dilakukan sebagai upaya untuk 

memperoleh fakta yang berasal dari dokumen tertulis. Fakta yang dimaksud bisa 

berupa angka yang dituangkan dalam tabel, bisa berupa bagan atau wacana yang 

tersimpan sebagai dokumen yang diarsip. Kecenderungan menggunakan data 

sebagai pendukung tulisan belakangan ini disebut precision journalism 

(jurnalisme presisi) yaitu fakta yang disajikan tidak lagi sekedar mengandalkan 

hasil pengamatan lapangan (apakah melalui wawancara atau observasi) yang 

sering kali bias akibat interpretasi subjektif si wartawan.  

Fakta yang diperoleh dari lapangan perlu didukung oleh data yang terukur, 

karena itu dalam konsep penelitian banyak yang dijadikan rujukan untuk 

memproleh data terukur sehingga fakta yang diperoleh dari lapangan menjadi 

lebih kuat dan lengkap. 

2.6 Jumlah Crew Yang Terlibat Dalam Peliputan Tour De Singkarak 

2015 

Untuk meliput sebuah berita mengenai kegiatan TDS terdiri dari dua divisi 

yaitu divisi program dan produksi serta divisi redaksi, yang mana untuk meliput 

kegiatan TDS berjumlah lima orang bahkan lebih tergantung kondisi di lapangan. 

Sedangkan keterlibatan crew studio penyiaran berita di televisi merupakan 

pekerjaan team yang melibatkan banyak orang. Video tape yang berisikan materi-

materi berita siap siar masih harus diputar diruang playback yang berada di bagian 

telecine pada saat siaran berita. Penyiar berita yang telah siap akan duduk diruang 
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studio di hadapan sedikitnya tiga kamera yang akan dioperasikan oleh tiga juru 

kamera (cameramen). 

Ruang studio juga harus memperoleh intensitas pencahayaan yang cukup 

sehingga diperlukan juru lampu (lightingman) yang harus stand by setiap saat 

untuk menghasilkan efek objek baik kontras maupun silouet. Demikian pula untuk 

mengatur volume suara musik, suara wawancara di studio maupun suara yang 

terekam di dalam gambar (natural sound) diperlukan seorang juru suara 

(soundman). Sementara untuk memadukan tulisan-tulisan (credit title) dari video 

type writer maupun telop dengan gambar visual memerlukan seorang switcher. 

Semua crew yang terlibat tersebut akan dikomadoi oleh seorang pengarah 

acara (program director) yang duduk diruang Production Control dan dibantu 

Floor Director (pengarah lapang/studio) dengan naskah acuan yang disebut 

rundown. Ini berarti semua crew harus aktif mengikuti saat sedang 

berlangsungnya siaran berita (Deddy Iskandar Muda, 2003). 

2.7 Langkah-Langkah Agar Berita Tersebut Siap Untuk Disiarkan 

Sebuah berita tidak akan mampu menampung segala aspek  tentang 

peristiwa tersebut secara sekaligus, tetapi hanya mampu dari sudut  tertentu saja. 

Karena itu baik reporter maupun kameramen harus memiliki kesepakatan yang 

sama untuk memilih salah satu sudut dari peristiwa yang dijadikan berita. Banyak 

cara untuk menggambarkan peristiwa yaitu dengan mengembangkan daya 

imajinasi masing-masing reporter maupun kameramen dalam menerjemahkan 

sebuah peristiwa atau kejadian kedalam visual berita televisi.  
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Yang kedua adalah membuat lead berita atau teras berita harus didasarkan 

inti informasi yang sangat substansi. Jadi berita harus memiliki daya shocking 

atau yang dapat mengejutkan, menarik dan baru bagi pemirsanya. Alasan lain 

adalah agar pemirsa mau merelakan waktunya untuk menunggu sampai ulasan 

berita selengkapnya. Jadi, apabila leadnya tidak menarik, maka pemirsa pun 

enggan untuk menunggu lebih lama. Dalam penulisan lead  di televisi setidaknya 

terdapat tiga jenis yaitu, The Name Lead, The Question Lead dan Lead 5W+1H.  

The Name Lead adalah lead yang dimulai dengan menyembutkan nama 

seseorang. Penyebutan nama tersebut dinilai menarik apabila orang tersebut 

memang memiliki jabatan lembaga kenegaraan, tokoh masyarakat, politisi atau 

ilmuwan. The Question Lead adalah lead berita yang ditulis dengan cara 

mencuplik sebagaian isi pernyataan atau sambutan pejabat, pemuka masyarakat 

atau orang-orang ternama lainnya. Lead 5W+1H adalah penjabaran dari unsur 

5W+1H yaitu Who, Whar, Where, When, Why dan How. Kelima unsur tersebut 

yang ada di dalam 5W+1H tidak harus berada dalam satu kalimat lead. Sebab, 

penulisan lead disarankan untuk menghindarkan kalimat-kalimat panjang yang 

akan menimbulkan kebosanan bagi pemirsa. 

Kemudian melakukan kegiatan menyunting dan menyusun berita, seorang 

reporter menentukan gambar dan durasi yang diperlukan sementara editor 

menitikberatkan pada kelayakan gambar dilihat dari segi komposisi, screen 

direction, intensitas cahaya dan kualitas fokus. Sedangkan kameramen sebaiknya 

mencatat daftar gambar terhadap shot gambar yang sudah ia rekam untuk 

memudahkan penyuntingan gambar. Lalu shotlist tersebut diserahkan kepada 
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reporter untuk dilakukan penentuan gambar sesuai dengan ulasan yang akan 

mereka lakukan.  

Setelah itu menulis naskah berita, dalam menulis naskah berita sebaiknya 

menggunakan pola “Easy Listening Formula” yaitu formula untuk memudahkan 

mendengar bagi pemirsa. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah alur 

informasi, state and explain, durasi shot gambar, jeda atau pause dan penggunaan 

waktu. Alur informasi adalah mengambil keputusan apakah menulis naskah 

dengan menyesuaikan gambar atau gambar yang akan menyesuaikan berita.  

State and explain yaitu pernyataan  dan penjelasan, yang artinya penulisan 

harus menjelaskan pernyataan agar dapat memudahkan pemirsa untuk mengingat 

informasi yang mereka peroleh dari siaran televisi. Durasi shot gambar yaitu 

memberikan pemirsa cukup waktu agar dapat mengerti dan memahami gambar 

melalui durasi shot gambar yang cukup. Jeda/ pause adalah waktu untuk berhenti 

sesaat di antara kalimat dan berhenti sedikit lebih lama untuk perpindahan antara 

satu sequence gambar ke sequence gambar yang lain. Penggunaan waktu yaitu 

memberikan kesempatan berhenti sesaat  (semacam koma) atau pause. Standar 

waktu yang cukup untuk penulisan adalah lima kata untuk setiap durasi tiga detik. 

Terakhir adalah Petunjuk atau “CUE” sangat mutlak diperlukan dalam penulisan 

berita ataupun penulisan naskah untuk acara lainnya di media televisi. Ada dua 

jenis cue yang dapat dijadikan patokan bagi pekerja televisi yaitu cue shot gambar 

yaitu sebuah tanda dengan menggunakan jenis shot gambar tertentu. Sedangkan 

cue time mode menggunakan petunjuk pada counter angka yang berada pada alat 

recorder atau monitor tv sebagai tanda. Semuanya digunakan sebagai tanda-tanda 
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untuk beralihnya suatu shot gambar atau berpindahnya suatu uraian dari maslah 

yang satu ke uraian masalah yang lainnya (Deddy Iskandar Muda, 2003). 

2.8 Deadline/ Tenggat Waktu 

Selain deadline, berita yang baik juga harus mengandung lima kriteria 

pokok, pernyataan keenam narasumber didukung sebuah pernyataan yang 

dikemukakan oleh A.A Shahab (2007) sebagai berikut : 

1. Baru (timeless) 

Pengertian baru mengacu kepada waktu atau aktualitas pendapat atau kejadian 

suatu peristiwa tertentu. Bila berita itu berita peristiwa, maka peristiwanya baru 

saja terjadi sedangkan jika berita itu berita pendapat, maka pertanyaannya baru 

saja diucapkan. Jadi unsur aktual atau baru itu sangat penting. Mengingat 

persaingan antara media pers sangat ketat, terutama dengan munculnya media 

online yang sembarang waktu dapat memperbarui beritanya. 

2. Kedekatan (proximity) 

Pengertian dekat mempunyai dua arti, yaitu dekat secara fisik (geografis) dan 

dekat secara psikologis (emosional). Semakin dekat sebuah peristiwa atau 

pendapat dengan pemirsa, maka semakin layak berita tersebut untuk ditayangkan. 

3. Penting (importance) 

Yang dimaksud dengan penting disini adalah segala sesuatu yang menyangkut 

eksistensi suatu kelompok, bangsa atau seseorang yang terkenal namanya juga 

layak untuk disiarkan 
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4. Daya Pengaruh (size) 

Daya pengaruh berita ialah berita peristiwa atau pendapat yang mempunyai 

dampak hebat serta menimbulkan pengaruh yang luas bagi pemirsa. 

5. Kebijaksanaan (policy) 

Ada dua kebijaksanaan yang menjadi pegangan redaksi untuk menentukan 

layak atau tidak berita disiarkan atau dimuat. Pertama adalah kebijaksanaan 

internal redaksi, misalnya sikap independensi redaksi yang tidak menganut paham 

atau ideologi tertentu. Redaksi juga harus memperhatikan kepatutan dan norma-

norma yang berlaku di masyarakat, undang-undang yang berkaitan dengan 

kehidupan pers dan undang-undang penyiaran lainnya.  

Kedua, adalah kebijaksanaan eksternal, yaitu redaksi harus menimbang 

apakah sebuah berita melanggar masalah SARA (suku, agama, ras dan 

antargolongan) atau tidak. Walaupun sebuah berita sudah memenuhi syarat-syarat 

jurnalistik yang baik, karena tidak memenuhi kebijaksanaan redaksi, maka berita 

tersebut dapat disunting atau terpaksa tidak dapat dimuat. 

2.9 Reporter/ Koresponden 

Koresponden (stringer) atau yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan 

pembantu adalah seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat  atau 

ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah untuk menjalankan tugas 

kewartawanannya, yaitu memberi laporan secara continue tentang kejadian atau 

peristiwa di daerahnya.  
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Tugas dan wewenang koresponden  sama dengan wartawan tetap di suatu 

perusahaan penerbitan pers. Ia mendapatkan fasilitas yang sama dan berhak 

mewakili penerbitannya dalam kegiatan-kegiatan kewartawanan. Selain itu, 

wartawan lepas juga mempunyai peluang lebih besar untuk menjadi koresponden, 

jika ia terus menerus mengirinkan berita atau tulisannya pada beberapa media 

massa dan dimuat atau disiarkan, lama kelamaan akan  diangkat menjadi 

koresponden. Ini dilihat jika perusahaan perusahaan pers tersebut 

mempertimbangkan efisiensi. Daripada mengutus wartawannya, lebih baik 

mengangkat orang daerah itu sendiri untuk menjadi koresponden. 

Di era industrialisasi pers ini, sebutan koresponden lebih menitikberatkan 

pada kredibilitas suatu perusahaan penerbitan pers. Jika perusahaan itu memiliki 

banyak koresponden di daerah-daerah yang memang padat dengan informasi 

maka kredibilitas perusahaan itu tinggi. Jumlah koresponden antara satu 

penerbitan dengan penerbitan lain sangat berbeda, ada penerbitan yang memiliki 

koresponden di setiap daerah tetapi ada juga yang hanya pada beberapa daerah 

besar saja. Biasanya penempatan koresponden dilakukan berdasarkan potensi 

pasar dari penerbitan itu, serta banyaknya berita yang bisa diperoleh (Totok 

Djuroto, 2002). 

2.10 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Televisi secara terus menerus berevolusi dan akan sangat beresiko untuk 

mencoba merangkum ciri-cirinya dalam hal efek dan tujuan komunikasi. 

Awalnya, penemuan genre utama dari televisi bermula dari kemampuannya untuk 
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menyiarkan banyak gambar dan suara secara langsung, kemudian bertindak 

sebagai “jendela dunia” dalam waktu yang riil.  

Dayan dan Katz (1992) menyebutnya sebagai “peristiwa media” (misalnya 

kunjungan kenegaraan, olimpiade, penobatan atau demokrasi politik yang besar) 

sering kali mendapatkan peliputan langsung dan penting. Televisi dianggap 

sebagai sumber utama berita dan informasi bagi sebagaian orang serta merupakan 

saluran utama komunikasi antara politisi dan warga negara, pada saat masa 

pemilihan.  

Selain itu peranan televisi ialah sebagai pengajar bagi anak-anak sekolah 

dan orang dewasa dirumah. Televisi juga merupakan satu-satunya saluran iklan 

terbesar di hampir seluruh negara, dan hal ini membantu menginformasi fungsi 

hiburan massanya. Televisi juga mempunyai beberapa aspek, seperti aspek media 

dan kelembagaan. 

Aspek media : 

- Memiliki konten yang sangat beragam yaitu televisi menawarkan 

berbagai macam acara yang dapat dinikmati setiap saat. 

- Saluran audio visual yaitu televisi dapat dilihat dan juga di dengar. 

- Dianggap bersifat domestik, dekat dan personal yaitu dengan 

menawarkan berbagai macam acara dari belahan dunia, televisi sudah 

dianggap sebagai “sahabat” yang dekat dengan kehidupan kita. 

Aspek kelembagaan :  
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- Teknologi dan organisasi yang rumit yaitu setiap stasiun televisi 

mempunyai satelit untuk memancarkan jaringan frekuensinya dan 

biasanya sebuah stasiun televisi dimiliki oleh satu orang. 

- Tunduk pada aturan dan kontrol sosial yaitu mematuhi batasan hukum 

dan sensor terhadap konten (Mc Quail, 2011) 

2.11 Model Media Massa 

Model Bruce Westley dan Malcom McLean yang menekankan peran 

gatekeeper dalam komunikasi massa. 

 X1 fBA 

      fCA 

X2                          A         C          B   

X3 fBC 
(Sumber : Hiebert, Ungurait dan Bohn, 1985) 

X menunjuk pada peristiwa atau sumber informasi mengenai kegiatan Tour de 

Singkarak 2015, sedangkan A adalah komunikator yang mana dalam komunikasi 

massa diperankan oleh seorang reporter yang mendeskripsikan mengenai Tour de 

Singkarak (persiapan peserta, rute yang ditempuh, titik-titik pemberhentian) 

kedalam sebuah berita.  

C adalah gatekeeper yang diperankan oleh seorang editor yang bertugas 

menghapus, menekankan kembali atau menambahkan laporan yang ditulis 

reporter berdasarkan peristiwa yang diliputnya dengan data lain. Kemudian B 
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adalah audience  yang membaca, mendengarkan atau melihat kejadian yang sudah 

dilaporkan gatekeeper setelah sebelumnya ditulis reporter. Pembaca bisa 

merespon editor (fBC) atau reporter (fBA) berkenaan dengan ketepatan atau 

kepentingan beritanya. Editor bisa juga menyediakan umpan balik kepada reporter 

(fCA) (Nurudin, 2014). 

2.12 Dampak Pemberitaan Tour De Singkarak Terhadap Masyarakat 

Seperti yang dikatakan Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw yang 

dikutip Nurudin (2014) dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa, yaitu “The 

Agenda Setting Function of The Mass Media” Public Opinion Quarterly No.37 

(Teori Agenda Setting). Secara singkat teori ini mengatakan media (khususnya 

media berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media 

tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media massa 

mengarahkan kita pada apa yang harus  kita lakukan.  

Media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaanya, sedangkan 

masyarakat mengikutinya. Asumsinya media mempunyai kemampuan untuk 

menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa 

tertentu. Media memberitakan tentang kegiatan Tour de Singkarak 2015 yang 

diselenggarakan di Bukittinggi, Sumatera Barat, maka masyarakat juga sama 

membicarakan apa yang diberitakan media tersebut. Khususnya masyarakat 

minangkabau yang merasa bangga dengan diselenggarakannya kegiatan ini, 

karena bisa mengangkat nama Sumatera Barat ke kancah internasional.  
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Apa yang dilakukan media massa saat ini akhirnya akan menjadi agenda 

pembicaraan masyarakat. Semakin gencar media memberitakan tentang sebuah 

peristiwa, maka peristiwa tersebut makin hangat untuk dibicarakan.  

2.13 Sasaran Untuk Masing-Masing Program 

Morissan dalam bukunya Manajemen Media Penyiaran Strategi 

Mengelola Radio& Televisi (2008) menyebutkan bahwa segmentasi juga 

didukung oleh beberapa faktor, seperti : 

Jumlah Audien, merupakan informasi yang paling awal dan fundamental 

untuk mengetahui jumlah audien terletak pada laporan statistik mengenai jumlah 

pesawat televisi yang terdapat pada suatu wilayah siaran. Persentase dari seluruh 

rumah tangga yang memiliki alat penerima siaran (receiver) disebut dengan 

penetrasi (penetration) atau saturation. Tingkat penetrasi peswat penerima televisi 

di suatu wilayah akan menentukan jumlah audien pada wilayah bersangkutan. 

Audien Konstan, pola menonton televisi setiap masyarakat pada 

umumnya sama, ramai pada malam hari dan berkurang pada dini hari atau pagi 

hari. Studi terhadap audien menunjukkan bahwa pada umumnya orang cenderung 

bertahan pada satu stasiun penyiaran sampai ia menyaksikan suatu program yang 

menurutnya tidak menarik. Pandangan ini kemudian diangkat sebagai suatu teori 

yang dinamakan Least Objectionable Program (LOP). Teori LOP ini semakin 

memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa jumlah audien selalu konstan, 

apakah semua program jelek atau semuanya bagus, tidak berpengaruh terhadap 

jumlah audien. 
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Aliran Audien, karakteristik audien menunjukkan bahwa audien 

cenderung berpindah saluran pada setiap selesainya suatu program siaran. 

Perpindahan ini terjadi pada titik perpindahan antara satu program ke program 

berikutnya. Perpindahan ini disebut dengan istilah audience flow, yang terbagi 

atas tiga jenis yaitu : 

1. Aliran ke luar (outflow) : audien meninggalkan stasiun sebelumnya 

menuju ke stasiun lainnya. 

2. Aliran ke dalam (inflow) : masuknya audien dari stasiun lain. 

3. Aliran tetap (flowtrought) : audien tidak berpindah namun mengikuti 

acara selanjutnya pada stasiun yang sama. 

Tuning Inertia, adanya kecenderungan audien untuk memilih salah satu 

stasiun favoritnya dan tetap berada di sana untuk beberapa saat. Hal lain yang 

terkait dengan karakteristik audien adalag mengenai waktu yang dihabiskan oleh 

audien untuk menonton televisi. Rata-rata waktu yang digunakan audien 

menonton televisi pada satu rumah tangga adalah enam hingga tujuh jam sehari. 

Jumlah waktu yang digunakan sama banyaknya dengan jumlah jam tidur atau 

waktu kerja setiap harinya. 

Pengaruh Demografis, merupakan generalisasi khusus yang disusun 

berdasarkan hasil penelitian terhadap perilaku audien 

- Usia : di antara kelompok penonton dewasa, maka waktu menonton 

semakin panjang seiring dengan pertambahan umur. 
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- Pendidikan : waktu menonton semakin berkurang seiring dengan 

pertambahan pendidikan. 

- Keluarga : keluarga besar menonton lebih sedikit dibandingkan 

keluarga kecil. 

- Pekerjaan : pekerja rendahan menonton lebih banyak daripada kaum 

profesional. 

- Tempat tinggal : penduduk kota lebih banyak menonton dibandingkan 

dengan penduduk desa. 

- Jenis kelamin : wanita lebih banyak menonton dibandingkan pria. 

Selera Audien, mengetahui secara persis apa kebutuhan audien 

merupakan hal yang penting, tidak sekedar menghadirkan acara dengan materi 

atau kemasan baru tetapi isinya yang lama. Pengelola program membutuhkan 

pendapat dari khalayak, dengan cara melakukan penelitian. Tugas dan tanggung 

jawab pengelola program televisi adalah menyajikan tayangan acara yang baik, 

bertanggung jawab dan disukai masyarakat. Hal inilah yang membuat para 

pengelola program perlu berpikir dan meneliti secara seksama program yang 

bagaimana yang perlu dibuat namun tetap disukai audien. 

2.14 Keberhasilan Masing-Masing Program 

Menurut Isti Nursih Wahyuni (2013) Komunikasi Massa menyatakan 

bahwa riset khalayak merupakan upaya untuk mencari data tentang khalayak 

(sebagai pengguna media massa) sehingga data yang dicari melalui riset khalayak 

dikelompokkan ke dalam audience profile (profil khalayak), media exposure 
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(terpaan media), audience rating (peringkat khalayak) dan efek komunikasi 

bermedia . 

Audience Profile (profil khalayak) yaitu mengemukakan data mengenai 

profil khalayak yang mencakup variabel-variabel seperti jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan, pendapatan, kedudukan/jabatan serta kepemilikan media. Dari 

data tersebut dapat diketahui gambaran khalayak suatu media massa atau khalayak 

suatu program acara tertentu. Dari berbagai variabel dalam profil khalayak ini 

dapat dikorelasikan dengan variabel-variabel lainnya sesuai dengan kepentingan 

riset sehingga tujuan riset dapat dicapai. 

Media Exposure (terpaan media) yaitu berusaha mencari data khalayak 

tentang penggunaan media baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi 

penggunaan (longevity). Penggunaan media meliputi media audio, audiovisual, 

media cetak, kombinasi media audio dan media audiovisual, media audio dan 

media cetak, media audiovisual dan media cetak serta media audio, audiovisual 

dan media cetak. 

Frekuensi penggunaan media yaitu mengumpulkan data khalayak tentang 

berapa kali sehari seorang menggunakan media dalam satu minggu (untuk 

meneliti program harian), berapa kali seminggu seseorang menggunakan dalam 

satu bulan (untuk program mingguan dan tengah bulanan) serta berapa kali 

sebulan seseorang menggunakan media dalam satu tahun (untuk program 

bulanan). Dari ketiga pola tersebut yang sering dilakukan adalah pengukuran 

frekuensi program harian (berapa kali dalam seminggu). Sedangkan pengukuran 
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variabel durasi penggunaan media menghitung berapa kali khalayak bergabung 

dengan suatu media (berapa jam sehari) atau berapa lama (menit) khalayak 

mengikuti suatu program (audience’s share on program).  

Audience Rating (peringkat khalayak) yaitu untuk mengetahui persepsi 

khalayak terhadap jenis media, jenis informasi, format acara dan komunikator 

yang menjadi favorit khalayak dalam menyampaikan pesan-pesan. 

Efek Komunikasi Bermedia yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana kehadiran suatu media atau proses penyampaian pesan memengaruhi 

khalayak dalam berfikir, bersikap dan berperilaku. Selain itu, penelitian efek ini 

juga digunakan untuk mengethui sejauh mana perubahan sosial terjadi, karena 

kehadiran media atau karena pesannya media massa.  

2.15 Konglomerasi Media 

Konglomerasi adalah sebuah perusahaan bisnis besar yang terdiri dari 

beberapa perusahaan yang berbeda yang telah bersama-sama, khususnya 

perusahaan yang berurusan dengan berbagai jenis produk. Jadi, konglomerat 

mengacu kepada beberapa individual atau korporasi yang memiliki jumlah yang 

tidak proporsional dari media atau outlet hiburan di suatu negara atau bahkan 

menyebar secara internasional. 

Konglomerasi media pertama di Indonesia ada di media cetak, namun 

konglomerasi media elektronika adalah yang paling signifikan dari segi 

kapitalisasi modal dan uang yang berputar dalam kelompok usaha tersebut. Ini 

dimulai dari kiprah seorang pengusaha muda yang agresif dan tidak banyak 
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masyarakat yang kenal dengan  namanya. Pengusaha ini, Bambang Hary Iswanto 

Tanoesoedibjo yang melakukan perjanjian (proxy) dengan  Bambang Trihatmodjo 

pemilik mayoritas kelompok bisnis Bimantara Citra Tbk. Dengan modal ini ia lalu 

memberi saham publik yang ada hingga mampu menjadi pemilik pengendali di 

Bimntara. Yang mana Bimantara adalah pemilik  mayoritas  perusahaan RCTI 

(Rajawali Citra Televisi Indonesia). 

Dengan modal penguasaan dan pengendalian penuh RCTI, Hary 

Tanoesoedibjo berhasil menguasai TPI (Televisi Pendidikan Indonesia) yang 

sama sekali tidak terafiliasi dengan RCTI atau Bimantara. Kemudian sebuah 

televisi swasta yang sudah punya izin siaran tetapi belum sempat dibangun yaitu 

Global TV dikuasai juga. Kemudian tiga televisi tersebut ditempatkan di sebuah 

perusahaan baru yang 100 persen dimiliki Bimantara, yaitu Media Nusantara 

Citra, Tbk. (MNC) adalah perusahaan yang mengendalikan ketiga stasiun televisi 

tersebut. 

Di waktu yang bersamaan dua pemilik media lokal yaitu Jacob Oetama 

dan Surya Paloh mendapat kesempatan mendirikan stasiun televisi. Sebelumnya 

KKG-nya Jacob Oetama tidak mampu mempertahankan stasiun televisi yang 

dikendalikannya. Namun Surya Paloh adalah konglomerat media yang mampu 

mensinergikan media cetak dengan stasiun (Metro TV) dengan kebijakan 

redaksional, konten dan iklan.  Konglomerat media lainnya yaitu Chairul Tanjung 

yang membangun Trans TV secara serius tidak hanya infrastrukturnya tetapi 

membangun SDM yang profesional mulai dari nol. Lalu Ir. Aburizal Bakrie  yang 

membangun media group TVOne (Hamid, 2011) 
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2.16 Televisi Lokal  

Merupakan stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang mencakup 

satu wilayah kota atau kabupaten. Berdasar Pasal 31 (5) Undang-Undang 

Penyiaran No.32 Tahun 2002 mengatakan, bahwa stasiun penyiaran lokal dapat 

didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan 

wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut. 

Ini berarti syarat atau kriteria suatu stasiun di kategorikan sebagai penyiaran 

lokal adalah lokasi sudah ditentukan dan jangkauan siaran terbatas. Perusahaan 

lokal tentu saja tidak perlu memasang iklan pada media massa yang memiliki 

daya jangkau siaran yang meliputi sebagian besar wilayah negara karena tidak 

efektif dan membutuhkan biaya besar. 

Perusahaan lokal dapat beriklan di stasiun penyiaran lokal seperti radio atau 

televisi lokal. Pemasangan iklan lokal sebaiknya memilih media dengan cakupan 

siaran yang terbatas pada wilayah pemasaran lokal. 

2.17 Televisi Komersial / Swasta 

Pasal 16 Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 menyebutkan bahwa 

stasiun penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial 

berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya 

menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.  Bersifat komersial berarti 

stasiun swasta didirikan dengan tujuan mengejar keuntungan yang sebagian 

besar berasal dari penayangan iklan dan juga usaha sah lainnya yang terkait 

dengan penyelenggaraan penyiaran. 
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Stasiun swasta diselenggarakan melalui sistem terestial dan melalui sistem 

satelit secara analog atau digital. Stasiun swasta dapat pula melaksanakan siaran 

dengan menggunakan  saluran multipleksing. Dalam hal ini, terdapat ketentuan 

bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran multipleksing stasiun swasta hanya 

dapat menyiarkan satu program siaran. Penyiaran multipleksing adalah 

penyiaran dengan menggunakan satu channel, namun mampu menampilkan 

lebih dari satu program pada saat bersamaan (Morissan, 2009). 

2.18 Fenomena Televisi lokal dan Televisi komersial / Swasta 

Televisi lokal adalah stasiun penyiaran lokal yang didirikan di lokasi 

tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan 

siaran terbatas pada lokasi tersebut. Televisi lokal hadir dengan membawa 

semangat keberagaman isi dan kepemilikan (diversity of content and diversity of 

ownership). Karena sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Penyiaran, 

mayoritas kepemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal 

diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada. Dengan 

demikian diharapkan isi program yang disiarkan bisa beragam karena wilayah 

Indonesia demikian luas dan memiliki nilai-nilai lokal yang sangat kaya. 

Ozanich dan Wirth dalam Albarran (2002) menyatakan bahwa kinerja 

bisnis yang kuat di sektor media, hambatan masuk bagi pesaing baru, konvergensi 

teknologi, dan peraturan kebijakan yang longgar telah memicu aktivitas merger 

dan akuisisi. Dengan adanya proses merger dan akuisisi, industri media hanya 

dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok saja. 
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Ketika sejumlah televisi lokal berjaringan dengan TV nasional maka isi 

program yang ditampilkan biasanya hampir sama. Bahkan, dengan alasan 

minimnya dana, televisi lokal didominasi dengan relay program televisi 

jaringannya. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena berdirinya televisi 

lokal adalah untuk melestarikan potensi budaya lokal. Selain itu adanya 

keterbatasan dana membuat televisi lokal miskin program, hal ini membuat 

masyarakat juga enggan menonton televisi lokal. 

Padahal keberadaan televisi lokal merupakan kemenangan masyarakat 

yang ingin mempertahankan lokalitasnya. Televisi lokal yang selama ini 

diharapkan bisa mengusung nilai-nilai lokal ketika menjadi bagian dalam jaringan 

televisi swasta nasional menjadi kehilangan arah. Dengan masuknya televisi lokal 

dalam pusaran konglomerasi media, semangat lokalitas yang dulu didengungkan 

kini perlahan menghilang.  

Bagi televisi lokal yang belum atau tidak menjadi anggota jaringan televisi 

swasta nasional seharusnya tidak perlu berkecil hati. Keterbatasan yang ada dalam 

perusahaan media yang relatif kecil harus dijadikan sebagai tantangan dan televisi 

lokal dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah program. Televisi 

lokal sebagai televisi yang concern terhadap perkembangan budaya lokal 

seharusnya bisa membuat program-program yang dapat mentransfer nilai-nilai 

luhur budaya lokal tersebut (Novianti, 2013) 

2.19 Program Siaran 

Kata “program” berasal dari bahasa Inggris programme atau program 

yang berarti acara atau rencana. Undang-Undang penyiaran Indonesia tidak 
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menggunakan kata program untuk acara tetapi  menggunakan istilah “siaran” yang 

diartikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai 

bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran di 

Indonesia daripada kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian acara. 

Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk 

memenuhi kebutuhan audiennya. Dengan demikian, program memiliki pengertian 

yang sangat luas. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat 

audien tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah 

radio atau televisi. 

Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan orang 

sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat suatu rumusan 

dalam dunia penyiaran  yaitu program yang baik akan mendapatkan pendengar 

atau penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak akan 

mendapatkan pendengar atau penonton (Morissan, 2009). 

2.20 Jenis Program 

Berbagai jenis program dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar 

berdasarkan jenisnya yaitu, program informasi (berita) dan program hiburan 

(entertainment). Program informasi dibagi menjadi dua lagi yaitu berita keras 

(hardnews) merupakan laporan berita terini yang harus segera disiarkan oleh 

media penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan agar dapat diketahui 

audien secepatnya. Sedangkan berita lunak (soft news) merupakan segala 

informasi yang penting dan menarikyang disampaikan secara mendalam dan tidak 

harus segera ditayangkan. 
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Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar yaitu drama 

permainan dan pertunjukkan. Program drama adalah pertunjukkan yang 

menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa 

tokoh yang diperankan oleh pemain dengan melibatkan emosi dan konflik. 

Program permainan adalah program yang melibatkan sejumlah orang baik secara 

individu atau kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. 

Sedangkan program pertunjukkan adalah program yang menampilkan 

kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik  di studio atau 

diluar studio (Morissan, 2009). 

2.21 Metode Dalam Mempromosikan Tour De Singkarak 2015  

Promosi menjadi kegiatan yang sangat penting sehingga banyak media 

penyiaran membentuk bagian yang khsusus menangani tugas ini,  bagian promosi 

dipimpin oleh seorang manager promosi. Besar kecilnya promosi sangat 

tergantung pada sejumlah faktor, antar lain luas pasar yang hendak digarap dan 

tingkat persaingan yang ada saat itu. Michael Ray dalam Morissan (2009) 

mendefiniskan promosi sebagai  koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai pihak 

penjual untuk membangun berbagai saluran informasi dan persuasi untuk menjual 

barang dan jasa atau memperkenalkan suatu gagasan.  

Head-Steling yang dikutip Morissan (2008) dalam bukunya, Manajemen 

Media Penyiaran  bahwa suatu iklan dapat ditayangkan setelah melalui berbagai 

bentuk negoisasi antara pihak stasiun penyiaran dengan pemasang iklan. 

Negoisasi menghasilkan berbagai kesepakatan yang mengatur tiga hal penting 
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yaitu, 1) partisipasi pemasang iklan mendukung program; 2) pengaturan waktu 

penayangan iklan; dan 3) penentuan biaya iklan. 

1. Partisipasi pemasang iklan yang dibagi menjadi tiga bentuk yaitu : 

- Sponsor tunggal yaitu pemasang iklan membayar keseluruhan 

program siaran. Dengan demikian hanya iklan pihak sponsor saja yang 

ditayangkan dalam program bersangkutan. 

- Sponsor bersama yaitu beberapa pemasang iklan secara patungan 

menjadi sponsor suatu program siaran dengan membagi waktu iklan 

menjadi beberapa bagian. 

- Iklan partisipasi yaitu mengatur sejumlah pemasang iklan untuk 

menayangkan iklannya pada suatu program siaran. 

2. Waktu penayangan iklan yang dibagi menjadi beberapa bentuk 

kesepakatan yaitu : 

- Waktu tetap yaitu bentuk kesepakatan penempatan iklan yang paling 

mahal. Suatu iklan harus ditayangkan menurut waktu yang sudah 

ditentukan seusai dengan perjanjian. 

- Waktu tertentu yaitu bentuk kesepakatan di mana waktu penayangan 

suatu iklan ditentukan oleh stasiun penyiaran dan bukan ditentukan 

oleh pemasang iklan. Stasiun akan menyiarkan iklan pada saat yang 

paling tepat dalam periode waktu tertentu. 

- Preemptibility yaitu bentuk kesepakatan di mana stasiun penyiaran 

menawarkan iklan dengan harga murah kepada pemasang iklan, 
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namun dengan syarat iklan tersebut akan diganti dengan iklan lain 

yang bersedia membayar dengan harga mahal. 

- Paket iklan yaitu stasiun penyiaran bersedia memberikan potongan 

harga kepada pemasang iklan yang menayangkan iklannya dalam satu 

paket yang terdiri atas beberapa kali penayangan. 

- Kesempatan pertama yaitu kesepakatan antara stasiun penyiaran 

dengan pemasang iklan untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu 

kepada pemasang iklan tertentu untuk menayangkan iklannya. 

3. Biaya iklan 

Menentukan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk iklan siaran 

ternyata tidak sederhana, pemasang iklan harus mempertimbangkan mengenai 

jumlah uang yang harus mereka keluarkan agar iklan yang ditayangkan dapat 

mencapai jumlah audien tertentu. Namun demikian, ada tiga faktor yang tidak 

berubah  dalam menentukan biaya iklan sebagaimana yang dikemukakan oleh: 

Ukuran atau jumlah audien, terkait dengan jumlah audien yang selalu 

berubah-ubah terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tarif siaran iklan 

televisi berdasarkan besar kecilnya audien yang ada pada waktu siaran tertentu 

yaitu penayangan, ratting acara dan faktor lain. 

Watu penayangan,  yaitu pada pukul berapa suatu iklan ditayangkan  setiap 

harinya. Waktu siaran utama terjadi pada pagi hari dan sore hari, yaitu pada saat 

orang berangkat ke kantor atau pulang dari kantor. 
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Rating acara, popularitas suatu acara, ketika suatu iklan akan ditayangkan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan tarif iklan. Laporan 

ratting dikeluarkan secara teratur biasanya hanya dilakukan terhadap stasiun 

televisi nasional atau stasiun jaringan yang melakukan siaran secara nasional. 

2.22 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui program media lokal 

(Triarga TV) dalam mempromosikan Tour De Singkarak. Adapun program 

medianya yaitu : 

Kaba Siang adalah program penayangan sejumlah berita atau informasi 

dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Informasi yang ditayangkan baik dari segi 

politik, hukum, peristiwa, ekonomi, sosial dan budaya. Program ini berdurasi 30 

menit, disiarkan secara langsung dari studio Triarga tv setiap hari mulai pukul 

10.00 - 10.30 WIB. 

 Kaba rang Agam adalah program berita yang berisikan mengenai 

rangkuman berita-berita yang hangat di Kab. Agam selama 1 minggu. Program 

acara ini ditayangkan 1 kali dalam 1 Minggu dengan durasi 60 menit 

Selamat siang Triarga adalah program semi news yang berisi informasi 

berita dan informasi menarik lainnya yang berkaitan dengan kuliner, fashion, 

tradisi dan budaya yang setiap segment nya diselingi dengan lagu minang maupun 

lagu indo. program ini tayang live setiap hari Senin sampai Sabtu dari studio 

Triarga tv selama 180 menit dari pukul 13.00- 15.00 WIB dan 60 menit pada hari 

Jum’at  dari pukul 14.00 - 15.00 WIB.  
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Program selamat siang Triarga  juga mendapatkan informasi dari berbagi sumber 

yang diambil dari coutersy youtube maupun informasi yang berasal dari masukan 

pemirsa. Tema yang diangkat terkadang disesuaikan dengan isu yang menjadi 

trending topic baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Selain itu, dibeberapa 

segmen selamat siang Triarga dibacakan informasi dari bursa niaga, lowongan 

kerja dan berita-berita dari media cetak yang terbit setiap harinya dibawah 

naungan Ekspres Group. Seperti, Padang Ekspres, Posmetro Padang, dan Rakyat 

Sumbar. 

  Kaba Triaraga adalah program penayangan sejumlah berita atau informasi 

dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Informasi yang ditayangkan baik dari segi 

politik, hukum, peristiwa, ekonomi, sosial dan budaya. Program ini berdurasi 30 

menit, disiarkan secara langsung dari studio Triarga tv setiap hari mulai pukul 

17.00 - 17.30 WIB.  

Kaba Pilihan adalah program berita yang ditayangkan pada pukul 21.00 - 

21.30 WIB malam dan berisi sebanyak berita pilihan terbaik yang dirangkum dari 

seluruh kejadian yang terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya. 

  Dialog khusus - Liputan khusus adalah program talkshow interaktif 

bersama narasumber pilihan untuk mengupas sejumlah persoalan atau isu aktual 

yang terjadi ditengah masyarakat, atau sosialisasi yang ingin disampaikan oleh 

pemerintah maupun pihak lainnya.  

Program ini juga menjadi sebuah mediator untuk kontrak kerjasama 

dengan sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Barat, terutama untuk sosialisasi 
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program pembangunan daerah serta menjawab kondisi yang menjadi fenomena 

masyarakat untuk dijawab pemerintah. Dengan durasi 60 menit, dan disiarkan 

secara langsung dari studio Triarga tv atau dapat juga live on tape dari lokasi 

tertentu menurut kebutuhan antara Triarga tv dengan narasumber. 

 

 

 


