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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan masyarakat dewasa ini sedang dalam masa peralihan. 

Berawal dari masyarakat agraris beralih menjadi masyarakat industri. 

Perkembangan teknologi informasi menjadikan industri beralih menjadi 

masyarakat informasi. Masyarakat informasi yaitu masyarakat yang terkena 

terapan media massa dan komunikasi global. Masyarakat informasi juga dapat 

diartikan sebagai masyarakat yang bergantung pada jejaring informasi dan 

komunikasi elektronik. Peran informasi sudah sangat meluas bahkan sudah 

memasuki berbagai bidang kehidupan. Begitu cepatnya arus informasi 

melanda segala bidang kehidupan membuat orang merasa bingung dalam 

memilih dan mengambil keputusan akibat banyaknya pilihan. Maka tidak 

heran bila abad ini disebut abad informasi.
1
 

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah komunikasi 

massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui 

media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.
2
 

Dari sekian banyak media massa yang hadir ditengah khalayak luas, media 

televisi menjadi salah satu media massa yang paling banyak digunakan 

khalayak untuk mengakses informasi.  

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan 

pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk 

mengobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang TV 
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adalah teman, TV menjadi cermin prilaku masyarakat, dan TV dapat menjadi 

candu. TV membujuk kita untuk mengonsumsi lebih banyak dan lebih banyak 

lagi. TV memperlihatkan bagaimana kehidupan oang lain dan memberikan ide 

tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Ringkasnya, TV mampu 

memasuki relung-relung kehidupan kita lebih dari yang lain.
3
 

Potensi stasiun televisi lokal beroperasi secara optimal cukup besar. 

Hal ini didukung amanat UU No 32/2002, Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan 

bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola 

jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk 

stasiun jaringan dan stasiun lokal. Menurut PP No 50 Tahun 2005, penyiaran 

diselenggarakan dalam suatu sistem penyiaran yang memiliki prinsip dasar 

keberagaman kepemilikan dan keberagaman program siaran dengan pola 

jaringan yang adil dan terpadu dalam pemberdayaan masyarakat daerah. 

Dengan spirit otonomi daerah, dampak kehadiran televisi lokal merupakan 

warna baru dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang 

optimal diangkat dalam wujud audio visual.
4
 

Media televisi merupakan media yang sangat potensial. Sebagai media 

audio visual, televisi mampu merebut 94% saluran masuknya pesan-pesan 

atau informasi kepada individu. Televisi mampu untuk membuat orang pada 

umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka dengar dan lihat; walaupun 

hanya sekali ditayangkan. Secara umum, orang akan ingat 85% dari apa yang 

mereka lihat di televisi setelah 3 jam kemudian, dan 65% setelah 3 hari 

kemudian. Potensi tersebut memposisikan televisi sebagai media nomor satu 

yang akan lebih diperhitungkan oleh siapapun. Pengiklan akan lebih suka 

menginvestasikan dananya pada media televisi dibandingkan media lainnya 

jika memiliki program acara yang disukai masyarakat. Para pesohor pun, lebih 

memilih media televisi sebagai basis eksistensialitasnya dibandingkan media 

lainnya.
5
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Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa 

saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu 

menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, 

hukum dan peraturan yang berlaku. Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk 

memilki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program 

yang menarik. 

Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi, dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal tersebut stasiun-stasiun televisi 

berusaha menyuguhkan program terbaik mereka. Tidak hanya stasiun televisi 

swasta maupun nasional yang berlomba lomba menyuguhkan program yang 

informatif bagi masyarakat, televisi siaran lokal juga berusaha menyuguhkan 

informasi kepada masyarakat. Salahsatunya yaitu PT. Padang Media Televisi 

(Padang TV). 

PT. Padang Media Televisi (Padang TV) hadir untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat di Padang dan sekitarnya untuk menanpilkan program-

program siaran yang dalam menggali potensi daerah sumatera barat. Dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Sumatera Barat, dimana masyarakat 

Padang dapat menonton program yang menyiarkan informasi mengenai daerah 

setempat yang tidak terjamah oleh televisi nasional. 

Padang TV adalah sebuah stasiun televisi swasta lokal di Indonesia. 

Stasiun ini resmi mengudara sejak 1 Maret 2007 di Kota Padang yang 

diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Gamawan Fauzi. Dalam 

kaitan sebagai televisi lokal, Padang TV selalu komit memberikan 

kenyamanan tontonan bagi masyarakat Sumatera Barat yang sangat kuat 

dalam ruang lingkup kehidupan adat basandi syarak, syarak basandi 

kitabullah. Sebagai TV lokal pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari 

Menkominfo, dan sebagai Televisi terpopuler di Sumatera Barat (Berdasarkan 

hasil survey Lembaga Survey Indonesia/LSI), maka Padang TV memilih 

segmen sebagai TV informasi berkonten lokal. Padang TV lebih 

mengedepankan informasi sebagai segmennya. Informasi tersebut dikemas 
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dalam beragam format, yang sasaran akhirnya adalah memberikan penguatan 

– penguatan terhadap produk lokal yang pernah ada sebelumnya maupun yang 

sedang dan akan berlangsung.
6
 Menghadirkan program televisi yang baik, 

menarik minat khalayak untuk menonton, dibutuhkan suatu program acara 

televisi yang diproduksi dengan strategi-strategi dan ide-ide kreatif dalam 

meningkatkan kualitas program acara televisi. Salah satu program acara yang 

ada di Padang TV adalah Kaliliang Kampuang.  

Kaliliang Kampuang memiliki konsep program digilir disetiap daerah 

Sumatra Baratr, sehingga bisa memperkenalkan potensi masing-masing daerah 

tersebut. Setiap daerah yang dikunjungi memiliki ciri khas tersendiri baik 

dalam bidang adat, suku, budaya, dan tradisi sehingga setiap orang yang 

menyaksikan program acara ini mengetahui bahwa Sumatra Barat memiliki 

potensi disetiap daerahnya dengan ciri khas tersendiri di tiap-tiap daerah. 

Tema acara Kaliliang Kampuang yang ditayangkan setiap hari minggu ini 

memiliki tema yang berbeda setiap kali diproduksi. 

Program acara Kaliliang Kampuang merupakan program acara Reality 

Show yang tayang setiap hari minggu pada pukul 09.00 WIB. Program acara 

Kaliliang Kampuang ini disuguhkan untuk masyarakat padang dan sekitarnya, 

dimana program Kaliliang Kampuang ini menayangkan perjalanan 

mengunjungi perkampungan-perkampungan yang ada di daerah sumatera 

barat. Tujuan dari acara ini adalah sebagai wadah untuk menggali potensi 

daerah yang belum banyak diketahui masyarakat sekitar, menyorot kebiasaan 

dan keunikan aktifitas masyarakat setempat, melihat peluang-peluang 

investasi di perkampungan, mengangkat produk unggulan yang ada di 

perkampungan untuk kemudian dapat dikenal lebih luas di pasar nasional 

maupun internasional dan dikemas menjadi program acara yang unik dan 

diminati oleh pemirsanya. Program acara Kaliliang Kampuang ikut 

menggerakkan masyarakat untuk membangun Sumatera Barat kearah yang 

lebih baik. Sejalan dengan esensi otonomi daerah, potensi daerah harus digali 

dan disiarkan keseluruh masyarakat Sumatera Barat. 
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Maka berdasarkan fenomena tersebut, Padang TV harus memiliki 

strategi yang tepat agar program acara Kaliliang Kampuang dapat terus 

memberikan tayangan yang bisa menjadi penggerak masyarakat Sumatra 

Barat membangun daerah dengan salah satu caranya ialah mengemas kembali 

tradisi, suku, adat dan budaya di setiap daerah menjadi suatu program acara 

yang menarik.  

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan di atas serta fenomena-

fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Strategi Padang TV Dalam Produksi Program Acara Kaliliang 

Kampuang” 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terdapat kesalah pahaman dengan istilah pada penelitian ini, 

penulis akan menjelaskan beberapa istilah dibawah ini : 

1. Strategi 

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas 

dalam kurun waktu tertentu.
7
 

2. Produksi program 

Produksi program adalah membuat suatu program yang dihasilkan 

dari sebuah ide atau gagasan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang 

atau bisa disebut dengan sebuah tim. 

3. Program acara 

Djamal dan Fachrudin mengatakan program acara pertunjukan, 

radio atau sebgainya. Program acara televisi semua acara yang disiarkan 

secara melalui televisi. Program acara televisi dapat berbentuk berita, 

komedi, kebudayaan, musik dan sebagainya.
8
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4. Kaliliang Kampuang 

Kaliliang Kampuang merupakan program acara Reality Show yang 

tayang setiap hari minggu pada pukul 08.00 WIB di Padang TV. 

5. Padang TV 

Padang TV adalah sebuah stasiun televisi swasta lokal di 

Indonesia. Stasiun ini resmi mengudara sejak 1 Maret 2007 di Kota 

Padang yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Gamawan 

Fauzi.
9
 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Padang Media Televisi (Padang 

TV) Gedung Graha Pena Lantai 2, Jl. Adinegoro No. 17, Lubuk Buaya, Koto 

Tangah, Kota padang, Sumatera Barat, dimana Padang TV ini mempunyai 

program reality show yang membahas potensi daerah yang berbeda dari 

berbagai daerah sumatera barat baik dari segi adat, suku, budaya, dan tradisi 

yang dirangkum dalam program Kaliliang Kampuang. 

Penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif kualitatif dengan 

objek penelitian di Padang TV. Penelitian yang berupa deskriptif kualitatif 

merupakan suatu metode penelitian dengan mengambil suatu objek tertentu 

kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara memfokuskan suatu 

permasalahan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan untuk mencari 

alternatif penyelesaian masalah tersebut. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana Strategi Padang TV Dalam Produksi 

Program Acara Kaliliang Kampuang. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Strategi Padang TV Dalam Produksi Program 

Acara Kaliliang Kampuang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini nantinya memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian yang akan menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi pengembangan teori. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi akademis secara langsung terhadap 

perkembangan ilmu komunikas, khususnya tentang Strategi Padang 

TV dalam Produksi Program Acara Kaliliang Kampuang. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat praktis berarti hasil penelitian akan bermanfaat untuk 

hal-hal yang sifatnya praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan bagi pertelevisian khususnya televisi lokal di Padang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam enam bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini sebagai pembuka dalam pembahasan skripsi ini, sekaligus 

sebagai pendahuluan, disini akan diuraikan latar belakang 

masalah, penegasan istilah, kemudian ruang lingkup kajian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Bab ini berisi uraian teori sebagai dasatr pemikiran dan memberi 

arah dalam melakukan penelitian dan defensi konsep, disini akan 

diuraikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir. 
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BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Pada bab ini peneliti mengungkapkan metode penelitian yang 

digunakan, dan disini akan diuraikan jenis pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini peneliti akan diuraikan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yang dilakukan, disini akan diuraikan sejarah 

singkat Padang TV, visi dan misi, struktur organisasi, logo 

Padang TV, dan program siaran Kaliliang Kampuang. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini dijelaskan bagaimana strategi Padang TV dalam 

memproduksi program acara Kaliliang Kampuang yang diuraikan 

dalam hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab akhir yang menjadi penutup skripsi ini, 

disini akan diuraikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan 

hasil penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  

 

 


