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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Padang Televisi 

1. Sejarah Padang Televisi 

Padang Televisi merupakan salah satu media informasi sekaligus 

menjadi aset kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Sebagai media 

publik yang mengudara pertama kali pada 1 Maret 2007, Padang Televisi 

terus bergerak dan berkembang untuk memperlihatkan jati dirinya dan 

berupaya eksis.  Padang Televisi selalu komit memberikan kenyamanan 

tontotan bagi masyarakat Sumatera Barat yang sangat kuat dalam ruang 

lingkup kehidupan adat basandi syara’ dan syara’ basandi kitabullah.
64

 

Kehadiran Padang Televisi sejalan dengan dibukanya kran dari 

pemerintah pusat terhadap keberadaan Televisi lokal. Kesempatan itu 

ditindaklanjuti Jawa Pos dengan perpanjangan tangan melalui anak 

perusahaannya yang sudah lebih dahulu eksis, yakni Harian Pagi Padang 

Ekspres. Awal langkah perjalanan kehadiran Padang Televisi tersebut 

ditandai dengan dikirimnya 13 orang personil Harian Pagi Padang Ekspres 

dan Koran Pagi Posmetro Padang ke Pekanbaru, Riau, untuk mengikuti 

pelatihan 14 – 21 Januari 2007. Persiapan dilakukan secara bertahap. 

Dalam serba keterbatasan, televisi yang berada di saluran 33 UHF ini 

mulai mengudara dan menayangkan gambar pertama kali pada pukul 

00.00 WIB tanggal 1 Maret 2007. Sebenarnya, seminggu sebelum 

penayangan gambar tersebut, Padang Televisi sudah mengudara dalam 

bentuk colour bar, dari pukul 16.00 – 21.00 WIB. Dipilihnya jadwal pada 

pukul 00.00 WIB tersebut, sebenarnya hanya sebagai bagian dari tes siaran 

saja. dengan daya pemancar 1 Kwh. Delapan bulan kemudian ditingkatkan 

menjadi 2 Kwh dengan ruang siaran Kota Padang dan sebagian kecil Kota 

Pariaman serta Kabupaten Padangpariaman.
65

 

                                                             
64

Company Profile Padang Televisi 
65

Company Profile Padang Televisi  



 30 

Sebagai televisi 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 

Televisi lebih memilih segmen sebagai tv informasi berkonten lokal. 

Artinya, Padang Televisi lebih mengedepankan informasi sebagai 

segmennya. Materi siarannya 95 persen merupakan materi lokal. Dari total 

siaran tersebut, secara khusus juga dibedakan dalam sejumlah kategori, 

diantaranya informasi, agama, dan budaya. Informasi tersebut dikemas 

dalam beragam format, yang sasaran akhirnya adalah memberikan 

penguatan-penguatan terhadap produk lokal yang pernah ada sebelumnya 

mau pun yang sedang dan akan berlangsung.
66

 

Demi menunjang sasaran tersebut, pembenahan terus dilakukan 

sehingga daya pancar dan ruang lingkup jangkauan siaran Padang Televisi 

bisa lebih jauh. Sejak Mei 2008 sudah dimulai pengembangan dan 

penguatan daya pancar. Penguatan tersebut ditandai dengan pembangunan 

pemancar baru di Ulu Gaduik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dengan 

daya pancar 5 Kwh.  Bersamaan dengan pembangunan tersebut, juga 

sudah dibangun pemancar di Bukik Kamuyang, Pandai Sikek, Tanahdatar. 

Sejalan dengan kehadiran pemancar ini, maka jika dengan daya pancar 5 

Kwh di Ulu Gaduik dapat diterima di Kota Padang, Kota Pariaman dan 

Kabupaten Padangpariaman, maka kehadiran pemancar di Bukik 

Kamuyang, Pandai Sikek, akan dapat menyebarluaskan siaran meliputi 

wilayah Kota Padangpanjang, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota 

Bukittinggi, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten 

Limapuluh Kota dan bagian timur Kabupaten Agam yang di relai oleh 

Triarga TV yang berpusat di Kabupaten agam.
67

 

Padang Televisi dengan semangatnya kini mampu mendapatkan  

respon baik di tengah masyarakat. Hal itu ditandai dengan sudah mulai 

ditontonya Padang Televisi oleh masyarakat Kota Padang sebagai salah 
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satu televisi informasi dan hiburan yang berdasarkan hasil Polling 

Lembaga Survei Indonesia (LSI) Padang Televisi ditempatkan sebagai 

Televisi Terporpuler di Sumbar pada tahun 2009.
68

 

2. Visi dan Misi Padang Televisi 

a. Visi 

Menjadikan Kota Padang dan sekitarnya sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi, dan budaya Provinsi Sumatera Barat, dan 

mendukung kebudayaan dan filosofi budaya dan aspek kehidupan yang 

popular dengan moto Adat Basandi Syarak/Syarak Basandi Kitabullah 

(ABS/SBK), dan ikut menggelorakan semangat otonomi daerah dalam 

rangka NKRI.
69

 

b. Misi 

1. Membuat dan menayangkan program-program siaran sebagai 

barometer tercepat dan terakurat melalui program-program berita yang 

ditayangkan. 

2. Membuat dan menayangkan program-program siaran yang mampu 

meningkatkan ketahanan budaya Minangkabau dalam menghadapi era 

globalisasi 

3. Membuat dan menayangkan program-program budaya-budaya daerah 

di wilayah Sumatera Barat dalam rangka memperkuat budaya nasional 

dalam NKRI 

4. Menjadi sarana untuk mendolumentasikan budaya-budaya daerah 

Minangkabau 

5. Membuat dan menayangkan program-program siaran yang mampu 

memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan masyarakat madani 

6. Mengembangkan dan menayangkan beragam program siaran sebagai 

media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan mempunyai 

kontrol sosial di masyarakat.
70
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3. Struktur Organisasi Padang Televisi 

STRUKTUR PT. PADANG MEDIA TELEVISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1: Struktur Organisasi Padang Televisi (Sumber: Dokumen Padang 

Televisi) 
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Berikut daftar personil PT. Padang Media Televisi: 

 

General Manager    : Rita Gusveniza,S.Sos 

Wakil General Manager   : Vinna Melwanti, SH 

Pemred     : Nofal Wiska,S.IP 

Staff Sekretariat Redaksi   : Raudatul Jannah,S.Sos 

 

Manager Program    : Dasrul 

Eksekutif Produser Program   : Aris Purnama 

Produser Program    : Budi Saputra 

Sek Program     : Elvira Sofyana 

 

Produser News    : Ericka Marta, SS 

Koord. Liputan    : Adhrian Ascha, S.Sos  

Reporter     : Hendri Saputra 

Rudi Yudhistira,SS     Aldaveri,SIP 

       Dasril Reta Hadisuri,SPd 

       Robi Oktora Romanza 

       Ikhlasul Ihsan  

Manager Produksi    : Defri Mulyadi 

 

Kabag Produksi    : Novrialdy,ST 

Kabag Master Control    :  Diky Dikardi,Amd 

Staff Master Control    : Afrisman 

Koord. Kameramen    : Prima Anindya Putra 

Kameramen     : Arnold Lubis 

       Rio Permana Putra 

       

Koordinator Editing News   : Syefrimen,S.Si 

Editor      : Ricky Furnando,Amd 
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Presenter     : Suci Septa Prima 

Syahrial 

Rugbia Natashya  

Viona rahmadani 

 

Manager Marketing dan EO   : Darmendra 

Pj. Kabag. Adm Penagihan Piutang Iklan : Risha Amatia 

Staff Penagihan Piutang Iklan   : Dino Kardinal 

Manager Teknik dan On Air   : Gusril 

Kabag. Teknik dan On Air   : Deki Putra Ruis 

Koord. Transmisi    : Hayatul Ikhlas 

Staff Transmisi    : Reyo Desvira 

Staff Teknik dan On Air   : Rico Chandra 

       Randi Eka Putra   

Manager Adm. Umum/ SDM   : Nining Krisnaningsih 

Ass. Manager Adm Umum/SDM/Legal :  Misrinawati 

Staff Pembukuan dan Kasir   : Yulia Sartika 

Driver      : Suherman 

Staff Umum     : Rio Rivaldi 

       Mega 

4. Logo Padang Televisi 

 

 
Gambar 4.2 : Logo Padang Televisi (Sumber: Company Profile Padang Televisi) 
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Padang Televisi sebagai salah satu Televisi lokal milik masyarakat 

Minangkabau (Sumatera Barat) memiliki nilai filosofis yang mewakili empat 

symbol warna utama yang digunakan dalam Marawa (Simbol kebesaran adat 

Minangkabau). Elemen warna tersebut digunakan dalam Logo perusahaan, antara 

lain Merah, Kuning, hitam dan putih.
71

 

Merah  : melambangkan keberanian, memiliki “raso jo pareso” 

Kuning  : Melambangkan keagungan, memiliki peraturan dan hokum 

Hitam  : Melambangkan ketahanan namun memiliki akal dan budi 

Putih  : Melambangkan kesucian. Memiliki “Alua jo patuik” 

 

5. Penghargaan Padang Televisi 

Beberapa penghargaan yang pernah diperoleh Padang Televisi adalah : 

1. Penghargaan Riau Pos Group 2012 kategori Kinerja Televisi Terbaik II 

2. Penghargaan Riau Pos Group 2014 kategori Kinerja Televisi Terbaik III 

3. Penghargaan Semen Padang Journalist Award 2015 juara III kategori 

Lomba Feature Televisi.
72

 

  

 

Gambar 4.3 : Penghargaan Padang Televisi(Sumber: Dokumentasi pra riset) 
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6. Program Acara Padang Televisi 

Program Padang Televisi  di-design untuk mengekplorasi aspek  lokal 

tanpa berbelit-belit, sederhana namun tetap kuat dan padat sehingga tidak 

meninggalkan salah satu fungsi televisi sebagai sebuah media yang informatif 

dan tetap dekat dengan penontonnya. Padang Televisi  membantu menjawab 

segala keingintahuan masyarakat  tentang segala hal, sehingga cukup dengan 

menonton Padang Televisi, penonton akan mendapatkan beragam informasi,  

hiburan,  dan pengetahuan dalam aktivitas mereka sehari-hari.
73

 

Untuk promosi produk,  Padang Televisi menawarkan pilihan yang 

lebih baik, karena program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan klien 

yang dapat dimodifikasi, sehingga Padang Televisi sebagai media promosi 

dapat menjadi jembatan antara klien dan audiens. insert,   dan aneka sponsor 

program televisi dapat dibuat sesuai keinginan. Berdasarkan hal di atas yang  

sesuai prinsip dan konsep Padang Televisi  dalam menayangkan program-

program yang berkonten lokal, maka berikut adalah program-program acara di 

Padang Televisi:
74

 

a. Program Berita (Informasi)
75

 

1. Daily News 

a) Detak Sumbar (Daily) 

Detak Sumbar merupakan program berita Padang Televisi yang 

di tayangkan setiap hari pukul 19.00wib hingga 19.30 wib. Program ini 

menampilkan berita berita aktual tentang dinamika Sumatera Barat. 

Berita yang dihadirkan adalah berita hardnews, softnews, feature, live 

on cam, live by phone dan Sound of Tape. Berita tersebut dikemas 

dalam 3 segmen dengan 9-15 berita, tergantung durasi berita tersebut. 

Program ini dibawakan oleh satu orang presenter senior. 

Setiap selasa dan kamis, ditambahkan dialog Detak Sumbar 

sebagai suplemen program. Dialog ini dibuat untuk memperdalam 

informasi dari isu yang sedang hangat. Narasumber yang dihadirkan 
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adalah satu orang pakar maupun news maker, seperti Pemerintah,  

Legislatif, Akademisi dan masyarakat umum. Materi yang dibahas 

adalah pendalaman dari materi pemberitaan, sehingga informasi yang 

diberikan lebih jelas dan mendalam kepada masyarakat. 

b) Sumbar Rancak Bana (Daily) 

Program Sumbar Rancak Bana dirancang untuk memberikan 

alternatif informasi kepada masyarakat. Tema yang diangkat adalah 

tema tema ringan dan santai dengan segmentasi lebih kepada ibu-ibu. 

Program ini ditayangkan senin- jumat pada pukul 08.00- 09.00 Pagi. 

Sumbar Rancak Bana diabawakan oleh dua orang  presenter. Selain 

menghadirkan narasumber, program ini juga membuka line telpon 

untuk masyarakat, untuk ikut membahas tema yang sedang diangkat.  

c) Detak Sore (Daily) 

Detak Sore merupakan program berita Padang Televisi yang di 

tayangkan setiap hari senin hingga jumaat pukul 16.30 hingga 17.00 

wib. Program ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

kejadian yang menarik seputaran peristiwa,  hukum, kriminal, sosial, 

ekonomi dan budaya. Program ini di pandu duapresenter live di studio. 

d) Detak Terkini (Daily) 

Program berita terkini dan terbaru yang di himpun team 

redaksi, betujuan untuk memberikan informasi terkini kepada pemirsa 

Padang TV.Program ini di tayangkan setiap jamnya di mulai dari sore 

hingga malam. Program ini di pandu oleh seorang presenter live dari 

studio. 

e) Detak Mudiak (weekly) 

Detak mudiak merupakan salah satu program unggulan Padang 

TV dengan mengangkat berita social kemasyarakatan dengan konten 

Minang.Berita disampaikan dalam bahasa minang mudiak dengan 

logat Padang dan Pariaman. Program ini merupakan bentuk lain berita 

yang dikemas dalam detak sore 
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2. Magazine News
76

 

a) Bangun Nagari (weekly) 

Bangun Nagari mengangkat tentang dinamika nagari nagari di 

Sumatera Barat, baik itu tentang potensi, keindahan maupun berbagai 

permasalahan di tiap nagari. Program ini dipandu oleh seorang 

presenter yang langsung terjun ke lapangan untuk menggali tentang 

tema yang sedang diangkat. 

b) #AyoKeSumbar (weekly) 

Sumatera Barat selain memiliki objek wisata yang selama ini 

sudah dikenal luas masyarakat, juga memiliki surga surga tersembunyi. 

Banyak objek wisata yang belum dikenal luas oleh masyarakat. 

Program ini mamdukan antara keindahan sumatera barat dan 

adventure, dengan teknik pengambilan gambar yang baik. 

c) Peristiwa Sepekan (weekly) 

Informasi informasi hukum dan kriminalitas dirangkum dalam 

sebuah program, dengan judul peristiwa sepekan. Tidak hanya 

memberikan informasi tentang peristiwa apa yang terjadi selama 

sepekan, namun juga memberikan tips tips kepada masyarakat agar 

terhindar dari berbagai kejahatan. 

3. Sport: Galanggang (weekly)
77

 

Gelanggang merupakan program berita olahraga yang di kemas 

dengan durasi 30 menit, di pandu oleh seorang presenter rekord di studio. 

program ini juga dapat sebagai media publikasi dan sosialisasi bagi cabang 

olahraga dan koni serta juga dapat sebagai media bagi produk olahraga. 

4. Advetorial(weekly)
78

 

Keterbatasan spot dan adanya garis pemisah yang jelas antara 

berita murni dengan berita berbau advertorial maka dipandang perlu 

menyiapkan sebuah program khusus. Advertorial ini berdurasikan 30 

menit berbentuk Package. 
                                                             

76
Company Profile Padang Televisi 

77
Company Profile Padang Televisi 

78
Company Profile Padang Televisi 



 39 

5. Talk Show/Dialog
79

 

a) Dialog Malam (Daily) 

Dialog malam merupakan program talskhow yang berdurasi 60 

menit, yang di tayangkan setiap hari senin hingga rabu. program ini 

bertujuan untuk menampung ide dan pemikiran serta medai publikasi 

dari pemerintah, lsm dan dunia usaha ke pemirsa Padang TV. program 

ini di pandu oleh seorang presenter live dari studio, dan juga 

melibatkan pemirsa melalui interaktif dengan tema yang di angkat. 

b) Ngopi (Daily) 

Ngopi merupakan program yang membahas khusus tentang 

politik di Sumatera Barat. Program Ngobrol Politik ini menjadi salah 

satu program yang diminati oleh masyarakat, karena membahas politik 

dengan tidak serius dan presenter melakukan wawancara indepht 

interview kepada narasumber untuk menggali informasi. 

  

b. Program Hiburan (Entertainment)
80

 

1. Musik (Tradisional-Lokal-Nasional) 

a) Kucindan Minang (Daily) 

Kucindang Minang merupakan tayangan music minang live 

on studio, yang dipandu dua presenter dengan dialek minang 

pariaman (ajo) dan pauah Padang (Siti). Program ini memutar lagu-

lagu minang milik mitra Padang Televisi (Artis ataupun studio 

rekaman).Program ini tayang setiap hari, diisi dengan sapa 

pemirsa, bagurau dan bagarah ala presenter kucindan minang. 

b) Musik Rang Minang (Daily) 

Musik Rang Minang merupakan tayangan selingan musik 

tradisional yang menampilkan video klip penyanyi minang yang 

ada di Sumatera Barat.Program ini tayang setiap hari di pagi dan 

malam hari sebagai pengisi jam-jam kosong antar program. 
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c) Klap Klip (Daily) 

Program ini merupakan program music untuk kalangan remaja, 

yang mengakomodir perkembangan music pop local di Indonesia. 

Materi dalam program ini merupakan kumpulan dari video klip music 

Indie yang ada di seluruh Indonesia. 

d) Carito Artis Minang (Daily) 

Selebriti minang layak untuk diangkat ke layar kaca, karena 

selain perjuangan yang sulit menembus pasar musik, juga karya 

karyanya yang menariki. Carito minang memadukan antara lagu dan 

talkshow dengan artis minang tersebut 

2. Seni, Tradisi Dan Budaya
81

 

a) Jejak Kata (weekly) 

Puisi dan ragam budaya Sumatera Barat dipadukan dalam 

sebuah program. Program ini juga sekaligus manifestasi dari kritik 

sosial yang diolah dalam puisi. Pementasan puisi dari banyak seniman 

menjadi kekuatan program ini. 

b) Malam Bagurau (Weekly) 

Malam bagurau merupakan variety show yang menghadirkan 

kesenian khas minang sebagai materi utama acara.Malam bagurau 

merupakan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Padang untuk melestarikan berbagai seni dan tradisi minang.Program 

ini diproduksi sekali dalam seminggu, dan dikemas secara “bagurau” 

oleh talent-talent Padang TV. 

3. Edukasi/Pendidikan/Anak
82

 

a) Didikan Subuh (weekly) 

Didikan Subuh merupakan program edukasi keislaman yang 

rutin dilaksanakan setiap minggu pagi di Mesjid dan Mushola di kota 

Padang. Program ini diangkat ke TV dengan judul yang sama dan akan 
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menampilkan kemampuan santri dalam mengikuti pendidikan islam di 

masing-masing kecamatan di kota Padang.  

b) Guruku Pahlawanku (Weekly) 

Guruku Pahlawanku merupakan program apresiasi guru yang 

dikemas Padang TV secara entertainment.Program ini melibatkan 

semua siswa, majelis guru dan komite sekolah.pemilihan guruku 

pahlawanku di masing-masing sekolah dilaksanakan  dengan proses 

yang demokratis dan langsung. guru yang terpilih membuat visi misi 

dan berorasi untuk dipilih oleh siswa. acara ini diselingi dengan 

hiburan yang ditampilkan oleh ekskul sekolah.  

c) Bintang Sains (Weekly) 

Program Bintang sains merupakan program Off Air Padang 

TV. Program ini mengajak para siswa untuk berkompetisi di bidang 

sains. Sehingga akan menciprtakan bibit bibit siswa berprestasi di tiap 

daerah di Sumatera Barat.  

4. Religi/Agama: Mangaji (Daily)
83

 

Program mangaji merupakan program kerjasama antara yayasan 

Islam Kaffah dan RRI Padang.program ini secara rutin akan membahas 

tafsir kaji dan Al Quran secara utuh. Setiap episode akan menghadirkan 

pembahasan ayat-ayat al Quran di mesjid dan mushola di kota Padang.  

5. Sosial Kemasyarakatan
84

 

a) Kaliliang Kampuang (weekly) 

Kaliliang kampuang merupakan program yang bersifat control 

social di Masyarakat. Program ini menghadirkan seorang presenter 

yang melakukan perjalanan ke berbagai wilayah pinggir kota Padang 

yang jarang tersentuh pembangunan. program ini dikemas secara 

petualangan dan bersifat soft news yang berkarakter Minang. 
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b) BAZDA peduli Ummat (weekly) 

Bazda peduli ummat merupakan kerjasam Padang TV dengan 

BAzda kota Padang. program ini mengangkat profil kaum dhuaffa dan 

marginal di kota Padang. tayangan berbentuk profil dan human interest 

yang mencoba membangun kepedulian sesame terhadap kondisi social 

di Masyarakat yang mulai terlupakan. program ini lebih bersifat semi 

documenter, para calon penerima bantuan dari Bada Amil Zakat kota 

Padang.  

c) PKPU: Bukan Sekedar berbagi (weekly) 

PKPU Bukan sekedar berbagi merupakan program Human 

Interest yang membuka realitas masyarakat pinggiran dan kurang 

mampu.program ini dirancang sedemikian rupa sebagai wadah yang 

bisa dimanfaatkan untuk saling membantu, bukan hanya perorangan 

tetapi juga kelompok masyarakat khusus yang membutuhkan. program 

ini dipandu oleh seorang presenter dan diakhiri oleh pemberian 

bantuan yang dihimpun oleh PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) 

6. Kesehatan, Perempuan Dan Keluarga: Klinik Kita (Monthly)
85

 

Klinik kita merupakan program kesehatan yang mengangkat 

berbagai permasalah kesehatan masyarakat.program ini berupa program 

konsultasi interaktif di televisi, dengan menghadirkan narasumber yang 

berkompeten dalam dunia kesehatan, baik medis maupun alternative. 

program ini dijadwalkan sekali dalam sebulan dengan kerjasama dengan 

berbagai pusat kesehatan dan rumah sakit.  

7. Niaga: Info Bisniss (weekly)
86

 

Info bisnis merupakan program yang dirancang khusus untuk 

memajukan dan menjadi penggerak sector bisnis di kota Padang. program 

ini juga memfasilitasi pelaku bisnis, apapun bentuknya, untuk berpromosi 

melalui media. Program ini merupakan salah satu bentuk tayangan 

informasi usaha. 
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B. Program Berita Detak Sumbar Padang Televisi 

1. Sejarah Program Detak Sumbar Padang Televisi 

Nama detak diambil dari nama program berita di Riau Televisi, 

Detak Riau. Riau Televisi adalah induk Padang Televisi, karena Padang 

Televisi merupakan grup padang ekspres, yang berinduk ke Riau Pos. Riau 

Televisi berada di bawah koordinasi grup Riau Pos. Selain itu pendiri 

Padang Televisi awalnya mendapatkan pelatihan dari Riau Televisi untuk 

menggali ilmu jurnalistik Televisi termasuk bagaimana membuat program 

program di Televisi, karena namanya dinilai menarik dan menjual, maka 

dipilihlah nama Detak Sumbar sebagai ikon dari program berita di Padang 

Televisi. Detak Sumbar juga senada dengan semangat tim pendiri Padang 

Televisi untuk menampilkan dinamika Sumatera Barat di layar televisi 

melalui sebuah program. Detak berarti denyut, setiap apapun yang terjadi 

akan dicover oleh Detak Sumbar. Detak Sumbar dicetuskan oleh tim 

Pendiri Padang Televisi melalui diskusi.
87

  

Program Detak Sumbar mengudara pertama kali pada tanggal 1 

Maret 2007, dengan berita awal tentang terbakarnya Istano Basa 

Pagaruyuang. Sejak saat itu Detak Sumbar mengudara setiap hari mulai 

pukul 19.00 – 19.30 WIB. Khusus hari selasa dan kamis ada penambahan 

dialog 30 menit dengan narasumber dari berbagai kalangan, seperti 

Pemerintah,  Legislatif, Akademisi dan masyarakat umum. Nama Detak 

Sumbar sendiri diadopsi dari program berita dari Riau Televisi, Detak 

Riau. Penamaan detak sesuai dengan komitmen Detak Sumbar untuk 

menghadirkan informasi secara cepat dan tepat  terkait dengan denyut 

dinamika Sumatera Barat. Detak Sumbar sejak awal menjunjung tinggi 

nilai nilai jurnalistik dan standar program penyiaran dalam setiap 

pemberitaan yang dihadirkan.Dengan komitmen tersebut Detak Sumbar 

menghadirkan berita berita yang berkualitas dan berimbang.
88
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2. Profil Detak Sumbar Padang Televisi 

Program berita Hard News dan Soft News yang bermuatan lokal 

merupakan informasi langka bagi masyarakat, mengingat belum adanya 

televisi lokal yang mampu menghadirkan informasi tersebut. Program 

Detak Sumbar berbentuk package, indoor, LIVE dengan dipandu oleh 

seorang Presenter untuk membaca Lead berita. Program ini berdurasikan 

30 menit dan ditayangkan setiap hari pukul 19.00 WIB, khusus selasa dan 

kamis Produser menambahkan waktu 30 menit untuk dialog beserta 

narasumbernya.
89

 

a. Profil Tayangan Program Detak Sumbar 

Informasi menjadi urat nadi dari televisi lokal, karena 

kebutuhan masyarakat untuk mengetahui informasi berskala lokal, 

yang tidak didapatkan dari televisi bersiaran secara Nasional 

memenuhi kebutuhan tersebut Padang Televisi sebagai salah satu 

televisi lokal di Sumatera Barat, mengambil peluang tersebut dengan 

menghadirkan program berita yang mengangkat sisi lokalitas Sumatera 

Barat. Program Berita tersebut salah satunya dikemas dengan 

menghadirkan program Detak Sumbar.
90

 

Detak Sumbar merupakan salah satu program unggulan Padang 

Televisi yang hadir semenjak Padang Televisi mengudara tahun 2007 

silam. Detak Sumbar Fokus menghadirkan berita berita yang bersifat 

hardnews, softnews maupun feature. Detak Sumbar konsisten 

menemani pemirsa setiap hari pukul 19.00 – 19.30 WIB. Sedangkan 

untuk Selasa dan Kamis, Padang Televisi menambah suplemen khusus 

Detak Sumbar, yang dikemas dalam Dialog Detak Sumbar. Dialog ini 

menghadirkan satu  narasumber yang relevan dengan tema dan isu 

yang sedang hangat. Program Detak Sumbar dibawakan oleh satu 
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orang Presenter yang membawakan secara live di studio Padang 

Televisi.
91

 

Dalam 30 menit tersebut dibagi 3 segmen berita 

1. Segmen 1 : berita bersifat hardnews, maupun berita terhangat 

tentang dinamika Sumatera Barat 

2. Segmen 2 : berita ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan 

kebijakan publik 

3. Segmen 3 : berita softnews dan feature 

b. Format Detak Sumbar 

Format berita yang dihadirkan dalam Detak Sumbar bersifat 

variatif, merujuk pada kebutuhan berita itu sendiri.Format berita yang 

dihadirkan adalah package, voice over, sound of tape, live on tape, live by 

phone dan live dari lapangan.Durasi masing masing berita juga variatif 

berkisar antara 1 – 3 menit.
92

 

Nama Program  : Detak Sumbar 

Format Program : Program News 

Durasi   : 30 Menit 

Waktu Tayang  : Setiap hari, 19.00 – 19.30 WIB 

     Setiap selasa dan kamis, 19.00 – 20.00 (dialog) 

Venue   : Studio Padang Televisi 

Prod. Situation : LIVE 

Target Khalayak : Umum, diatas 15 tahun 

Presenter  : News Presenter 
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c. Redaksi Detak Sumbar Padang Televisi
93
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