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ABSTRAK 

Farsa Armalatul Kh, Perkembangan Bandung TV dalam Dakwah Agama 

Islam tahun 2005-2016. 

 

Bandung TV salah satu stasiun televisi lokal pertama di Jawa Barat yang di 

dalamnya memiliki hubungan erat dengan Budaya Sunda dan menjadikannya 

sebagai ciri dari Bandung TV. Berdiri pada tahun 2004 dan mulai tayang pada 

tahun 2005. Dengan berbagai tayangan Budaya Sunda yang menjadi ciri 

utamanya dan juga program Dakwah Islamnya yang mulai berkembang hingga 

sekarang dengan penyiaran hampir setiap hari dengan penyajian yang cukup 

menarik dengan pembawaan menggunakan bahasa sehari-hari masyarakat Jawa 

Barat yaitu bahasa Sunda, yang akan lebih bisa dimengerti dan dipahami oleh 

masyarakat luas khususnya masyarakat sunda.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai 

berikut: Pertama, Bagaimana sejarah berdirinya Bandung TV? Kedua, Bagaimana 

perkembangan Bandung TV dalam Dakwah Agama Islam pada tahun 2005-2016.  

Adapum metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian 

sejarah, yang terdiri dari: heuristik (pengumpulan sumber-sumber), kritik 

(menganalisis keautentikan dan kredibilitas sumber), interpretasi (penafsiran data) 

dan historiografi (penulisan sejarah).  

Dari hasil penelitian bisa diketahui: Pertama, Bandung TV merupakan stasiun 

televisi lokal swasta pertama di Bandung, Jawa Barat. Sebagai wadah kreatifitas 

masyarakat Sunda. Program acaranya menitikberatkan pada upaya pencerahan 

masyarakat dalam segala aspek kehidupan dengan pondasi seni budaya. Bandung 

TV berada di channel 126 pada USEETV Indihome, tayang 24 jam dengan 

berbagai program unggulan yang ada di dalamnya. Bandung TV mencangkup 

wilayah Bandung Raya dengan batas Utara: Lembang, wilayah Barat: Cipanas, 

Timur: Tanjungsari, dan Selatan: sebagian Garut. Kedua, Bandung TV memiliki 

peranan penting dalam Dakwah Islam di masyarakat Sunda yaitu meningkatkan 

program Dakwah Islam di wilayah Sunda. Awalnya program Dakwah Islam  

hanya seminggu satu kali penayangan menjadi program yang wajib ada setiap hari 

dari mulai jam 06:00 sampai 07:00 pagi dengan berbagai judul program dan 

penceramah yang berbeda-beda. Talaga Hate dan Cahaya Ilmu menjadi salah satu 
program yang cukup terkenal di Bandung TV pada awal tahun 2008 dengan tema 

Islami dan pembawaan menggunakan bahasa Sunda menjadi salah satu daya tarik 

bagi masyarakat Sunda. 

 

 


