
 

Jl. Syahdan No. 9 | Jakarta 11480 

Telp : (021) 534 5830                   MEDIA COVERAGE 

 

Corporate Communication 

BINA NUSANTARA 
Jl. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah 

Jakarta Barat 11480, Indonesia 

Telp. : (+62 - 21) 534 5830 # 2128 / 2170 / 2174 

Fax. : (+62 21) 530 1668 

www.binus.ac.id / www.binus.edu    

Sejarah dan Perkembangan Adanya BINUS TV 

 

Binus TV adalah media televisi komunitas yang dimiliki oleh Bina Nusantara. Sebagai media 

televisi komunitas yang berbasis streaming, Binus TV menjadi salah satu media informasi dan 

komunikasi yang ada dilingkungan Bina Nusantara selain media lainnya. 

Binus TV berawal dari sebuah TV Club yang beranggotakan mahasiswa Binus University yang mencintai 
dunia broadcasting. Diawali dari pembentukan team produksi audio visual yang beranggotakan Bobie 
Hartanto, Luki Timothy dan Rizza Chairunisa serta Donny de Keizer selaku Dosen Pembimbing , tim ini 
mulai melaksanakan produksi pertama yang sangat sederhana dengan memproduksi materi presentasi 
pembangunan studio marketing communication Binus University. 

 

Tim kecil inilah yang kemudian melahirkan anggota anggota baru lainnya yang memiliki ketertarikan di 
dunia broadcasting sehingga akhirnya membentuk sebuah organisasi TV Club. TV Club ini untuk pertama 
kalinya dilantik pada tanggal 7 Desember 2009 dalam sebuah Inaugurasi TV Club yang bertempat di 
ruang kelas L1A. Ruangan inilah yang dikemudian hari menjadi studio mini Binus TV. Tanggal 7 
Desember ini pula yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Binus TV. 

Sebagai televisi komunitas yang berbasis streaming, Binus TV menyelenggarakan siarannya secara 
regular sejak bulan Januari 2010 dengan pola acara yang mencapai 12 jam per hari. Program program 
yang ditayangkan Binus TV semuanya merupakan hasil produksi Binus TV sendiri disamping ada 
beberapa program kerjasama dengan VOA dan Televisi Lokal. 

Saat ini Binus TV telah menempati studio operasional yang baru di Lantai 3 Gedung R Kampus Syahdan 
Binus University. Dengan demikian seluruh operasional siarannya telah dipusatkan di gedung ini. 
Peremajaan fasilitas produksi dan penyiaran terus dilakukan. Saat ini seluruh perangkat produksi Binus 
TV merupakan perangkat berstandart broadcast dengan menggunakan teknologi HD Digital sehingga 
mampu menjawab tantangan kedepan. 

http://www.catatansejarah.com/2013/12/sejarah-berdiri-unversitas-andalas.html
http://3.bp.blogspot.com/-PGR2kmUwH-o/UtEz7bXjd4I/AAAAAAAABzM/T9gfeTGVEAU/s1600/Sejarah+dan+Perkembangan+Adanya+BINUS+TV.jpg
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Sejak tahun 2011, Bina Nusantara memutuskan untuk meningkatkan status Binus TV sebagai sebuah 
unit yang berada langsung dibawah Grup Bina Nusantara . dengan demikian tugas sebagai media 
informasi dan penyiaran yang diemban oleh Binus TV kini menjadi lebih luas dengan mencakup seluruh 
komponen yang ada dibawah Bina Nusantara Group. 

Tahun 2012 ini Binus TV telah berkerjasama dengan berbagai jenis stasiun televisi yang terjalin dalam 
kerjasama program seperti kerjasama program halo kampus dengan Cahaya Televisi banten dan 
program –program lainnya yang juga berkerjasama dengan Banten TV dan sebagainya. Kini Binus TV 
telah banyak dikenal oleh berbagai kalangan di masyarakat dengan sering diadakannya kunjungan ke 
berbagai sekolah di Jakarta melaui acara Binus TV Goes to School. 

Sumber : http://www.lintas.me/go/catatansejarah.com/sejarah-dan-perkembangan-adanya-binus-tv 
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