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JAKARTA - GTV sebagai barometer ajang pencarian bakat penyanyi religi di Indonesia, bersiap 

menampilkan talenta-talenta terbaiknya. Dengan standar penyaringan yang ketat, saat ini telah 

terkumpul talenta terpilih yang siap berkompetisi di panggung Syair Ramadan 2022. Talent search 

original format milik GTV ini digelar untuk mencari talenta penyanyi pop religi, nasyid dan gambus.  

Valencia Tanoesoedibjo sebagai Managing Director GTV menyampaikan optimismenya mengenai Syair 

Ramadan 2022 yang siap menghadirkan talenta-talenta bercahaya dari berbagai penjuru Indonesia yang 

nantinya bisa bersaing di panggung Syair Ramadan 2022. Ajang perhelatan talent search ini dipastikan 

menjadi wadah tepat yang diperlukan untuk melahirkan penyanyi bintang religi Indonesia sekaligus 

untuk menjangkau lebih luas pemirsa pencinta musik religi.  

“GTV sebagai Home of Real Talent berkomitmen untuk menggali ide-ide kreatif ajang pencarian bakat 

musik religi. Syair Ramadan 2022 merupakan salah satu strategi GTV dalam memperluas 

kepemirsaannya. Kami melihat animo yang besar di masyarakat terhadap jenis musik religi dengan 

berbagai genre yang ada sebagai sebuah peluang untuk membuat hiburan yang memiliki makna dan 

pesan religi bagi para penggemarnya” kata Valencia Tanoesoedibjo.  



Untuk mencapai tujuan tersebut dan membantu para peserta mengeluarkan potensi terbaiknya, di 

season kali ini GTV khusus menghadirkan dua orang Mentor. Nantinya selama berkompetisi di Syair 

Ramadan 2022, setiap peserta akan dilatih oleh seorang Mentor yang merupakan penyanyi – penyanyi 

berbakat di Indonesia seperti Sulis dan Danang 

 Pengalaman dan nama besar Sulis di industri musik religi tentunya akan sangat berharga untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta nantinya. Danang yang dijuluki “Genius of 

Dangdut” tidak disangsikan lagi memiliki skill olah vokal yang mampu membuat audience berdecak 

kagum. Sebagai seorang Mentor, Sulis dan Danang juga akan menyakinkan para Juri akan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didikannya. Nantikan performa panggung yang tidak hanya merdu, tapi juga 

penampilan panggung yang syahdu dan menyentuh hati dari para peserta Syair Ramadan 2022.  

Setelah menghadirkan penampilan apik yang diajarkan oleh para Mentor, setiap peserta Syair Ramadan 

2022 akan dinilai oleh para Juri, yaitu Inul Daratista, Armand Maulana dan Ust. Zacky. Uniknya, tidak 

hanya sekedar memberikan penilaian, para Juri papan atas ini juga akan memberikan saran dan 

masukan yang tentunya akan sangat berguna bagi para peserta nantinya. Pembawaan Inul Daratista 

yang menyenangkan dan keibuan serta sosok Armand yang bijaksana dan tetap akrab bersahabat 

tentunya membuat setiap masukan yang diberikan akan terasa spesial.  

Tak ketinggalan, Ust. Zacky akan memberikan tausiah, wejangan dan nasihat yang sangat berguna tidak 

hanya bagi peserta tapi juga untuk kebaikan keseharian kita. Sinergi yang tercipta antara kerjasama para 

Mentor berbakat dan para Juri yang menyenangkan dan bijaksana tentunya akan menyuguhkan 

tayangan yang sangat menghibur. Panggung kompetisi Syair Ramadan 2022 yang begitu syahdu dan 

menyentuh menjadikannya sebagai tontonan wajib saat bulan Ramadan penuh berkah ini.  

Syair Ramadan 2022 akan tayang perdana Setiap Rabu & Kamis pukul 21.15 WIB mulai tanggal 30 -31 

Maret 2022 di GTV dengan dipandu oleh host berpengalaman Rian Ibram. Bisa dipastikan tayangan Syair 

Ramadan akan menghibur dan menyentuh hati pemirsa GTV. Jadi pastikan kamu stay tune untuk 

menyaksikan panggung kompetisi Syair Ramadan 2022 setiap Rabu & Kamis Jam 21.15 WIB mulai 

tanggal 30 Maret 2022 di GTV. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk konten seru dan update 

kompetisi terbaru.  

#SyairRamadan2022 #SyairRamadanGTV #GTV #Gambus #PopReligi 


