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RTV Berbagi Langit Cinta Surgawi
Menyambut bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan, pada hari
ini, Rabu (18/6) Rajawali Televisi meluncurkan serangkaian program Ramadhan
yang diberi tajuk “Langit Cinta Surgawi”. Rangkaian acara bernafaskan Islami ini
akan menemani seluruh aktivitas Anda selama menjalankan ibadah puasa, mulai
dari siraman rohani, kuliner, wisata religi, kisah teladan hingga film Animasi
bernuansa Islami.
“Pada bulan yang baik ini, kami ingin memberi suasana yang mendukung bagi
mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia untuk menjalankan ibadah puasa,”
kata Direktur Utama Rajawali Televisi Maria Goretti Limi. Oleh sebab itu tak
tanggung-tanggung, Rajawali Televisi menyiapkan 11 program acara yang
khusus dirancang untuk disiarkan selama bulan puasa. “Kami berharap acara
yang kami sediakan mampu memenuhi kebutuhan pemirsa,” imbuh Maria Goretti
Limi.
Adapun salah satu pengisi acara yang cukup diandalkan adalah Ustadz Yusuf
Mansyur yang secara eksklusif hadir di RTV. “Ustadz Yusuf Mansyur mengisi tiga
program acara sekaligus,” kata Yeni Anshar, Direktur Programming Rajawali
Televisi. Ketiga acara tersebut adalah Tabligh Akbar, Menu Ramadhan Ala Yusuf
Mansyur dan Kuliah Tiga Menit. Dengan meluncurkan serangkaian program baru
ini, Rajawali Televisi berharap dapat menarik minat masyarakat lebih banyak
untuk menonton Rajawali Televisi. Yeni Anshar menambahkan, “Pemirsa dapat
merasakan perubahan dalam susunan acara sehingga makin menyukai Rajawali
Televisi”.
Adapun berbagai acara yang baru diluncurkan adalah:
Menu Ramadhan ala Yusuf Mansur
Bingung menentukan menu yang sesuai untuk sahur dan buka puasa? Jangan
khawatir. Rajawali Televisi sudah menyiapkan program kuliner bertajuk “Menu
Ramadhan ala Yusuf Mansur”. Kiai Haji (KH) Yusuf Mansur dan istrinya
Maemunah Mansur akan membantu Anda dalam menentukan menu yang sesuai

untuk ibadah puasa. Tidak hanya itu, dalam acara ini juga ada info gizi dari
bahan-bahan makanan yang akan dibuat. Chef Imam Wibowo dan asistennya
Fadil yang atraktif dan mampu mencairkan suasana akan menemani KH Yusuf
Mansur sehingga membuat program ini semakin seru, lucu dan unik.
Program kuliner ini makin terasa lengkap karena KH Yusuf Mansur akan
memberikan tausiah-tausiah ringan dengan tema seputar Ramadhan selama
acara berlangsung. Jadi jangan lewatkan program “Menu Ramadhan ala Yusuf
Mansur” ini hanya di Rajawali Televisi setiap hari selama bulan Ramadhan pukul
17.00 WIB.

Buka Mata Buka Hati
“Buka Mata Buka Hati” adalah sebuah program magazine yang mengulas ragam
dunia Islam, khususnya di bulan suci Ramadhan yang dikemas dengan ringan.
Konkretnya, program religi ini akan mengulas informasi seputar hukum-hukum
Islam dengan lebih mendalam namun tetap disajikan dengan ringan sehingga
mudah dicerna oleh pemirsa. Harapannya, pemirsa dapat menjalankan ibadah
puasa dengan benar sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Selain itu,
ada pula serba-serbi Ramadhan maupun info unik dalam dunia Islam yang akan
disajikan dalam rekaman video.
“Buka Mata Buka Hati” akan hadir hanya di Rajawali Televisi mulai 23 Juni 2014
setiap hari Senin-Jumat pukul 19.30 WIB.

Tabligh Cinta Surgawi
Secara umum, Tabligh Cinta Surgawi dikemas sebagai program hiburan yang
tetap kental dengan unsur religi. Lokasi syuting acara ini adalah aktivitas outdoor
di Masjid – Masjid ternama, karena program ini bertujuan untuk menjalin
kedekatan pemirsa di rumah dan jamaah yang hadir di masjid. Tabligh Cinta
Surgawi juga menghadirkan sisipan musik Islami lewat nasyid / marawis ataupun
grup band / solo yang melantunkan lagu-lagu religi Islami. Kekhidmad-an
program juga akan dibangun melalui lantunan qiroah dan sari tilawah dari para
artis yang menjadi bintang tamu.
Program ini jadi semakin menarik karena bintang tamu artis dan narasumber
inspiratif yang hadir akan berbagi pengalaman religiusnya. Tabligh Cinta Surgawi

mulai tayang di Rajawali Televisi mulai Minggu, 29 Juni 2014 dan akan
menemani anda setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.00 WIB.

LOLIPOP Special Ramadhan
Adalah sebuah program talkshow anak di mana pemirsanya akan mendapat ilmu
pengetahuan penting. Program ini sangat mengandalkan kepolosan anak-anak
secara natural. Hal tersebut diperkuat juga dengan pemandu acara ini, yaitu dua
orang anak yaitu Chika dan Tora Ghani.
Pada episode spesial Ramadhan kali ini Lolipop akan memasukkan unsur-unsur
bernuansa Ramadhan dengan tetap mengedepankan sisi edukasi yang
menyenang- kan, seperti persiapan menjelang buka puasa (ngabuburIt) dengan
artis atau keluarga artis, permainan, maupun masak memasak. Lolipop special
Ramadhan ang hadir setiap hari Senin-Jumat pukul 15.30 WIB mulai 30 Juni
2014.

Petualangan Masjid Bersejarah Nusantara
Petualangan Masjid Bersejarah Nusantara adalah sebuah program magazine
bernuansakan Islam yang mengupas tentang sejarah dan keindahan arsitektur
masjid-masjid tua di wilayah Nusantara. Bucek Depp dan Zivana Letisha akan
bergantian memandu acara ini. Sebagai host, mereka akan mengupas sejarah
Islam di Nusantara. Selain itu mereka juga akan berinteraksi dengan masyarakat
sekitar dan mengupas hal-hal unik lainnya di daerah Kalimantan, Jawa, dan
Sumatera. Keceriaan masyarakat lokal, nilai-nilai pembelajaran mengenai Islam,
akulturasi budaya serta kerukunan hidup antar umat beragama di daerah
bercampur menjadi satu dalam program ini.
Petualangan Mesjid Bersejarah Nusantara akan mulai tayang di layar Rajawali
Televisi mulai 27 Juni 2014 setiap hari Senin – Minggu pukul 01.00 WIB dini hari.

Catatan Harian Muslimah
Program dengan format magazine berdurasi 24 menit tentang Islam yakni
Catatan Harian Muslimah akan mengajar kita hidup dengan dinamis dan progresif
dari sisi perspektif seorang muslimah yang tinggal di Eropa. Program ini akan
mengulas tentang kehidupan mereka yang dapat hidup dengan damai dan indah

berdampingan dengan umat beragama yang lain, meski mereka di sana sebagai
umat minoritas.
Catatan Harian Muslimah hadir di Rajawali Televisi mulai 06 Juli 2014 setiap hari
Minggu pukul 12.00 WIB

TULUS
Sebuah program bernuansa religi untuk mengenali, merasakan dan sesaat
menjadi bagian dari mereka kehidupan masarakat kalangan bawah. Diharapkan
mampu menjadi inspirasi dan gambaran bagi para pemirsa bahwa masih banyak
saudara - saudara kita yang membutuhkan uluran tangan orang lain.
Program Tulus merupakan program yang inspiratif karena menggugah hati
pemirsa, dan membuka mata hati kita bahwa di sisi lain dari hingar bingar
gemerlap kota besar seperti Jakarta, masih banyak terselip kehidupan yang bisa
dikatakan jauh dari layak. Dan di antara mereka, ada sosok-sosok yang gigih
menjalani hidup dan mampu berbagi dengan yang lain. Gus Han yang bertindak
sebagai host, akan menggali dan ikut merasakan kehidupan mereka agar mampu
menyelami keprihatinan yang terjadi. Saksikan Tulus setiap hari Senin-Jumat
pukul 12.00 WIB mulai 30 Juni 2014 di Rajawali Televisi.

ABU JAFA’AR
Serial ini menceritakan seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah ke 2 saat terjadi
transisi dari bani Ummayah ke bani Abbasiyah. Abu Jafa’ar yang juga keponakan
dari Abdullah bin Ali bin Mutahlib, paman Rasulullah S.A.W adalah seorang
khalifah yang kuat, tegas, berani, cerdas dan cemerlang dalam mengatasi
persoalan pemerintahan. Selama masa kepemimpinannya, secara garis besar,
konflik-konflik yang terjadi adalah faktor politik dan ajaran agama yang dianggap
bertentangan dengan kelompok yang lain. Bahkan pamannya sendiri ingin
mencoba mengambil alih kekuasaan. Begitu juga dengan panglimanya, sehingga
terjadi peperangan di antara kaum Islam bani Abbasiyah.
Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus petualangan Abu Jafa’ar setiap
hari pukul 20.00 WIB mulai 23 Juni 2014.

Ustadz On The Road
Merupakan sebuah reality show di mana seorang Ustadz akan berkeliling kota
dan kampung. Di sepanjang perjalanan, sang ustadz akan menjumpai beragam
pelanggaran agama, baik dalam hal; ibadah (sholat, zakat dan puasa) muamalah
(bermasyarakat dan bekerja), akhlak/perilaku dan akidah (keimanan).
Sang Ustadz nanti tidak hanya berkutat pada pelaku pelanggaran nilai agama
saja, akan tetapi juga akan melakukan games-games seru dan menarik berupa
ujian dan pertanyaan pada masyarakat untuk mengukur tingkat akhlak dan
keimanan masyarakat, seperti dalam hal kejujuran, keramahan, kesabaran dan
keikhlasan.Ustadz On The Road akan mulai tayang pada tanggal 27 Juni 2014
dan hadir setiap hari pukul 01.30 WIB dini hari.

SYAMIL DAN DODO
Syamil dan Dodo adalah program kartun anak-anak yang mengajarkan tentang
agama Islam dengan tokoh utamanya Syamil dan Dodo. Dodo digambarkan
sebagai anak yang sedikit nakal, sementara Syamil sebaliknya. Walaupun begitu,
mereka berdua bersahabat. Kisah dalam serial Syamil & Dodo sederhana,
diangkat berdasarkan kisah sehari-hari tapi dikemas menarik dengan adegan dan
cerita lucu yang membuat anak-anak tertawa. Hal yang lebih penting adalah
membantu anak-anak memahami Islam lebih mudah dan Indah.
Syamil dan Dodo mulai tayang tanggal 30 Juni 2014, setiap hari Senin-Minggu
pukul 16.30 WIB dan akan ditayangkan kembali menemani makan sahur pemirsa
di pkl 03.30 WIB

Kisah Teladan
Satu lagi program animasi Islami Kisah Teladan yang tidak hanya menghibur
tetapi juga mendidik putra-putri Anda. Cerita Kisah Teladan diambil dari
keteladanan para sahabat Nabi dan Rasul serta kisah para Nabi dan Rasul.
Kumpulan kisah-kisah ini sangat menginspirasi anak-anak. Selain itu juga
memberi pelajaran untuk senantiasa bangga dengan nilai-nilai lihur,
meneladaninya dan menjadikannya prinsip dalam kehidupan karena sikap terpuji
merupakan cermin anak saleh.
Kisah Teladan akan tayang mulai 28 Juni 2014 setiap hari pukul 16.00 WIB dan
akan tayang ulang setiap hari jam 04.00 WIB pagi.

========

Tentang Rajawali TV:
Rajawali TV atau memiliki nama udara RTV, merupakan televisi jaringan pertama
yang menjangkau siaran secara nasional karena telah siaran di lebih dari 30 kota
di seluruh Indonesia. Diluncurkan secara resmi pada tanggal 3 Mei 2014, RTV
saat ini sudah dapat dinikmati di Telkomvision, Aora, Firstmedia, TopasTV, BigTV
dan Max3 Biznet, VIVA +, Nexmedia dan Skynindo.
Sampai dengan Mei 2014, pemancar RTV ada di Kota sebagai berikut :
Jakarta 23UHF, Surabaya 38UHF, Bandung 36UHF, Semarang 57UHF,
Yogyakarta 52UHF, Medan 53UHF, Banjarmasin 48UHF, Cirebon 60UHF,
Malang 24UHF, Manado 61UHF, Ambon 44UHF, Pekanbaru 40UHF, Purwakarta
61UHF, Jayapura 44UHF, Poso 22UHF, Cikarang 60UHF, Gorontalo 48UHF,
Kupang 44UHF, Palangkaraya 25UHF, Pontianak 51 UHF, Sekayu 52UHF,
Padang 53UHF, Pati 57UHF, Mataram 54UHF, Singaraja 51UHF, Batam 55UHF,
Lampung 55UHF, Balikpapan 34UHF, Sukabumi 22UHF, Denpasar 51UHF
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Christiantoko
Head of Corporate Communication Rajawali TV
+62 212906677 (kantor); + 62818 83 5555 (HP)
Email: christiantoko@rtv.co.id

