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ADA PESBUKERS LAGI DI ANTV

Jakarta, 11 Februari 2019 – Mengawali bulan Februari, ANTV kembali menghadirkan program
komedi unggulan ANTV yaitu ‘PESBUKERS’. Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik,
Eko Patrio, Anwar dan Sapri siap kembali menghibur pemirsa setia ANTV mulai hari Senin, 11
Februari 2019. Pesbukers disiarkan secara langsung dari studio 1 ANTV setiap hari Senin sampai
dengan Jumat pukul 16.00 WIB.
“Setelah beristirahat selama kurang lebih 3 bulan lamanya, kami kembali menghibur dan menemani
pemirsa ANTV di sore hari. Dengan tetap menghadirkan bintang – bintang inti Pesbukers
sebelumnya, kami hadir dengan konsep baru dan komedi yang lebih fresh yang diharapkan dapat
dinikmati sebagai tontonan keluarga”, ungkap Kelly Da Cunha – General Manager Produksi ANTV.
Pesbukers hadir dalam 4 segmen dengan konsep baru yaitu Benteng Licin, Talkshow Korslet
(Komentar Rekayasa Selebriti), Tangan Bayangan dan Portal – Portal Parodi Viral. Dalam setiap
segmen terdapat sketsa yang menghibur dan cerita yang berbeda setiap harinya. Dalam segmen
Benteng Licin, sketsa atau permainan dilakukan di set yang licin dan memiliki anak tangga. Di set
tersebut para bintang Pesbukers di tantang untuk sampai ke puncak, dengan kesulitan – kesulitan
yang didapat dari sesama pemain.
Di segmen Talkshow Korslet, bintang tamu ditantang untuk untuk menjelaskan atau menjawab
pertanyaan yang dilontarkan oleh host dengan cara menebak gerak bibir host dan bintang tamu akan
ditutup telinganya dengan headphone. Sementara itu untuk segmen Tangan Bayangan, bintang
Pesbukers ditantang untuk berimprovisasi secara komedi dengan menggunakan properti dan bagian
tubuh orang lain. Di segmen terakhir yaitu Portal – Portal Parodi Viral akan ada satu host yang
memandu sketsa pendek bertemakan hal – hal yang sedang viral.
Tidak hanya hadir dengan segmen – segmen baru, para bintang Pesbukers juga membawakan jingle
yang khusus dibuat sebagai lagu tema Pesbukers. Setiap harinya juga akan hadir bintang tamu untuk
turut memeriahkan Pesbukers.
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PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV hadir sebagai stasiun televisi
swasta di Indonesia yang menyajikan beragam tayangan hiburan yang berkualitas, menarik serta menambah
wawasan dan pengetahuan masyarakat Indonesia. Awalnya ANTV adalah stasiun televisi local yang siarannya
di wilayah Lampung dan sekitarnya. Dengan izin siaran lokal ANTV mengudara selama lima jam sehari,
kemudian ANTV mendapat Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No. 207/RTF/K/I/1993 tgl
30 Januari 1993. Sepuluh hari setelah izin tersebut keluar ANTV dapat melakukan siaran secara nasional. Tepat
1 Maret 1993 untuk pertama kalinya ANTV memproduksi program sendiri berupa liputan berita aktual jalannya
Sidang Umum DPR/MPR. Saat itu ANTV berhasil melakukan siaran langsung meliput jalannya kegiatan penting
kenegaraan. Momen istimewa itu yang dijadikan sebagai hari lahirnya ANTV, kini lebih dari 25 tahun ANTV
menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik.
Informasi lebih lanjut hubungi:
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Email: monica@an.tv
www.an.tv

Dibawah naungan rumah produksi Verona, serial terbaru ANTV yang berjudul Montir – Montir
Syantik mengisahkan tentang 8 wanita cantik yang tergabung dalam sebuah girlband bernama “BKT
48”. Suatu hari karir mereka terpuruk dan terpaksa beralih profesi menjadi montir di bengkel mobil.
Perjalanan nasib mereka pun berubah drastis. Mereka yang terbiasa hidup mewah kini harus bekerja
keras untuk bertahan hidup.
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Kisah dimulai ketika para member BKT 48 tidak tahan dengan sifat salah satu personilnya yang
angkuh yaitu Sintia (..). Mereka pun memutuskan mengeluarkan Sintia dari grup. Sintia pun tidak
terima dan semakin marah ketika mengetahui ke delapan temannya tersebut mengganti nama
mereka menjadi “Dara Syantik”. Sintia meminta bantuan Ayahnya yang kaya raya untuk
menghancurkan karir Dara Syantik dan membuat mereka terlilit hutang.
Demi membayar hutang – hutangnya, Tere (..), Pipit (..), Diana (…) dan member lainnya terpaksa
bekerja di bengkel milik Mpok Neneng (..) sebagai montir dan washer. Mpok Neneng mempunyai
anak laki – laki tampan bernama Warmo (Randy Pangalila) yang mengurus bengkel tersebut.
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