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Cantik ANTV Hadir di Tanjung Priok

Jakarta, 14 Februari 2019 – Bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, stasiun televisi ANTV gelar
kegiatan edukasi bertajuk “CANTIK ANTV”. Kegiatan yang diselenggarakan di RPTRA Amanah Islamic
Center, Tanjung Priok, Jakarta Utara mulai pukul 09.00 WIB ini mengajak perempuan - perempuan di
wilayah Tanjung Priok untuk ikut serta dalam pelatihan keterampilan tata rias dan kreasi hijab
bersama tim make up dan wardrobe artis ANTV serta dimeriahkan penampilan dari Sendy Ariani
(mantan personil JKT 48).
Kegiatan Cantik ANTV merupakan bagian dari rangkaian off air road to HUT ANTV ke-26, yang juga
merupakan salah satu bentuk inisiatif sosial kami di bidang kemasyarakatan serta apresiasi kami
kepada pemirsa selain menghadirkan tayangan – tayangan yang menarik. “Semoga kehadiran ANTV
di Tanjung Priok ini tak sekedar menghibur, tapi juga dapat memberikan manfaat untuk warga
sekitar”, ungkap Monica Desideria – General Manager Marketing Communication ANTV.
Kegiatan Cantik ANTV dibuka dengan penampilan spesial dari Sendy Ariani yang membawakan lagu
Pergi Pagi Pulang Pagi dari Armada. Selanjutnya, bersama tim make up artis ANTV sebanyak 100
peserta turut serta mengikuti pelatihan seputar tata rias. Tidak hanya itu, para peserta juga
diajarkan kreasi menggunakan hijab modern oleh tim wardrobe ANTV. Setelah diberikan pelatihan,
para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk berlomba melakukan reka ulang make up
dan kreasi hijab yang telah diajarkan sebelumnya.
Para peserta lomba akan memperebutkan hadiah berupa uang tunai sebesar, Rp 600.000 (juara 1),
Rp 500.000 (juara 2), dan Rp 400.000 (juara 3). Selain kompetisi make up dan hijab, peserta juga
diberikan tantangan joget jingle Pesbukers dan games dengan hadiah yang tak kalah menarik berupa
uang tunai serta hadiah menarik lainnya.
****
Tentang ANTV
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 26 tahun ANTV menemani masyarakat pemirsanya dengan program-program terbaik.
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