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ANTV HADIRKAN MASJID YANG TAK DIRINDUKAN

Jakarta, 21 Maret 2019 – ANTV kembali menambah deretan serial lokal dengan menayangkan serial
religi terbaru berjudul ‘MASJID YANG TAK DIRINDUKAN’. Serial yang mengisahkan tentang usaha
seorang marbot dalam mengurus masjid dan juga bumbu – bumbu cinta segitiga di dalamnya,
diperankan oleh bintang – bintang yang sudah tidak asing lagi seperti Reza Rahadian, Roy Marten
dan Donita. Dibawah naungan rumah produksi Tobali Putra Production dan arahan sutradara Ruli
Wanisar, Masjid Yang Tak Dirindukan siap tayang di ANTV mulai Senin, 25 Maret 2019 pukul 19.00
WIB.
Menurut Gunawan, Senior Manager Acquisition & Distribution ANTV, para pemain dari serial
Masjid Yang Tak Dirindukan merupakan salah satu daya tarik dalam serial ini. “Di serial ini, kami
menghadirkan Reza Rahadian sebagai pemeran utamanya, yang mana biasanya hanya kita lihat
aktingnya di layar lebar. Beberapa nama lainnya seperti Roy Marten juga artis senior yang sudah
tidak diragukan lagi aktingnya. Kami harap dengan alur cerita yang menarik dan kualitas dari para
pemain, serial ini dapat diminati oleh seluruh masyarakat”, ungkap Gunawan.
Masjid Yang Tak Dirindukan mengisahkan tentang Masjid Nurul Madinah yang baru saja diresmikan
oleh pemiliknya yaitu Kertanegara (Roy Marten), seorang milyuner yang mempunyai bisnis di
berbagai bidang. Pak Abu (Priyo) yang merupakan seorang marbot masjid meminta kepada
Kertanegara untuk merenovasi masjid tersebut agar lebih bagus dan terawat. Ia pun berjanji akan
membuat masjid tersebut ramai dikunjungi orang yang ingin beribadah setelah selesai di renovasi.
Takdir berkata lain, ketika masjid sudah diresmikan Pak Abu meninggal dunia ketika sedang adzan.
Kertanegara meminta anak Pak Abu, Malik (Reza Rahadian) untuk menggantikan pekerjaan
Bapaknya. Tentu saja Malik menolaknya karena disaat yang bersamaan ia baru saja mendapatkan
pekerjaan yang diinginkan. Namun pada akhirnya Malik menerima permintaan tersebut setelah
mengetahui ayahnya memiliki hutang budi untuk membuat masjid tersebut ramai.
Setelah masjid menjadi megah dan bagus, jamaah tetap sepi. Ada satu wanita bernama Kinar (Fita
Anggriani) yang rajin mengunjungi masjid tersebut. Kadang, Kinar berbincang dengan Malik seusai
beribadah dan hal inilah yang membuat Kinar perlahan jatuh hati pada sosok Malik. Namun,
kehadiran Ziva Kertanegara (Donita), anak dari Kertanegara yang ditugaskan ayahnya untuk
membantu mengurus masjid, membuka kisah cinta segitiga di antara mereka. Ziva menaruh hati
pada Malik meskipun hal tersebut ditentang oleh Ibunya karena ia sudah dijodohkan dengan Dimitri
(Bryan Mckenzie), teman semasa kecilnya saat tinggal di luar negeri.
“Serial ini disusun dari kisah dramatis yang bersinggungan dengan nilai Islami, yang diharapkan bisa
menyuguhkan sesuatu yang berbeda bagi penonton, yakni tontonan yang layak menjadi tuntunan.
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Semoga megaserial ini dapat menginspirasi penonton setia ANTV, untuk semakin mendekatkan diri
pada Allah SWT dengan salah satu cara, yakni mengunjungi rumah-Nya dalam beribadah”, ungkap
Ferry Fernandez, Produser Tobali Putra Production.

***
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. Seluruh kegiatan dan informasi
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dan facebook: ANTV Lovers.
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