SIARAN PERS

BERBAGI KEBAHAGIAAN BERSAMA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS


ANTV Berikan Bantuan di Wisma Tuna Ganda

Jakarta, 24 Agustus 2019 - Sukses menayangkan berbagai program serial lokal dan serial India serta
berhasil menempati posisi tier satu di industri pertelevisian, ANTV juga secara rutin menggelar kegiatan
Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Jabodetabek dan wilayah lain di Indonesia. Kali ini ANTV
memberikan bantuan dan hiburan kepada 29 anak berkebutuhan khusus (ABK) di Wisma Tuna Ganda,
Jakarta. Dalam kegiatan ini karyawan ANTV bersama bintang serial India Ishq Mein Marjawan Vineet
Raina akan terlibat langsung dan berinteraksi dengan anak-anak.
Menurut Monica Desideria – GM Marcom ANTV, “Pendidikan bagi ABK masih menjadi barang mahal
bagi sejumlah masyarakat di daerah perkampungan, perkotaan pada pinggiran kota Jakarta atau luar
kota Jakarta”. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif CSR ANTV dibidang pendidikan dan sosial
kemasyarakatan sekaligus membantu memenuhi kehidupan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus.
Diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka.
Sebelum kegiatan dilakukan tim CSR ANTV telah melakukan survey terlebih dahulu ke beberapa wilayah
di Jabodetabek dan melihat sejauh mana bantuan yang dibutuhkan. Selain pemberian bantuan untuk
anak berkebutuhan khusus, ANTV sebelumnya juga memberikan santunan bagi anak yatim piatu dan
orang jompo di wilayah Jabodetabek pada awal Juli dan awal Agustus lalu.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK)
di Indonesia sebanyak 1.6 juta orang, artinya sebanyak satu juta lebih ABK belum memperoleh
pendidikan yang layak bagi kehidupannya. Dan dari 30 persen ABK yang sudah memperoleh pendidikan
hanya 18 persen diantaranya yang menerima pendidikan inklusi, baik sekolah luar biasa (SLB), maupun
sekolah biasa pelaksana pendidikan inklusi. Selain itu menurut Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saat ini
hanya ada delapan SLB Negeri di wilayah DKI Jakarta dan jumlah inipun masih belum ideal.
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Lebih lanjut disampaikan Monica Desideria, Tingginya biaya dan minimnya fasilitas bagi ABK menjadi
salah satu faktor banyak anak yang tidak dapat memperoleh pendidikan dan kebutuhan yang layak.
“Kami berharap inisiatif CSR ANTV ini dapat terus berlanjut dan dapat memberikan inspirasi bagi
pengembangan pendidikan ABK tidak hanya di wilayah Jabodetabek tetapi juga di seluruh Indonesia,”
ungkap Monica.
***
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 mengenai ANTV dapat diakses melalui
www.antvklik.com, instagram: @antv_official, twitter: @ANTVOfficial_ dan facebook: ANTV Lovers.
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