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BASTIAN STEEL JADI PENGANTIN

Jakarta, 24 September 2019 – Setelah hari minggu warga CFD Jakarta dihebohkan oleh pre wedding
sepasang pengantin muda, ANTV mempersembahkan serial lokal terbaru berjudul ‘PENGANTIN
DINI’. Dibawah produksi Verona Pictures dan disutradarai oleh Ungke Kaumbur, serial Pengantin Dini
mengisahkan tentang dua remaja yang terpaksa menikah karena kesalah pahaman. Pengantin Dini
siap menemani pemirsa ANTV mulai 25 September 2019, setiap Senin sampai dengan Minggu pukul
18.00 WIB.
"Dalam serial Pengantin Dini, konflik keluarga, percintaan, pengorbanan serta impian masa depan
dikemas secara menarik. Selain dibintangi oleh artis-artis milenial, kami juga menghadirkan pemain
senior seperti Jeremy Thomas. Kami harap serial Pengantin Dini dapat menjadi tontonan baru yang
dapat menghibur pemirsa setia ANTV, mendampingi serial – serial lokal ANTV yang telah tayang
sebelumnya", ungkap Monica Desideria (GM Marcom ANTV).
Serial “Pengantin Dini” mengisahkan tentang Dini (Geccha Tavvara), seorang gadis kelas 3 SMA yang
berasal dari keluarga sederhana. Berkat kepintarannya, ia mendapatkan beasiswa di sekolah elit.
Suatu hari, Dini tidak sengaja menabrak Bastian (Bastian Steel), seorang siswa dari keluarga kaya
raya yang selalu membuat masalah. Insiden tersebut membuat ponsel milik Bastian rusak dan ia
marah kepada Dini. Permusuhan itu makin berlanjut, apalagi ternyata Bastian pindah ke sekolah
Dini.
Suatu hari Bastian mengerjai Dini di cafe tempat Dini bekerja lalu Dini jatuh sakit hingga Bastian
merasa bersalah. Bayu, Kikan dan Bastian mengunjungi Dini ke rumahnya dan akhirnya diminta oleh
Siska (Della Puspita), Ibu Dini untuk menjaga Dini karena dia akan bekerja. Bastian yang sedang haus
tidak sengaja minum sebotol air yang ternyata isinya adalah minuman keras. Bastian mabuk dan
tanpa sadar tertidur dikamar Dini. Esok paginya, Siska terkejut melihat Dini dan Bastian tidur
sekamar.
Insiden Dini dan Bastian di kamar tidur perlahan menyebar di kalangan tetangga kampung Dini dan
sekolah. Siska malu dan marah, ia mengajak Dini ke rumah Bastian untuk menuntut pertanggung
jawaban. Akankah mereka menikah sesuai dengan kemauan keluarga?

***
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
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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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