Siaran Pers

SAMBUT AKHIR TAHUN ANTV HADIRKAN 4 PROGRAM BARU
Jakarta, 1 Desember 2019 – Di penghujung tahun, ANTV kembali menghadirkan tayangan-tayangan
spesial untuk menghibur pemirsa setianya. 4 program telah disiapkan yang akan tayang mulai Senin, 2
Desember 2019. Dimulai dari pagi hari bersama ANGRY BIRD pukul 08.00 WIB, dilanjutkan dengan OH
MAMA OH PAPA pukul 09.00 WIB. Di sore hari, pemirsa ANTV akan ditemani dengan MODUS pukul
16.00 WIB dan TERUNGKAP pukul 17.00 WIB.
“Rangkaian program-program baru ini kita hadirkan agar dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.
Dimulai dari program animasi anak yang sudah cukup dikenal, serial drama dengan berbagai konflik
hingga reality show. Kami harap keempat program ini dapat menjadi tontonan baru favorit keluarga
Indonesia” ungkap Monica Desideria, GM Marcom ANTV.
Program spesial dimulai dengan Angry Birds, program animasi bergenre aksi, petualangan dan komedi
ini menceritakan seekor burung berwarna Red yang terkenal pemarah. Sifat pemarahnya seringkali
menyebabkan masalah hingga ia di hukum untuk mengikuti kelas anger management untuk meredakan
kemarahannya. Dilanjutkan dengan serial Oh Mama Oh Papa yang sebelumnya telah menemani pemirsa
ANTV di 2018. Oh Mama Oh Papa mengangkat kisah-kisah nyata penuh inspiratif yang pernah
diterbitkan oleh Majalah Kartini. Konflik keluarga, percintaan, dan juga masalah sosial dikemas dengan
penuh dramatisasi dan mengharu biru. Setiap episodenya mengangkat tema yang berbeda-beda dan
menghadirkan testimoni dari tiap narasumber terkait.
Modus (Motif dan Usaha) merupakan program drama reality show yang memperlihatkan perjuangan
seseorang dalam menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang terdekat, melalui bantuan dua
orang host yaitu Lionil Hendrik dan Yuniza Icha. Tim Modus akan menyelidiki akar masalah dan
penyebabnya, lalu mencari jalan keluar untuk masing-masing pihak sehingga dapat menyelesaikan
permasalahan tersebut. Selain itu, ANTV juga menayangkan Terungkap, serial drama yang mengangkat
kisah nyata dari kasus - kasus kriminal yang pernah terjadi.
***
Tentang ANTV
PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) semula adalah stasiun televisi lokal di wilayah Lampung dan sekitarnya.
Dengan izin siaran lokal, ANTV mengudara selama lima jam sehari. Pada tanggal 30 Januari 1993 ANTV mendapat
Izin Siaran Nasional dari Menteri Penerangan Republik Indonesia dengan No .207 / RTF / K / I / 1993. Tepat 1 Maret
1993 untuk pertama kalinya ANTV berhasil meliput dan memproduksi program sendiri berupa kegiatan penting
kenegaraan yaitu liputan berita aktual jalannya Sidang Umum DPR/MPR. Momen istimewa tersebut dijadikan
sebagai hari lahir ANTV. Kini ANTV terus berupaya menjadi stasiun televisi swasta di Indonesia yang menyajikan
beragam tayangan hiburan berkualitas, menarik serta menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat
Indonesia.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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