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SUKSES TAYANGKAN GARIS TANGAN ANTV HADIRKAN GARIS
TANGAN THE SERIES
Jakarta, 6 Desember 2019 – Sukses menayangkan reality show Garis Tangan hingga kerap
menduduki posisi nomor 1 di slot tayangnya. ANTV kini menghadirkan Garis Tangan dalam bentuk
film televisi (FTV) berjudul GARIS TANGAN THE SERIES. Dibawah naungan rumah produksi Verona
Picture, Garis Tangan the Series akan menemani pemirsa setia ANTV mulai 9 Desember 2019 pukul
20.00 WIB, setiap hari Senin sampai dengan Minggu.
“Hinggan memasuki episode 39 pada Sabtu, 7 Desember 2019 Garis Tangan memperoleh rating dan
share yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi salah satu alasan kami mengangkat kisah – kisah
nyata dari para partisipan dan kami kembangkan dalam bentuk serial televisi. Pencarian pasangan
adalah hal yang selalu ada dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga
dan juga di sekitar kita. Garis Tangan the Series akan memberikan pelajaran bahwa memang benar
jodoh adalah urusan Tuhan dan tidak ada yang bisa memaksakan jodoh kita,” ungkap Monica
Desideria, GM Marcomm ANTV.
Garis Tangan the Series adalah program yang mengangkat cerita-cerita menarik dan unik yang telah
ditayangkan di variety show “Garis Tangan”, ke dalam sebuah program film televisi (FTV). Konflik
dalam pencarian pasangan yang meliputi masalah keluarga, pertentangan perihal bibit, bobot dan
bebet, perbedaan latar belakang dan status sosial ekonomi menjadi tema utama dalam kisah-kisah
yang ada di Garis Tangan the Series. Selain itu, penambahan konflik dan penguatan karakter, juga
menjadi hal penting yang ditambahkan ke dalam cerita agar sajian program terasa lebih menarik.
Uya Kuya selaku pemandu acara Garis Tangan akan hadir memberikan testimoni sebagai pembuka
cerita.
Episode perdana Garis Tangan the Series berjudul “Malam Pelunasan Perawan Jaminan Hutang”
menceritakan seorang kakak yang hidupnya berantakan dan terlilit hutang hingga harus menjadikan
adik perempuannya sebagai jaminan.

***
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
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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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