
 
 

MD Pictures Siap Meluncurkan 5 Judul WeTV Original Terbaru 

 
13 Desember 2021 - PT MD Pictures Tbk (IDX:FILM) an MD Entertainment Company, mengumumkan lima judul 
WeTV Original terbaru - tiga di antaranya merupakan musim kedua dari seri yang sudah ada. 2021 telah menjadi tahun 
kemenangan bagi MD Pictures, dimana kolaborasi selama kurang lebih satu tahun antara MD dan WeTV Indonesia dalam 
memproduksi serial WeTV Original terbukti sukses dan diterima luas oleh publik. Dengan beberapa judul yang konsisten di 
daftar Hot dan Trending WeTV, MD melanjutkan tren popularitas ini dengan menghadirkan proyek WeTV Original baru; 
Mozachiko, Tilik The Series, My Lecturer My Husband Season Two, Kisah Untuk Geri Season Two dan Antares 

Season Two. 
 
“Selama beberapa dekade, MD Pictures & MD Entertainment telah menghibur konsumen dan telah menjadi bagian integral 
dari industri kreatif Indonesia,” kata Manoj Punjabi, CEO & Founder MD Entertainment. “Hari ini, walaupun kondisi pandemi 
bukanlah kondisi yang ideal, kami berkomitmen untuk terus menyediakan konten beragam dan berkualitas bagi pemirsa 
untuk streaming dengan aman dimana pun mereka berada, bahkan dalam kurun waktu satu tahun, MD telah berhasil menjadi 
pelopor dalam revolusi hiburan digital di Indonesia.” 
 
Memasuki tahun 2022, MD siap untuk menyediakan sejumlah besar hiburan premium di WeTV Indonesia. Judul-judul di 
bawah ini hanyalah permulaan. Sorotan utama showcase MD Entertainment di WeTV Indonesia meliputi: 
 

- WeTV Original Mozachiko 

Dari novel Wattpad yang terkenal dengan judul yang sama, Mozachiko adalah komedi romantis menarik yang 
menceritakan kehidupan seorang wanita muda yang penuh semangat namun canggung dan menggemaskan - yang 
ingin membuat pujaan hati sekolah jatuh cinta padanya dalam 100 hari. Dibintangi oleh bintang muda Rebecca 
Klopper dan Junior Roberts, Mozachiko menyentuh tema persahabatan, romansa remaja dan keluarga. 

- WeTV Original Tilik The Series 

Serial ini adalah adaptasi dan lanjutan dari film pendek yang viral di YouTube. Tilik the Series, dibintangi oleh 
pemeran utama yang sama dengan video yang ditonton 26 juta orang dan menjadi judul film yang paling banyak 
dicari di Google Indonesia pada tahun 2020, Tilik the Series menceritakan kelanjutan perjuangan Bu Tedjo saat ia 
berkampanye untuk menjadi kepala desa melawan tokoh laki-laki yang kuat, yang salah satunya adalah suaminya 
sendiri. 

- WeTV Original My Lecturer My Husband Season Dua 

Setelah season pertama yang telah berhasil memecahkan rekor penonton dan menempati posisi sebagai satu-
satunya judul Indonesia di 3 besar daftar favorit sepanjang masa WeTV, MLMH Season Dua hadir dengan barisan 
superstar kawakan, Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina. Serial drama-romantis ini melanjutkan kisah hubungan 
mahasiswa-profesor yang tidak konvensional ini. 
 
 



 
- WeTV Original Kisah Untuk Geri Season Dua  

Musim kedua menyatukan kembali kedua kekasih ini. Sebagai serial favorit para penggemar, Kisah Untuk Geri 
musim pertama tetap berada di daftar Hot dan Trending WeTV selama berbulan-bulan dan mengumpulkan total 1,2 
miliar tampilan di hashtag TikTok  #kisahuntukgeri. Kisah Untuk Geri dibintangi oleh teen superstar  Angga Yunanda 
dan Syifa Hadju. 

- WeTV Original Antares Season Dua 

Geng motor favorit Indonesia, Calderioz, yang memperoleh 2.6 miliar tampilan di hashtag #antarestheseries di TikTok 
kembali beraksi di Antares Season Dua. Ares, pemimpin yang disegani di Calderioz, harus memilih antara 
hubungannya dengan Zea atau mempertahankan posisinya sebagai kepala geng. Menjadi salah satu judul paling 
sukses tahun 2021, Antares Musim Kedua tetap dibintangi oleh Angga Yunanda dan Beby Tshabina. 
 

Tentang PT MD Pictures Tbk 
MD Pictures adalah salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia dan satu-satunya perusahaan film nasional yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga saat ini dengan kode FILM. Dengan sistem yang terintegrasi serta kecanggihan fasilitas yang 
mencakup seluruh rantai produksi, MD Pictures senantiasa siap menghibur, mendidik dan menginspirasi penonton, serta 
menjadi pelopor di industri film Indonesia melalui inovasi dan kolaborasi demi menghasilkan produk film yang bernilai tinggi. 
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