
 
 

SIARAN PERS 

MD PICTURES AKAN MERILIS ‘MY LECTURER MY HUSBAND SEASON 2’ 

Jakarta, 23 Januari 2021 – Di tengah perubahan industri media yang drastis di seluruh dunia, PT MD Pictures Tbk 
(FILM) meraih sukses dengan mengambil langkah berani untuk merilis film layar lebar di bioskop, serta beberapa digital 
series dan feature films berkualitas tinggi yang langsung menyapa pemirsa secara online.  

Di penghujung tahun 2020, MD Pictures tidak hanya berhasil merilis film “Asih 2”, yang merupakan bagian dari box 
office hits Danur Universe di bioskop seluruh Indonesia – namun juga sukses merebut hati pemirsa online di platform 
WeTV dan iflix melalui serial drama fenomenal “My Lecturer My Husband” (MLMH) karya Monty Tiwa yang dibintangi 
oleh Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina.  

Serial sebanyak 8 episode yang tayang mulai tanggal 11 Desember 2020 tersebut sukses membuat baper netizen. Selain 
itu, MLMH menjadikan WeTV #1 di top free apps di Android Play Store pada bulan Desember lalu. Seakan tidak rela serial 
MLMH selesai, banyak netizen yang meminta diadakan serial season 2. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, 
MD Pictures mengadakan press conference bersama WeTV Indonesia dan para bintang MLMH untuk mengumumkan 
akan dirilisnya MLMH season 2.  

“Kami sangat bangga akan kesuksesan dan popularitas yang menjadi buah hasil kerja keras kami selama masa-masa sulit 
ini.” terang Manoj Punjabi, CEO MD Pictures Tbk, “Dengan bermodalkan pengalaman, ketekunan, keterampilan yang 
dilandasi sikap optimis dengan kreatifitas, MD Pictures akan terus bergerak secara cepat dan tepat. Kami akan akan terus 
memaksimalkan potensi human capital yang kami miliki dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.” 
Manoj Punjabi juga menambahkan, “MD Pictures bangga dapat menggandeng WeTV untuk membawa ragam katalog film 
mau pun series favorit Indonesia ke masyarakat global. Terutama di Indonesia sendiri di mana film-film lokal sangat 
menginspirasi dan menghibur, salah satunya serial  My Lecturer My Husband ini” jelas Manoj Punjabi 

Lesley Simpson, Country Manager WeTV dan iflix Indonesia mengatakan MLMH merupakan serial original WeTV yang 
kehadirannya telah ditunggu-tunggu penonton. “MLMH merupakan salah satu serial yang mendapat sambutan yang 
sangat baik dari masyarakat sejak teaser-nya tayang sampai seriesnya selesai. Kami sangat berterima kasih atas respon 
positif dan antusiasme dari penonton. Untuk memenuhi permintaan penonton, kami dari WeTV dan juga MD Pictures akan 
membuat season kedua. Serial ini tidak hanya menghadirkan hiburan menarik tetapi juga menjadi peluang konten-konten 
Indonesia yang dapat dinikmati juga oleh penonton di luar negeri terutama di Asia melalui platform WeTV” ujar Lesley 
Simpson.  

Reza Rahadian yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan berterima kasih karena MLMH disambut dengan positif di 
kalangan netizen. "Ini merupakan apresiasi yang sangat tinggi bagi kami dan sekaligus motivasi untuk terus berkarya. 
Saya berharap MLMH season 2 ini dapat diterima dengan baik seperti season pertama. Saya juga berterima kasih kepada 
MD Pictures dan WeTV atas dukungannya terhadap MLMH ini," kata Reza Rahadian.  



 
 
Prilly Latuconsina juga sangat merasa senang atas antusiasme para penonton MLMH yang membuat dirinya semangat. 
“Bahkan, selama pengambilan gambar, sempat bikin heboh netizen," ujar Prilly. Prilly berharap MLMH season 2 juga 
masih menjadi tontonan favorit. “Saya juga berterima kasih kepada MD Pictures dan WeTV atas kerjasamanya. Semoga 
MLMH season 2 mendapat respon yang sangat positif bahkan melebihi season 1” kata Prilly.  

Dengan kemampuan untuk menjangkau pemirsa dimanapun mereka berada, MD Pictures sukses membangun 
ekosistem yang kuat, sehingga dapat konsisten memproduksi konten berkualitas bersama para bintang dan sutradara 
terbaik, ditunjang oleh peralatan dan fasilitas teknologi yang canggih, guna memberikan hiburan premium yang dapat 
disaksikan di Indonesia dan seluruh dunia melalui berbagai platform. Untuk itu, MD Pictures membangun kemitraan 
dengan berbagai platform digital terkemuka di dunia diantaranya Disney+Hotstar, WeTV dan iflix, Viu, Netflix, Vidio, dan 
Telkomsel Maxstream.  

Tentang PT MD Pictures Tbk  

MD Pictures adalah perusahaan perangkat lunak media terbesar di Indonesia dan satu-satunya perusahaan film nasional 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 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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