
 
 

YANG TERBARU DARI MD PICTURES DI 2021 
Lebih dari dua puluh Feature Films dan Digital Series siap dinikmati dan akan segera tayang  

di layanan streaming favorit Anda 
 
Jakarta, 7 Juli 2021 – Selama paruh pertama tahun 2021, PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dimana 
terdapat lonjakan permintaan feature films dan digital series berkualitas di berbagai layanan streaming online. Sebuah revolusi digital telah dan 
sedang terjadi di Indonesia, dengan kenaikan yang signifikan jumlah penonton, dimana konsumen beralih ke internet untuk tontonan hiburan 
mereka. Sebagai produsen konten digital terkemuka di Indonesia, MD Pictures telah menanggapi permintaan yang meningkat, melalui 
kemitraan yang kuat untuk menyediakan hiburan berkualitas ke semua platform online utama di media digital, diantaranya Disney+Hotstar, 
WeTV dan iflix, Viu, Netflix, Vidio, Migo, dan Telkomsel Maxstream. 
 
Berikut adalah beberapa feature films dan original series dari MD Pictures yang sudah siap dinikmati dan akan segera tayang di layanan steaming 
favorit Anda 
 
Feature Films 
 
Surga Yang Tak Dirindukan 3 : Saga ke -3 dari box office hits  ‘Surga Yang Tak Dirindukan’ universe, menyajikan kisah emosional romansa masa 
lalu dan masa sekarang, dibalut dalam drama religi diwarnai konflik batin untuk memilih melakukan apa yang benar atau mengikuti kejujuran 
keinginan hati. 
Dibintangi oleh Reza Rahadian, Marsha Timothy, dan Fedi Nuril, tayang di Disney+Hotstar 
 
Ghostbuser : Komedi supernatural ini menceritakan kehidupan seorang pemuda yang dapat melihat hantu dan memanfaatkan keahlian 
uniknya untuk mencari uang. 
Dibintangi oleh Tora Sudiro, Wulan Guritno dan Gary Iskak. Tayang di Disney+Hotstar 
 
‘Til Death Do Us Part : Ketika seorang aktris cantik memiliki kesempatan untuk membunuh pacarnya yang telah menyakitinya. 
Dibintangi oleh Rizky Nazar dan Syifa Hadju. Tayang di Disney+Hotstar 
 
Dignitate : Diangkat dari sebuah best-selling novel, menceritakan tentang bagaimana seorang anak SMA yang penyendiri dan sarkastik dapat 
menemukan cinta sejati. 
Dibintangi oleh Al Ghazali dan Caitlin Halderman. Tayang di Viu, Disney+Hotstar, dan segera hadir di Netflix. 
 
The Secret 2: Mystery of Villa 666 : Kisah menakutkan tentang hilangnya seorang teman secara tiba-tiba, yang meninggalkan misteri aneh 
untuk dipecahkan. 
Dibintangi Dara The Virgin, Al Ghazali dan Laura Theux. Tayang di Disney+Hotstar 
 
Habibie & Ainun 3: Kisah menakjubkan tentang Ainun, istri Presiden ketiga Indonesia yang sangat dicintai, dan kisah kasih mereka yang 
berlangsung hampir 50 tahun. 
Dibintangi oleh Maudy Ayunda, Jeffry Nichol, dan Reza Rahadian. Tayang di Viu, Disney+Hotstar, dan segera hadir di Netflix. 
 
Wedding Proposal :  Kisah seorang fotografer dan wedding organizer yang tidak pernah bisa akur. Akankah mereka menemukan cinta sejati di 
antara mereka? 
Dibintangi Dimas Anggara dan Sheryl Sheinafia. Tayang di Disney+Hotstar 
 
Di Bawah Umur : Kisah romansa masa muda yang tanpa batas, antara seorang murid perempuan yang cantik dan anak paling nakal di sekolah. 
Dibintangi oleh Angga Yunanda dan Yoriko Angeline. Sekarang Diputar di Disney+Hotstar 
 
Twivortiare : Pasangan yang sudah bercerai bertemu kembali setelah beberapa waktu terpisah. Dapatkah mereka menghidupkan kembali 
hubungan mereka atau mereka ditakdirkan untuk mengulangi kesalahan yang sama?  



 
Dibintangi oleh Reza Rahadian dan Raihaanun. Tayang di Viu, Disney+Hotstar, dan segera hadir di Netflix. 
 
Devil On Top : Empat sahabat berusaha untuk menyingkirkan bos mereka yang menyebalkan dan kejam, namun salah satu dari mereka jatuh 
cinta padanya. 
Dibintangi oleh Cinta Laura dan Angga Yunanda. Tayang di Disney+Hotstar 
 
Adit Sopo Jarwo - The Movie : Serial animasi favorit Indonesia hadir untuk pertama kalinya sebagai feature film dan menghadirkan kisah 
petualangan yang mengajarkan anak-anak tentang arti persahabatan yang sebenarnya. 
Dibintangi oleh Hanung Bramantyo dan Eki NF. Tayang di Disney+Hotstar 
 
Mekah I'm Coming! : Kisah kocak pemuda miskin yang ingin mencari muka dihadapan ayah tunangannya, namun terjebak dalam tipuan dalam 
perjalanan Haji. 
Dibintangi oleh Rizky Nazar, Ria Irawan, Dwi Sasono, Michelle Ziudith. Tayang di Viu, Disney+Hotstar, dan segera hadir di Netflix. 
 
Incredible Love : Kisah luar biasa seorang anak muda yang lahir dan didiagnosa sebagai penderita autis 
Dibintangi oleh Ajun Prawira, Irsyadillah dan Ira Wibowo. Tayang di Disney+Hotstar 
 
New Original Series 
 
My Lecturer My Husband :  #1 Hit Series tentang hubungan seorang mahasiswa dengan dosen killer di kampus. 
Dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian. Tayang di WeTV dan iflix 
 
Kisah Untuk Geri : Dunia Dinda berubah 180 derajat setelah ayahnya dipenjara karena kasus korupsi. Untuk menyelamatkan muka di depan 
teman-temannya, Dinda menelan harga dirinya dan meminta Geri, seorang anak pemberontak yang dingin, untuk menjadi pacarnya. 
Dibintangi oleh Angga Yunanda dan Syifa Hadju. Tayang di WeTV dan iflix 
 
Satu Amin Dua Iman : Terbelah antara Dokter Hanan dan Aryan, Aisyah harus membuat pilihan antara iman dan isi hatinya  
Dibintangi Dimas Anggara, Nikita Willy & Aditya Zoni. Segera hadir di WeTV dan iflix 
 
Antares : Seorang gadis misterius dan menawan tiba-tiba hadir dalam kehidupan pemimpin geng motor untuk menyelidiki kecelakaan malang 
kakaknya. Pertemuan mereka berujung kepada kisah cinta yang tiada duanya; mengajari mereka nilai kepercayaan, persahabatan, dan cinta 
sejati. 
Dibintangi oleh Angga Yunanda dan Cut Beby Tshabina. Segera hadir di WeTV dan iflix 
 
Teluk Alaska: Diangkat dari cerita yang telah dibaca oleh lebih dari 40.000.000 penggemar. Kisah seorang siswa muda polos, yang selalu di 
‘bully’ teman-temannya dan dikhianati teman masa kecilnya.  
Dibintangi oleh Syifa Hadju dan Devano Narendra. Segera hadir di WeTV dan iflix 
 
Layangan Putus: Kinan sangat percaya bahwa pernikahannya memiliki kebahagiaan yang melambung ke langit seperti layang-layang terbang 
tinggi. Tapi hidupnya runtuh ketika dia mengetahui bahwa suaminya yang sempurna berselingkuh. Layang-layang kebahagiaannya putus dan 
terbang hilang arah. 
Dibintangi oleh Reza Rahadian, Putri Marino dan Anya Geraldine. Segera hadir di WeTV dan iflix 
 
17 Selamanya : Putra menghadapi kenyataan yang mengejutkan ketika dia mengetahui bahwa Dawai, gadis yang dia cintai, memiliki 
kehidupan yang abadi. 
Dibintangi oleh Rizky Nazar dan Syifa Hadju. Segera hadir di WeTV dan iflix 
 
Cinta Fitri :  Sinetron yang paling dicintai di Indonesia terlahir kembali, dan siap menghibur generasi baru dalam kemasan digital series. Ikuti 
perjalanan Fitri ke Jakarta, perjuangan, dan pertemuannya dengan Farrel, seorang pengusaha muda yang perlahan-lahan jatuh cinta padanya. 
Dibintangi oleh Tissa Biani, Rizky Nazar dan Omar Daniel. Segera hadir di WeTV dan iflix 



 
 
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 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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