GTV PERSEMBAHKAN INDONESIAN COMEDY AWARDS 2022, DISAMBUT POSITIF
PENIKMAT KOMEDI TANAH AIR
JAKARTA - GTV mengukuhkan posisi sebagai 'Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia' dengan
mengadakan ajang penghargaan prestisius untuk insan komedi Indonesia. Indonesian Comedy
Awards merupakan ajang penghargaan bergengsi bagi industri komedi pertama yang
didasarkan pada survey pemirsa Indonesia. Kali ini GTV bekerja sama dengan lembaga riset
Provetic untuk mendapatkan daftar nominasi terfavorit dari setiap kategori melalui survey
online. Cara ini dianggap paling efektif dan efisien untuk mendapatkan top of mind dari pemirsa
Indonesia. Penghargaan Indonesian Comedy Awards kali ini bertujuan untuk menebar
semangat berkarya dan meningkatkan kualitas industri komedi tanah air. Tidak hanya itu,
Indonesian Comedy Awards dipastikan merambah pasar yang lebih luas, yaitu ranah digital dan
komedi lokal.
Dengan tingginya dinamika komedi di ranah digital saat ini dan melebarkan jangkauan untuk
mewadahi insan komedi yang berdedikasi membuat konten – konten digital berkualitas.
Kearifan kultur komedi lokal pun tidak luput dari perhatian kami, komedian – komedian dari
berbagai penjuru tanah air yang dipilih oleh para voters pun turut meramaikan penghargaan
berkelas kali ini.

Valencia Tanoesoedibjo sebagai Managing Director GTV menyampaikan apresiasinya mengenai
perkembangan positif dari industri komedi tanah air. Dengan tawa dan kebahagiaan yang
dihadirkan disetiap panggung komedi tentunya menghasilkan atmosfir berkualitas yang
dinikmati langsung oleh para pemirsa dari seluruh penjuru tanah air.
“Penyelenggaraan Indonesia Comedy Awards 2022 tentunya tidak lepas dari dedikasi para insan
komedi Indonesia yang mampu menciptakan ekosistem komedi yang tidak hanya menghibur
tapi juga mendidik pemirsa sebagai penikmat setia. Untuk tetap menggairahkan industri
komedi tanah air, GTV sebagai Home of Entertainment melihat apresiasi tertinggi terhadap
insan komedi tanah air menjadi sangat dibutuhkan” kata Valencia Tanoesoedibjo.
Ribuan voters telah berpartisipasi untuk menentukan insan komedi yang layak untuk masuk
kedalam masing – masing kategori. Hasil voting yang dilakukan oleh penikmat komedi tanah air
menghasilkan nama Rina Nose, Sule, Cak Lontong, Komeng dan Wendi Cagur masuk kedalam
kategori Komedian Terfavorit, Ayu Ting Ting, Andre Taulany, Andhika Pratama, Desta dan Gilang
Dirga sebagai kategori Selebriti Komedi Terfavorit, Arif Muhammad, Fadil Jaidi, Maell Lee, Ucup
Klaten dan Yoga Arizona di kategori Komedian Digital Terfavorit, Nunung, Aziz Gagap, Adul,
Dede Sunandar dan Mpok Alpa sebagai kategori Komedian Target Terfavorit, Raditya Dika,
Ernest Prakasa, Arafah Rianti, Mongol Stres dan Rigen kedalam kategori Komika Terfavorit,
Anima Si Nopal, Komeng Info, Mak Beti, Preman Terkuat di Bumi dan Somasi di Konten Komedi
Digital Terfavorit. Proses voting yang dilakukan oleh penikmat komedi tanah air pun menghasil
kategori spesial yaitu Kategori Komedian Grup Lokal Terfavorit dengan jajaran nominasi Arief
Muhammad (Sumatera Utara), Cak Percil (Jawa Timur), Enyo Channel (Jawa Barat), H. Bolot
(Jakarta) dan Ucup Klaten (Jawa Tengah).
Malam penghargaan Indonesian Comedy Awards 2022 akan tayang di hari Kamis tanggal 22
Maret pukul 19.00 WIB di GTV dengan mengundang bintang tamu musisi berbakat Indonesia
seperti Wali, Happy Asmara, Wika Salim hingga Ghea Youbi. Pembaca nominasi kali ini pun akan
dibawakan oleh selebriti berkelas tanah air seperti Najwa Sihab, Indro “Warkop”, Limbad, Sule,
Komeng, Wendy & Denny Cagur, Jarwo Kwat, Dede Cungkring, Marsel Widianto, Mael Lee
hingga Jenda Munthe. Malam penghargaan untuk insan komedi tanah air dipastikan akan
berlangsung hangat dan menyenangkan karena dipandu oleh host berpengalaman Andre
Taulany dan Rina Nose serta co-host : Bolot & Malih. Indonesia Comedy Awards 2022 siap
menghadirkan panggung meriah dan menghibur untuk pemirsa setianya, jadi pastikan kamu
stay tune untuk menyaksikan panggung penghargaan prestisius ini di hari Selasa, 22 Maret
pukul 19.00 WIB di GTV. Follow akun TikTok Instagram @officialgtvid untuk konten seru dan
update terbaru.
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