
 

 

UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 

ASIA’S NEXT TOP MODEL KEMBALI HADIR UNTUK MUSIM KEEMPAT DI STARWORLD ASIA!  
14 Model Berbakat dari seluruh penjuru Asia akan bersaing menjadi top model selanjutnya di 

Asia’s next Top Model 4!  

 
 

3 Maret, 2016 – JAKARTA – Hari ini, bertempat di XXI Lounge Plaza Senayan, FOX Network Group Indonesia 
mengumumkan kembalinya serial kompetisi realiti unggulan, Asia’s Next Top Model (AsNTM). Asia’s Next Top Model 
adalah sebuah produksi orisinil dari Starworld, saluran hiburan TV terdepan di Asia untuk para wanita modern yang 
modis dan dinamis, kembali hadir dengan Musim ke-4. Empat belas model ambisius yang berasal dari seluruh Asia, 
termasuk Hong Kong, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Singapura telah terpilih untuk berkompetisi di musim 
terbaru ini. Pada musim ini, untuk pertama kalinya kita akan menyaksikan kontestan dari Mongolia, Myanmar dan Korea 
Selatan ikut bersaing dalam serial realiti ini. 

Cindy Bishop, pembawa acara AsNTM yang serba-bisa dan penuh talenta, Kelly Tandiono, mentor model yang “fierce” 
dan Yu Tsai, fotografer fashion dan pengarah kreatif berkelas dunia, akan membantu mengarahkan para model dalam 
perjalanan mereka untuk menjadi model professional bertaraf internasional. Di sepanjang musim, para juri selebriti ini 
juga akan ditemani oleh beragam juri tamu yang pastinya sudah tidak asing lagi wajah dan prestasinya, kombinasi juri ini 
pastinya akan memacu para kontestan untuk menghadirkan kemampuan terbaiknya. 

 “Tahun ini tim regional kami telah menyeleksi talenta-talenta yang paling menarik, beragam dan kompetitif dalam 
industri model di Asia, para penggemar akan disuguhkan sebuah tontonan yang sangat menghibur karena musim ini 
kami memiliki sesi-sesi foto yang unik dan menarik, serta beberapa transformasi yang paling menakjubkan yang belum 
pernah dilihat di AsNTM sebelumnya. Dengan kemenangan Gani dari Indonesia di musim lalu, kami pun optimis bahwa 
animo penonton - khususnya di Indonesia - terhadap reality show ini, pasti tinggi.” Ujar Tiara Sugiyono Marketing 
Manager FOX Networks Group untuk wilayah Indonesia.  

 

 

 



 

 

Bekerja sama dengan Subaru, TRESemme, Closeup, Zalora, dan Maybelline, ‘transformasi’ menjadi tema utama dari 
musim yang paling mendebarkan ini. Para penggemar akan mengenal para kontestan lebih dekat dari sebelumnya, 
melalui episode mingguan yang penuh dengan keseruan, serta beragam konten online dan sosial media. Pemenang 
AsNTM S4 akan membawa pulang all-new Subaru XV, serta menjadi wajah 2016 dari TRESemme. Ia juga akan tampil di 
halaman fashion spread dan menghias sampul majalah Harper’s BAZAAR Singapura, dan terbang ke Eropa untuk 
bergabung dengan agensi model paling prestisius di dunia – Storm Model Management. 

Asia’s Next Top Model Musim ke-4 akan ditayangkan perdana di StarWorld Asia pada Hari Rabu, 9 Maret 2016 jam 20.00 
WIB. Untuk berita dan update eksklusif dari acara ini, silakan klik http://www.asias-next-top-model.com/ dan follow 
AsNTM di Facebook, Twitter dan Instagram. 
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Tentang StarWorld 

StarWorld adalah saluran hiburan wanita terbaik dan terdepan di Asia yang memfokuskan diri sebagai penyedia solusi 
hiburan terbaik untuk trendsetter dan pencari berita di Asia. Saluran ini menawarkan akses eksklusif untuk drama, 
komedi, reality-show dan special live events dari Amerika dan seluruh dunia serta menampilkan konten paling hangat 
dari produksi aslinya. Gaya StarWorld yang tajam berkarakter dan tampilan urban chic bertujuan untuk menarik para 
penonton wanita muda, kaya, yang bercita-cita untuk menjadi yang terdepan dalam gaya hidup yang canggih dan 
cerdas.  

StarWorld tersedia di 11 juta rumah, menjangkau 17 negara dan wilayah sepanjang Asia dan Timur Tengah. Untuk 
informasi lebih lanjut, sila kunjungi http://www.starworldasia.tv/ 
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APPENDIX 

Daftar kontestan Asia’s Next Top Model Season 4 
 

Angie Watkins – Singapura 
Angie adalah model asal Singapura yang telah berkiprah untuk brand fashion 
terkenal seperti Theory Of Seven dan Abercrombie & Fitch, dan berencana 
untuk memulai karir modeling-nya dengan mengikuti Asia’s Next Top Model. 

 

Ngo Thi Quynh Mai AKA Mai Ngo – Vietnam 
Kontestan muda Miss Universe Vietnam ini mengikuti Asia’s Next Top Model agar 
dikenal lebih dari sekedar putri kontes kecantikan, tetapi seorang model di 
industri yang lebih umum. 

 

Tugs Saruul – Mongolia 
Tugs adalah kontestan pertama asal Mongolia di Asia’s Next Top Model, dan 
sebagai seorang orang tua tunggal yang  membesarkan anak perempuannya 
yang berumur 2 tahun,AsNTM 4 mungkin bisa menjadi kompetisinya yang 
pertama dan yang terakhir – bisakah ia meraih puncak? 

 
Jessica Lam – Hong Kong 
Jessica memulai perjalanan dunia modelnya sejak tahun terkahirnya di sekolah 
menengah. Kepribadiannya yang rajin dan giat serta polesan ketrampilan 
modelnya merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiapmodel – bisakah ia 
menyingkirkan kontestan lainya? 

   Gwendoline Ruais AKA Gwen – Filipina 
Gwen setengah Filipina dan setengah Perancis,  dan juga pemenang Miss World           
Filipina dan runner up pertama untuk Mis World 2011. Tetapi sebagai putri kontes      
kecantikan, ia tidak pernah dikenal sebagai seorang model fashion yang resmi. 
Ibunyajuga seorang supermodel di Filipina, dan menjadi salah satu inspirasinya 
untuk mengikuti kontes ini. Ini waktunya Gwen membuktikan dirinya kepada 
siapapun dan bersinar lebih dari apa yang ia lakukan sekarang 

 
  



 

Wanvisa Goldman AKA Maya – Thailand 
Maya adalah seorang model thailand yang sedang bersinar yang 
mengembangkan karir modelingnya dengan bergabung pada kompetisi ini. 
Menjadi pemenang ketiga di Miss Universe Thailand telah memberinya 
dorongan dan motivasi untuk mencapai puncak 

 

That Htet Aung AKA May – Myanmar 
May adalah orang Burma pertama sebagai kontestan AsNTM dan salah satu 
kompetitor termuda dalam sejarah kompetisi ini. Ia juga memenangkan Miss 
Asia Pacific World 2014, tetapi bercita-cita untuk membuktikan dirinya menjadi 
salah satu model Burma tersukses di industrinya. 

Patricia Gunawan – Indonesia 
Patricia adalah  15 kontestan teratas dari Miss Indonesia 2012 dan terinspirasi 
untuk mengikuti AsNTM oleh Gani, pemenang dari AsNTM Cycle 3. Ia sudah 
berpengalaman sebagai artis dan pembawa acara , tetapi impian terbesarnya 
adalah dinobatkan sebagai pemenang AsNTM 

Jiratchaya Kedkong AKA Tawan- Thailand 
Tawan adalah seorang model profesional dari Thailand yang sudah berkiprah di 
banyak majalah Thai. Dengan ke-serbabisaanya dan jalannya yang kokoh, di 
telah dikontrak 3 agensi, tetapi merasakan kemenangan AsNTM akan menjadi 
permata pada mahkotanya. 

 

Julian Flores – Philippines 
Julia adalah seorang penggali emas, Ia percaya ia akan mampu mewujudkannya 
untuk menjadi juara dan mengukir namanya sebagai model top Asia Next Top 
Model. Tekad dan ketekunannya meyakin dirinya untuk mencapai puncak.  

 

 
 

 
 



 

Sang In Kim – South Korea 
Sang In, perempuan berkarakter dengan pendirian yang menganggap kariernya 
dengan serius, tujuan akhirya adalah membuktikan dirinya sebagai model yang 
sukses dan profesional 

 

 

 
Aldilla Zahraa – Indonesia 
Aldilla mengubah dirinya dari seorang anak yang sangat suka makan menjadi 
model eksotis dengan wajah tegas yang memberikan kesan mendalam pada 
orang-orang. Etnis campuran antara Inggris dan Palestina memberikan 
keunggulan yang unik pada kompetisi ini 

 

 

Alaiza Malinao – Philippines 
Seorang  model Filipina yang simpel namun berpengalaman – Alaiza dinobatkan 
sebagai Top 8 Model terseksi Cosmo Philipina 2015. Dia tidak hanya ingin 
dikenal sebagai model sexy baju renang, tetapi juga sebagai model editorial. 

 

 
Nuraini Noor AKA Tuti – Malaysia 
Gerakan tubuh ekspresif dan lekukan tegas Tuti telah membuatnya terlihat 
agresif dan penuh sikap. Menjadi pemenang dari X Top Model  Search Malaysia 
2012 dan pemenang X Walk, dia telah membuktikan sebagai model edgy dan 
editorial. Mengikuti kompetisi ini akan mudah baginya, tetapi apakah ia akan 
lebih cemerlang dari kontestan lainnya. 

 

 

  

 

 

 

Please download high-resolution photos of the contestants at the following link: http://bit.ly/1UQ74t



 

 


