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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

A. Sekilas Profil Rumah Produksi SinemArt Dari sinetron Siapa Takut 

Jatuh Cinta 

SinemArt adalah salah satu rumah produksi di Indonesia yang didirikan 

pada tanggal 17 Januari2003 di Jakarta oleh Leo Sutanto setelah hengkang 

dari Prima Entertainment. Sebelumnya, mayoritas sinetron produksi SinemArt 

ditayangkan di stasiun televisi dibawah kepemilikan MNC Media terutama 

RCTI dan MNCTV. Namun untuk sinetron yang ditayangkan di MNCTV 

(kecuali sinetron rerun yang dulu pernah ditayangkan terdahulu) biasanya 

dilabeli dengan embel-embel MNC Pictures.  

SinemArt sempat kerjasama dengan SCTV pada 2 Juni 2003 (dengan 

membeli seluruh kepemilikan hak siar melalui MNC Media) hingga SCTV 

mengakhiri kerjasama dengan SinemArt pada tanggal 13 Mei2007 karena 

SinemArt memfokuskan diri kerjasama dengan RCTI.  

 Pada 20 Februari2017, SinemArt resmi bekerjasama dengan Emtek. 

Hal ini lantaran Emtek mengajukan penawaran yang lebih tinggi dibandingkan 

MNC Media selaku pemegang hak siar eksklusif SinemArt sebelumnya saat 

proses bidding digelar akhir 2016. Faktor keberadaan Harsiwi Achmad selaku 

Direktur Programming dan Produksi Surya Citra Media, yang sebelumnya 

pernah menjadi Direktur Programming dan Produksi RCTI, juga ikut 

mendukung hal ini. Dan nantinya hanya akan fokus terhadap sinetron di 

stasiun televisi yang pernah menjadi 'lambang buana' dan fenomenal sejak 

tahun 2003–2006, yakni SCTV. 
46

 

Siapa Takut Jatuh Cinta merupakan sebuah sinetron yang ditayangkan 

di SCTV. Sinetron ini diproduksi oleh SinemArt. Pemainnya antara lain ialah 

Natasha Wilona, Verrell Bramasta, Aliando Syarief, Bryan Domani dan masih 

banyak lagi. Jalan ceritanya merupakan adaptasi lepas dari seri Meteor 

Garden.  
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Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta ini menceritakan tentang Laras 

(Natasha Wilona) baru saja mendapat beasiswa kuliah di Palm University. 

Kesempatan itu ingin ia gunakan untuk mengubah hidupnya. Apalagi setelah 

Samsul (Boy Tirayoh) ayahnya, harus pergi lantaran ditipu rekan bisnis. 

Samsul dikejar-kejar keluarga Adijaya.  

Untuk membiayai hidupnya seorang diri di Jakarta, Laras pun harus 

bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Suatu hari, kejadian nahas 

menimpa Laras. Motornya hampir bertabrakan dengan mobil Vino (Verrell 

Bramasta) dan Leon (Bryan Domani) yang tengah adu balap di jalanan. 

Namun gara-gara itu, box delivery dan makanan yang harus di antarnya jadi 

rusak berantakan.  

Akibat kejadian itu pula, hidup Laras jadi berubah total. Vino ternyata 

adalah penguasa kampus dan ia tak lain adalah anak dari keluarga Adijaya. 

Laras pun harus menghadapi kejadian-kejadian tak mengenakan di kampus. 

Untungnya, ada Satya (Aliando Syarief) yang diam-diam selalu jadi malaikat 

penolongnya. Satya sendiri tak lain adalah adiknya Vino.
47

 

Berikut ini adalah profil singkat Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta serta 

nama-nama sejumlah orang yang terlibat didalamnya, yakni sebagai berikut: 

Judul :  Siapa Takut Jatuh Cinta 

Durasi :  90 menit (18.00 – 20.00 WIB) 

Sutradara :  Vemmy Sagita 

Produser :  Leo Sutanto 

Produser Eksekutif :  Elly Yanti Noor 

Diangkat dari  :  Meteor Garden 

Penulis Naskah :  Hilman Hariwijaya dan Lintang Pramudya 

Wardhani 

Pemeran  :  Natasha Wilona, Verrell Bramasta, Maureen    

Daryanani, Bryan Domani, Ersya Aurelia 

Genre  :  Drama 
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Produksi : :  SinemArt 

Tanggal Release  :  Senin, 13 November2017 – Sekarang 

Format audio  :  StereoDolby Digital 5.1 

Editor  :  Ryan Puwoko 

Penggubah lagu tema :  Purwacaraka 

Lagu pembuka  :  Seberapa Pantas — Gamaliel Audrey Cantika 

Lagu penutup :  Seberapa Pantas — Gamaliel Audrey 

Cantika
48

 

B. Profil pemeran sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta 

1.  Natasha Wilona 

 

 

Gambar 4.1 Natasha Willona 

Nama  Lengkap  : Natasha Wilona 

Tempat, dan Tanggal Lahir : Jakarta, Indonesia 15 Desember 1998 

Agama    : Kristen 

Pekerjaan   : Aktris, Model 

Natasha Wilona merupakan seorang artis dan model yang namanya 

mulai melambung lewat perannya di sinetron Anak Jalanan (2015). Ia 

memulai debut akting sinetron dengan membintangi serial Yang Masih di 

Bawah Umur pada tahun 2012 silam. 

Selain sinetron, ia juga mengasah kemampuan beraktingnya lewat 

beberapa film remaja, seperti Summer Breeze, Relationshit, dan Rumah 
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Pasung. Hampir semua peran yang ia mainkan mampu menarik perhatian 

para penonton. Tak heran, namanya sangat populer di kalangan remaja. 

Bakat akting yang dimilikinya pun berhasil mengantarkannya 

memperoleh beberapa penghargaan, salah satunya adalah pada ajang 

SCTV Awards 2017 dimana ia berhasil menyabet penghargaan untuk 

kategori Aktris Terbaik.
49

 

2. Verrel Bramasta  

  

 

Gambar 4.2 Verrel Bramasta  

 

Nama lengkap   : Verrel Bramasta  

Tempat, dan Tanggal Lahir : Jakarta, 11 september 1996 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : Penyanyi, Aktor, DJ, Model  

Anak pertama Venna Melinda dan Ivan Fadilla ini mulai mengikuti 

jejak orangtuanya menjadi bintang sinetron.[1] Awal kariernya dimulai 

dari tawaran untuk menjadi bintang tamu di acara gelar wicara. Tetapi 

karena adanya talenta dan fisik yang mendukung, maka Verrell berniat 

untuk masuk dunia hiburan. Keikutsertaan Verrell dalam dunia hiburan 

Verrell mendapat dukungan penuh dari orangtuanya.  

Sinetron pertama Verrell yaitu Taman di Langit, yang 

dibintanginya pada tahun 2014. Sinetron ini ditayangkan oleh stasiun 
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televisi RCTI. Selain itu, pada tahun 2014, Nickelodeon Indonesia Kids' 

Choice Awards memberikan kesempatan dia untuk menjadi pembaca salah 

satu nominasi.
50

 

3. Maureen Daryanani 

 

Gambar 4.3 Maureen Daryanani 

Nama lengkap   : Maureen Daryanani 

Tempat, dan Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Februari 2002 

Agama    : Kristen 

Pekerjaan   : Aktris, Model, Pelajar 

Maureen Daryanani (lahir di Jakarta, 1 Februari2002; umur 16 

tahun) adalah seorang Aktris berkebangsaan Indonesia. Maureen pernah 

gagal Mengikuti audisi Teenebelle. Saat ini, dia sedang bermain sebagai 

Bianca Jessica Suryanegara di acara Siapa Takut Jatuh Cinta di SCTV. Ia 

berdarah campuran Indonesia dan India.
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4. Bryan Domani 

                                             

Gambar 4.4 Bryan Domani 

Nama lengkap   : Bryan Elmi Domani 

Tempat, dan Tanggal Lahir : Jerman, 29 Juli 2000 

Agama    : islam 

Pekerjaan   : Aktor, Penyanyi, Model, Penari 

Bryan Elmi Domani[1] atau dikenal dengan Bryan Domani (baca: 

Bi di);, nama panggung BD Diambil dari huruf di nama lahirnya yaitu 

"Bryan" untuk "B" dan "Domani" untuk "D". (lahir 29 Juli2000; umur 17 

tahun) adalah pemain sinetron dan penyanyiIndonesia. Ia merupakan 

mantan anggota dari boy bandSuper7. Pada tahun 2014, Bryan 

memutuskan untuk hengkang dari Super7. ―Aku merasa sudah tidak 

nyaman lagi. Semangat bermusik sudah hilang,‖ alasan Bryan.  

Ia memulai karier aktingnya di tahun 2013 dengan peran BD dalam 

pertunjukan TV Bersama Meraih Mimpi bersama Super7. Dia dikenal 

karena memainkan peran Adam di Anak Jalanan. Pada tahun 2015, ia 

menandatangani dua pertunjukan Sinemart; Aisyah Putri The Series: 

Jilbab In Love dan Kau Seputih Melati. Pada tahun 2017 dia mulai 

mengerjakan pertunjukan SCTVAnak Langit dan Boy. Saat ini, dia sedang 

bermain sebagai Leon di acara Siapa Takut Jatuh Cinta di SCTV. Ia 

berdarah campuran Indonesia dan Jerman. 
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5. Ersya Aurelia 

   

 

Gambar 4.5 Ersya Aurelia 

 

Nama lengkap   : Ersya Aurelia 

Tempat, dan Tanggal Lahir : Tangerang, 7 Juni 2000 

Agama    : Islam 

Pekerjaan   : Model, Aktris 

Ersya Aurelia memulai kariernya di dunia Entertaiment pada usia 

belia. Dimana pada saat itu, Ersya Aurelia mengikuti berbagai lomba, 

mulai dari pemilihan model bintang televisi sampai pemilihan film 

Indonesia. Dari sana, Ersya Aurelia masuk manajemen dan akhirnya ia 

mendapatkan kontrak sejumlah iklan. Ersya Aurelia mendapatkan berbagai 

peran di sejumlah sinetron maupun Film. Adapun sejumlah sinetron yang 

pernah dibintanginya adalah: Cinta Fitri, Kepompong, Garuda di dadaku, 

Mawar dan Melati dan terakhir Siapa takut jatuh cinta yang kini 

membesarkan namanya. 
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a. Karakter Pemain sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta 

1) Natasha Willona sebagai Laras 

Natasha Willona sebagai (Laras) merupakan pemeran 

utama. Dia berperan sebagai cewek cantik, pintar dan baik yang 

bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan,laras juga 
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merupakan mahasiswi di kampus elit palm unversity karena ia 

mendapat beasiswa kuliah di sana. 

2) Verrel Bramasta sebagai Vino 

Verrel bramasta sebagai (Vino) merupakan pasangan dari 

laras Vino cowok tajir dan baik yang juga kuliah di universitas 

yang sama dengan laras. . 

3) Maureen Daryanani sebagai Bianca 

Maureen Daryanani sebagai (Bianca) berperan sebagai 

tokohantagonis. Yang berperan sebagai bianca si jutek dan benci 

kepada Laras. 

4) Bryan Domani sebagai leon 

Bryan Domani sebagai (leon) Karakter Leon sendiri 

merupakan teman dari Vino. Leon juga adalah pria yang 

mencintai Dara. Namun ada Sonya yang ternyata menyukai Leon. 

Cinta mereka bertiga adalah salah satu cinta segitiga dalam 

sinetron ini. 

5) Ersya Aurelia sebagai Dara 

Ersya Aurelia sebagai Dara berperan sebagai tokoh 

protagonis. Dia berperan sebagai kekasih dari leon yang 

melankolis, baik, suka menolong tanpa pamrih, dan enggak 

memandang rendah orang miskin meski dia orang kaya. 

6) Pemeran Pendukung 

Adapun aktor dan aktris pemeran pendukung dalam 

sinetron ini seperti Dinda Hauw berperan sebagai Sandra yang 

licik dan ingin merebut Vino dari Laras, Gabriella larasati yang 

berperan sebagai Sonya sahabat laras dan Dara yang baik hati dan 

cerewet, dan Riza syah berperan sebagai Reza yang baik dan 

sebagi suami Sonya. Dan masih banyak pemeran pendukung yang 

lainya. 
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b. Sinopsis Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta 

 

Gambar 4.6 Cover Sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta.
54

 

Sinopsis Siapa Takut Jatuh Cinta ini bercerita tentang kehidupan 

Laras (yang diperankan oleh Natasha Wilona), Laras merupakan anak 

yang giat belajar yang tentunya dia sangat lah pintar, karena kepintarannya 

ini Laras berhasil masuk di salah satu Universitas orang kaya yaitu Palm 

University secara gratis karena mendapatkan biasiswa, Mengetahui hal ini 

Laras sangat senang dan ingin dia gunakan untuk mengubah hidupnya 

menjadi orang sukses dan dapat membahagiakan ayahnya, namun saat 

Laras bahagia mendapatkan surat yang menyatakan dirinya diterima di 

Universitas itu dia mendapatkan kabar buruk juga, yaitu satu-satu 

keluarganya yaitu Ayahnya sedang terkena masalah, Ayah Laras yang 

bernama Samsul (yang diperankan oleh Boy Tirayoh) terpaksa harus pergi 

ke Surabaya untuk mencari rekan bisnisnya, Rekan bisnis Samsul ini telah 

menghianatinya, rekannya ini telah membawa lari uang dari keluarga 

Adijaya dan karena itulah Samsul ikut terkena imbasnya, Samsul ikut 

dikejar-kejar keluarga Adijaya. 

Laras menerima keaadannya dan mencoba usaha sendiri untuk 

kehidupannya dijakarta, Laras akan kuliah sambil bekerja sebagai 

pengantar makanan dan sebelum masuk kuliah Laras telah mengalami 

kecelakaan yang merugikannya, hal ini terjadi saat Laras sedang dalam 

perjalanan mengantar makanan kesalah satu pembeli namun dijalan 
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dirinya berpapasan dengan anak orang-orang kaya yang sedang kebut-

kebutan di jalan dengan menggunakan mobil mewah, yaitu Vino (yang 

diperankan oleh Verrell Bramastha) dan Satya (yang diperankan oleh 

Aliando Syarief) yang merupakan anak dari Adijaya dan Leon (yang 

diperankan oleh Bryan Domani) yang merupakan anak dari Rey, Vino, 

Satya dan Leon telah bersahabat sejak kecil, namun Leon telah pindah ke 

Amerika dan karena dirinya telah kembali ke Indonesia, Leon dan Vino 

merayakan kedatangan Leon ke Indonesia dengan balapan mobil di jalan 

raya, dijalan mereka hampir menabrak laras yang sedang mengantar 

makanan alhasil Laras pun jatuh dari motornya hingga box dan makanan 

didalamnya hancur tak terselamatkan, Laras memarahi vino karena kebut-

kebutan dijalan raya dan ingin Vino meminta maaf kepada dirinya namun 

vino bersikeras tidak mau minta maaf pada laras, vino pun menawarkan 

ganti rugi hingga jutaan namun Laras menolaknya, Laras hanya ingin vino 

meminta maaf pada dirinya, mereka berdebat dan pada akhirnya vino tetap 

tidak mau meminta maaf dan laras pun tidak tahan lagi dengan kelakuan 

vino hingga kemudian membuang kunci mobil vino ke danau. itu adalah 

pertama kalinya Laras bertemu dengan Vino, Satya, dan Leon. Mengetahui 

sikap Laras yang sangat berani kepada Vino Satya diam-diam telah 

menyukai Laras, dia pun juga telah menghapal nopol yang dibawa laras, 

sedangkan Leon langsung mengatakan kalau dirinya menyukai gadis yang 

seperti itu. Karena motor yang dibawa laras rusak dan laras gagal 

mengantar makanannya kepembeli Laras mendapatkan kemarahan besar 

dari bosnya Laraspun hampir dipecat namun akhirnya dirinya hanya 

mendapatkan potongan gaji saja, namun Satya secara diam-diam telah 

membantu Laras, Satya telah menghubungi bos laras, dan akhirnya laras 

tetap digaji setiap bulannya.  

Laras kembali bekerja setiap harinya untuk bekal kehidupan sehari-

harinya, hingga awal masuk kuliahnya pun akhirnya datang, dihari 

pertama kuliahnya banyak hal yang mengagetkan Laras, seperti Laras 

bertemu dengan Vino, Satya, dan Leon kembali di kampusnya yang 
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ternyata mereka kuliah di Palm University juga hingga mengetahui harga 

makanan dikantin pun laras sangat kaget karena harga makanannya sangat-

sangatlah mahal sedangkan uang yang dipunyai laras hanyalah 20 ribu, 

laras pun mencari penjual gorengan yang sebelumnya dibelinya namun 

karena gorengannya telah diborong maka penjualnya pun telah pergi, 

alhasil Laras tidak mendapatkan makanan apa-apa dirinya hanya bisa beli 

aqua beberapa botol dan diminumnya hingga kenyang. 

Cerita terus berlanjut hingga Laraspun akhirnya terpaksa bekerja 

kepada Vino karena suatu alasan, Laras pun menjadi tunduk kepada Vino 

dan melayani Vino hingga pada akhirnya Vino menjadi suka kepada Laras, 

Vino menolak perasaannya pada laras namun akhirnya dirinya menyadari 

kalau dirinya telah jatuh hati pada Laras. untuk mengetahui kisah 

selengkapnya kalian dapat menonton sinetronnya secara langsung yang 

tayang setiap hari pada pukul 18.00 hanya di SCTV.
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