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Tayang 25 September,
Vidio Original Series Persembahkan
Drama Komedi Terbaru Enzy Storia

‘Drama Ratu Drama’

Serial Terbaru

(Jakarta, 23 September) Vidio Original Series bekerjasama dengan BASE
ENTERTAINMENT, menayangkan serial terbaru “Drama Ratu Drama”, yang
diadaptasi dari cerita di storial.co yang berjudul, “Sweetheart of Nobody”. Vidio
Original Series ‘Drama Ratu Drama’ merupakan drama komedi dengan setting
dunia sinetron dan pembuatannya, arahan sutradara Aco Tenriyagelly. “Vidio
Original Series ‘Drama Ratu Drama’ dibintangi oleh Enzy Storia, Rachel Amanda,
Bukie B. Mansyur, Randy Danistha, Teuku Rifnu Wikana dan Ibrahim Risyad.
Serial ini akan mulai tayang 25 September, dengan jumlah 8 episode. Sebelum
tayang, serial ini sudah dibicarakan banyak orang berkat keunikan ceritanya.

Setelah sinetronnya dipaksa “bungkus” akibat kecelakaan yang terjadi di set, Ijul
(diperankan oleh Enzy Storia) mencari peran baru yang bisa memperbaiki
imejnya sebagai aktris. Dikenal sebagai aktris spesialis peran antagonis, imej
karakter yang ia mainkan di layar kaca merembes ke imejnya sebagai Ijul di
dunia nyata. Ibu-ibu di tengah jalan memanggilnya pelakor, media yang selalu
menempatkan sebagai orang jahat bak ibu tiri, itu semua menjadi hal yang
biasa dihadapi Ijul sehari-hari. Ijul bersumpah, ia akan mendapatkan peran
protagonis di sinetronnya selanjutnya dan menunjukkan pada semua orang
bahwa ia bukan orang jahat seperti peran yang biasa ia mainkan. Tapi apakah



perjalanan Ijul bisa semulus itu? Apakah Ijul si Ratu Drama bisa mendapatkan
happy ending yang ia inginkan?

Vidio Original Series ‘Drama Ratu Drama’ membawa pendekatan baru untuk
drama komedi, di mana tokoh utamanya merupakan seorang perempuan yang
selalu bermain peran antagonis di sinetron dan memperlihatkan drama di sekitar
hidupnya dalam perjalanannya untuk mengubah nasibnya. Dengan latar
belakang yang dekat masyarakat yaitu sinetron dan pembuatannya, serial ini
juga mengambil dua dunia sebagai latarnya, dunia sinetron dan dunia Vidio
Original Series.

Monika Rudijono - Managing Director Vidio mengatakan bahwa, “Drama Ratu
Drama adalah sebuah serial yang berbeda dari lainnya. Pemilihan ini ingin
memperlihatkan komitmen Vidio untuk menyajikan konten lokal dengan genre
yang semakin bervariasi dengan kualitas produksi yang tinggi.”

Sutradara dan Penulis Aco Tenriyagelly menceritakan bahwa cerita yang
disampaikan dalam Vidio Original Series Drama Ratu Drama ini sangat dekat
dengan kehidupannya, “Ide cerita tentang ‘Dunia Sinetron’ sudah ada sejak
pertama kali lulus SMA saya magang di sebuah produksi sinetron yang Ayah
saya sutradarai. Tumbuh bersama Ayah dan keluarga besar yang kebanyakan
bekerja di Sinetron & TV, membuat saya sangat akrab dengan environment
sinetron sejak kecil. Jadi, sudah dari dulu saya ingin bercerita tentang lingkungan
sinetron dan cerita di dalamnya.”

Sutradara muda ini melanjutkan, “Mengapa menurut saya penting? Sinetron
yang sudah jadi bagian dari ‘kultur’ menonton kebanyakan warga Indonesia,
rasanya masih kurang dirayakan dan dikulik lebih dalam. Ketika saya sekolah
film, saya merasa ada sebuah stigma tentang sinetron yang seolah produksi
asal dan tanpa logika. Sebagai orang yang tumbuh dekat dengan orang-orang
di balik sinetron, saya yakin betul orang-orang ini juga bekerja keras untuk
mewujudkan tontonan yang menghibur bagi penontonnya, dan membuat saya
percaya bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing. Maka, saya
tertarik betul untuk berbicara tentang ‘peran manusia dalam hidup’. Tentang
keberanian seseorang terhadap pilihannya, keberanian seseorang terhadap
perannya, tentang keberanian untuk selalu bermanfaat bagi orang lain. Lalu
lahirlah series Drama Ratu Drama ini.”



Vidio Original Series ‘Drama Ratu Drama’ akan release di tanggal 25 september,
3 episode sekaligus. Episode pertama dan kedua dapat penonton saksikan
secara gratis di platform Vidio. Namun, untuk menonton rangkaian 6 episode
selanjutnya, penonton harus berlangganan paket “Vidio Premier Platinum”,
dengan harga mulai dari 15 ribu rupiah saja.

Segera unduh dan install aplikasi Vidio di smartphone Android Anda melalui
Google Play Store dan smartphone iOS melalui Apple Store, atau dengan
mengakses website www.vidio.com.

###

Tentang Paket Berlangganan Vidio Premier Platinum
Penonton bisa menikmati semua tayangan yang ada pada platform Vidio dengan berlangganan
paket Vidio Premier Platinum mulai dari harga Rp 15.000. “Vidio Premier Platinum” adalah
layanan streaming online yang dapat memudahkan para penontonnya untuk menyaksikan
seluruh tayangan premium yang tersedia di platform Vidio, mulai dari Vidio Original Series,
pertandingan olahraga lokal maupun internasional dari berbagai bidang, serial dan film
blockbuster asal Indonesia, Korea, Thailand, China, dan banyak lainnya.

Tentang Vidio
Vidio merupakan perusahaan OTT (Over the Top) platform yang didirikan sejak tahun 2014 yang
menyediakan layanan streaming terlengkap di Indonesia. Terhubung langsung dengan lebih dari
50 TV Streaming dan 33 Radio Streaming, Vidio juga menyajikan ribuan konten lokal maupun
Internasional untuk layanan Video On Demand, langganan jaringan TV berbayar, dan konten
eksklusif untuk Vidio Original Series, serial TV, film layar lebar, drama, film dokumenter serta
menayangkan ribuan pertandingan olahraga dari berbagai cabang untuk semua genre dan usia.
Vidio berkomitmen untuk memberikan akses terluas dan termudah bagi pengguna untuk
menikmati hiburan tanpa batas jarak maupun perangkat, dan dapat diakses baik melalui situs
web, ponsel hingga perangkat TV di rumah.
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