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MD ENTERTAINMENT RILIS SERIAL “KISAH UNTUK GERI” 
 

Jakarta, 10 Februari 2021 – Di tengah perubahan industri media yang drastis di seluruh dunia, PT MD Pictures 
Tbk (FILM) meraih sukses dengan mengambil langkah berani untuk merilis film layar lebar di bioskop, serta 
beberapa digital series dan feature films berkualitas tinggi yang langsung menyapa pemirsa secara online. 
Serial ”My Lecturer My Husband” berhasil menduduki tangga popularitas paling atas sejak awal hingga akhir 
penayangannya di WeTV dan iflix. Beberapa film produksi MD Pictures pun masuk dalam jajaran film 
Indonesia terpopuler yang ditayangkan secara perdana di Disney+Hotstar, dan “Asih2” menjadi film 
Indonesia yang memiliki performa terbaik di bioskop seluruh Indonesia.  
 
“Kami sangat bangga akan kesuksesan dan popularitas yang menjadi buah hasil kerja keras kami selama masa-
masa sulit ini.” terang Manoj Punjabi, CEO MD Pictures Tbk, “Dengan bermodalkan pengalaman, ketekunan, 
keterampilan yang dilandasi sikap optimis dengan kreatifitas, MD Pictures akan terus bergerak secara cepat 
dan tepat. Kami akan akan terus memaksimalkan potensi human capital yang kami miliki dan mengharumkan 
nama Indonesia di dunia internasional.” 

Serial ‘Kisah Untuk Geri’ karya Monty Tiwa yang dibintangi oleh Angga Yunanda dan Syifa Hadju akan tayang 
mulai tanggal 5 Maret 2021 di WeTV dan iflix. Series berjumlah 9 episode tersebut mengisahkan lika liku 
cinta antara Geri (Angga Yunanda) dan Dinda (Syifa Hadju).  Kehidupan Dinda yang berubah 180º karena 
ayahnya korupsi membuatnya berani meminta Geri, musuh bebuyutannya yang terkenal di sekolah untuk 
menjadi pacarnya. Geri setuju tanpa menyadari bahwa hubungan mereka adalah awal bencana dan gerbang 
dari sakitnya rasa patah hati. 

Lesley Simpson, Country Manager WeTV dan iflix Indonesia mengatakan Kisah Untuk Geri merupakan salah 
satu serial original WeTV yang kehadirannya telah ditunggu-tunggu penonton. “Serial KIsah Untuk Geri 
adalah salah satu serial yang mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat sejak teaser-nya. Kami 
sangat berterima kasih atas respon positif dan antusiasme dari penonton.” ujar Lesley Simpson. 

Sebelumnya, MD Pictures telah bekerjasama dengan WeTV dan Iflix untuk menayangkan konten-konten 
lokal unggulan. Kerjasama ini juga dalam rangka mendukung industri hiburan lokal Indonesia, sehingga 
mendapat tempat di masyarakat global, terutama penonton Asia.  

Manoj Punjabi, CEO MD Pictures menyatakan “MD Pictures bangga dapat  membawa ragam katalog film mau 
pun series favorit Indonesia ke masyarakat global. Terutama di Indonesia sendiri di mana film-film lokal sangat 
menginspirasi dan menghibur,”. 



 
 
Sutradara Monty Tiwa yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan serial Kisah Untuk Geri dibuat berbeda 
dari kebanyakan, kisah dan karakternya. “Saya juga berterima kasih kepada MD Pictures dan WeTV atas 
dukungannya terhadap series-series. Dengan adanya OTT seperti WeTV para insan seni tetap dapat berkreasi 
di tengah pandemi seperti saat ini," kata Monty. 

Angga Yunanda yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, dirinya sangat berterima kasih karena telah 
dipilih oleh Monty Tiwa di Kisah Untuk Geri. “Semoga kehadiran Kisah Untuk Geri ini bisa mengobati 
kejenuhan pemirsa yang saat ini masih berada di rumah karena masih pandemi," ujar Angga. 

Syifa Hadju berharap Kisah Untuk Geri dapat diterima di masyarakat. “Semoga Kisah Untuk Geri dapat 
diterima masyarakat yang saat ini masih harus di rumah saja karena pandemi” kata Syifa.  

Tentang PT MD Pictures Tbk 
Dengan kemampuan untuk menjangkau pemirsa dimanapun mereka berada, MD Pictures sukses 
membangun ekosistem yang kuat, sehingga dapat konsisten memproduksi konten berkualitas bersama para 
bintang dan sutradara terbaik, ditunjang oleh peralatan dan fasilitas teknologi yang canggih, guna 
memberikan hiburan premium yang dapat disaksikan di Indonesia dan seluruh dunia melalui berbagai 
platform.  
 
MD Pictures adalah perusahaan perangkat lunak media terbesar di Indonesia dan satu-satunya perusahaan 
film nasional yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 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 dan serial yang bernilai tinggi. 
 
### 
Contact : 
Astrid Suryatenggara 
astrid@mdpictures.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:astrid@mdpictures.com


 
 
SINOPSIS “KISAH UNTUK GERI” 
 
Cantik, kaya, populer, berkuasa dan disegani, dihujani fasilitas mahal oleh orang tua adalah kehidupan 
sehari-hari DINDA (16 tahun). Meski masih kelas X, gengnya bersama dengan si pecinta Korea, JAZZY, dan si 
anak gaul Jakarta Selatan, KIARA, sudah memiliki geng yang paling populer dan berpengaruh di SMA 
Garuda, yaitu The Pink Devil. Layaknya geng populer, banyak yang mengagumi dan lebih banyak yang 
membenci. Salah satunya adalah JIA (16th) yang sudah memendam dendam pada Dinda sejak masih di 
bangku SMP. Kebencian Jia semakin membuncah karena Dinda membongkar ke seluruh siswa sekolah 
tentang perasaan Jia pada GERI. Bukan hanya Jia yang kesal dengan sikap Dinda, namun Geri juga ikut 
jengkel apalagi dia dan Dinda sudah tidak akur sejak pertemuan pertama lantaran dirinya dituduh cowok 
mesum oleh Dinda.  
 
Kehidupan dongeng dan mimpi indah Dinda harus berakhir ketika mimpi buruk itu datang tiba-tiba saat 
Laras, mama Dinda memberitahu Dinda kalau papa Dinda, Setya Nugraha ditangkap karena kasus korupsi. 
Kehidupan sekolah yang awalnya seperti dunia dongeng, semua memuja Dinda, berbanding mencibir, 
membully Dinda, mengatainya dengan anak koruptor, bahkan menjulukinya dengan sebutan MissQueen. 
Dinda tidak menyangka bahwa Jazzy dan Kiara juga meninggalkan Dinda bahkan mereka dekat dengan Jia. 
Jia sangat puas dengan kondisi ini. 
 
Melihat kondisi Dinda, Geri justru merasa iba dan dalam beberapa kesempatan berusaha membela Dinda, 
termasuk bertengkar dengan Rio yang ternyata diam-diam sempat meletakkan spycam di kamar Dinda. 
Situasi ini mendorong Dinda untuk membuat Geri mau membantunya agar dia dilindungi di sekolah. Lambat 
laun pola pikir Dinda berubah dan keterpurukannya justru membantu dia memahami arti cinta dan 
persahabatan. Kisah cinta segitiga antara Dinda-Geri-Raini juga menyadarkan Dinda bahwa hidup tidak 
selalu berjalan seperti yang diinginkannya. Hal ini juga yang membuat Dinda dengan tulus ingin 
memberikan kisah terbaik untuk orang yang dicintainya, Kisah Untuk Geri. 
 
 


