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PRESS RELEASE 
EL 

 
 

Jakarta, 23 Februari 2018 – Lahirnya film-film baru Indonesia akhir-akhir 
ini mulai memberi varian warna berbeda di industri perfilman tanah air, mulai dari 
yang bertemakan drama, action, biografi, animasi dan tema-tema lainnya kerap 
menghiasi kancah perfilman di bioskop. 
 

MVP Pictures kali ini siap menghadirkan salah satu film drama terbaiknya 
karya sutradara yang namanya sudah tak asing dimata masyarakat Indonesia, 
Findo Purwono. Kali ini Findo membuat film terbarunya bergenre drama-romance 
yang diadaptasi dari novel laris karya Luluk H.F. berjudul EL. 
 

Film EL sendiri berceritakan tentang seorang gadis yang masih duduk 
dibangku SMA bernama Dafychi, sosok berkepribadian ganda yang jatuh cinta 
dengan seorang karakter dingin dan misterius seperti Mario. 

 
Dafychi selalu menilai hidupnya monoton dan membosankan, sekelebat 

waktu menjadi lebih berwarna sejak bertemu dengan Mario Adipati Haling, 
seorang pengusaha muda sukses yang terkenal otoriter dan berhati dingin. 
Mereka berdua dipersatukan berkat kemunculan Dafyna, sang alter ego dari 
Dafychi. Tanpa keraguan dalam hati Mario, ia justru merasa dirinya ditakdirkan 
untuk melengkapi bagian yang hilang dari gadis tersebut. Walau untuk dapat 
bersama, mereka harus bertahan melewati rintangan yang menguji kesetiaan 
keduanya.  
 

MVP Pictures memilih Aurelie Moeramans untuk memerankan sosok 
Dafychi dan Achmad Megantara memerankan sosok dingin Mario Adipati Haling. 
Tak lupa jajaran artis-artis kondang seperti Meriam Belina, Dimaz Andrean, Gigi, 
Verdi Soelaiman dan Manohara Odelia turut andil dalam film ini. Film ini akan 
segera mewarnai jajaran perfilman Indonesia pada tengah tahun 2018. 
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Aurelie	  Moeremans	   	   	   sebagai	   	   Dafychi/	  Dafyna	  
Achmad	  Megantara	   	   	   sebagai	   	   Mario	  Adipati	  Haling	  
Dimaz	  Andrean	   	   	   sebagai	   	   Ando	  
Gigi	  JKT48	   	   	   	   sebagai	   	   Sivia	  
Verdi	  Soelaiman	   	   	   sebagai	   	   Ayah	  Sivia	  
Manohara	  Odelia	  Pinot	   	   sebagai	   	   Psikiater	  
Dara	  Warganegar	   	   	   sebagai	   	   Mantan	  Kekasih	  Mario	  
	   	   	  
	  
Production	  House	   :	   MVP	  Pictures	  
Produser	   	   :	   Raam	  Punjabi	  
Produser	  Eksekutif	   :	   Amrit	  Punjabi	  
Produser	  Lini	  	   :	   Ken	  Manwani	  
Penulis	  Cerita	  	   :	   Luluk	  H	  F	  
Sutradara	   	   :	   Findo	  Purwono	  
Genre	   	   	   :	   Drama	  
Target	  Audience	   :	   A	  –	  B	  –	  C	  –	  D	  	  
Durasi	  	   	   :	   90	  menit	  (Tentative)	  
Tanggal	  Rilis	   	   :	   12	  April	  2018	  (Tentative)	  
 
 
BASIC STORY EL 
 
Dafychi seorang gadis dengan kepribadian ganda tak pernah menyangka 
hidupnya yang monoton dan membosankan, tiba-tiba jadi lebih berwarna sejak 
bertemu Mario Adipati, seorang pengusaha muda sukses yang terkenal otoriter 
dan berhati dingin. Mereka berdua dipersatukan berkat kemunculan Dafyna, 
sang alter ego dari Dafychi. Namun bukannya menjauh, Mario justru merasa 
dirinya ditakdirkan untuk melengkapi bagian yang hilang dari gadis tersebut. 
Walau untuk dapat bersama, mereka harus bertahan melewati rintangan yang 
menguji kesetiaan keduanya.  
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PRESS RELEASE 
KUNTILANAK 

 
 

Jakarta, 23 Februari 2018 – Setelah sukses dengan Kuntilanak garapan 
Rizal Mantovani yang dibintangi oleh Julie Estelle di tahun 2006, rumah produksi 
MVP Pictures sekali lagi menggandeng Rizal Mantovani untuk membuat film 
remake of Kuntilanak. 

 
 Kuntilanak (2006) adalah film horror Indonesia yang menceritakan tentang 
Samantha, gadis yang memiliki kemampuan magis untuk memanggil kuntilanak 
dan membuatnya melakuka perintah apapun yang Samantha minta ketika ia 
dipanggil. Film Kuntilanak kali ini memiliki sentuhan berbeda dari film-film horror 
Indonesia biasanya. 
 

Kuntilanak garapan Rizal Mantovani kali mengulas kisah tentang 
sekelompok anak-anak kecil yang nekat mengeksplor rumah terbengkalai demi 
memenangkan sayembara reality show untuk membuktikan kebenaran adanya 
Kuntilanak yang suka menculik anak kecil.  

 
Petualangan yang mereka pikir akan membawa keseruan, justru menjadi 

malapetaka saat Kuntilanak, sang makhluk mengerikan yang masuk ke dunia 
manusia melalui sebuah cermin kuno kini memburu mereka sebagai korban 
baru.  
 Dibintangi oleh Andryan Sulaiman, Sandrinna Michelle Skornicki, Adlu 
Fahrezy, Aurelie Moeremans, Fero Walandouw dan sebagainya tentu memberi 
warna berbeda dari Kuntilanak pertama. Film Kuntilanak kali ini dapat disaksikan  
pada pertengahan tahun 2018. 
   
 

 
 
 
 
 
 
PRODUCTION NOTE 



© MVP PICTURES 2018 

 
Andryan	  Sulaiman	  Bima	   	   sebagai	   	   Kresna	  
Sandrinna	  Michelle	  Skornicki	   sebagai	   	   Dinda	  
Adlu	  Fahrezy	   	   	   	   sebagai	   	   Panji	  
Ali	  Fikri	   	   	   	   sebagai	   	   Miko	  
Ciara	  Brosnan	   	   	   sebagai	   	   Ambar	  
Naufal	  Ho	   	   	   	   sebagai	   	   Anjas	  
Aurelie	  Moeremans	   	   	   sebagai	   	   Lydia	  
Nena	  Rosier	   	   	   	   sebagai	   	   Tante	  Dona	  
Fero	  Walandouw	   	   	   sebagai	   	   Glen	  
Aqi	  Singgih	   	   	   	   sebagai	   	   Lukman	  
	  
Production	  House	   :	   MVP	  Pictures	  
Produser	   	   :	   Raam	  Punjabi	  
Produser	  Eksekutif	   :	   Amrit	  Punjabi	  
Produser	  Lini	  	   :	   Ken	  Manwani	  
Penulis	  Cerita	  	   :	   Alim	  Sudio	  
Sutradara	   	   :	   Rizal	  Mantovani	  
Genre	   	   	   :	   Drama	  
Target	  Audience	   :	   A	  –	  B	  –	  C	  –	  D	  	  
Durasi	  	   	   :	   90	  menit	  (Tentative)	  
Tanggal	  Rilis	   	   :	   Juni	  2018	  (Tentative)	  
 
 
BASIC STORY KUNTILANAK 
 
Sekelompok anak-anak nekat mengeksplor rumah terbengkalai demi 
memenangkan sayembara reality show untuk membuktikan kebenaran adanya 
Kuntilanak yang suka menculik anak kecil. Petualangan yang mereka pikir akan 
bawa keseruan, justru menjadi malapetaka saat Kuntilanak, sang makhluk 
mengerikan yang masuk ke dunia manusia melalui sebuah cermin kuno kini 
memburu mereka sebagai korban baru.  
 

 

 

 

	  


