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Wujudkan 
Mimpi Jadi 

Aktris
EXPOSEMEDIA - Lyodra Ginting menceritakan 
kisahnya dalam menggapai salah satu mimpi 
dalam hidupnya. Juara Indonesian Idol season X 
itu rupanya sudah lama ingin menjadi seorang 
aktris. Tahun ini, akhirnya Lyodra Ginting ber-
hasil mewujudkan impiannya tersebut. 

Impiannya itu terlaksana lewat web series berta-
juk 7 Hari Sebelum 17 Tahun. “Iya benar kali pertama 
terjun di dunia akting, akting sendiri aku udah pengin 
banget dari kecil,” ujar Lyodra Ginting dalam jumpa pers 
virtual.

“Dari masih SD kelas 5 pengin main film atau 
sejenisnya. Pulang sekolah di kaca ngobrol sendiri,” 
sambungnya lagi.

Kedua orangtua Lyodra Ginting sudah menyadari 
keinginan anaknya tersebut sejak lama. 
Namun, mereka menganggap sang putri 
belum mendapat kesempatan.

Tak heran, ketika Lyodra Ginting 
mendapat peran dalam 7 Hari Sebelum 
17 Tahun, orangtuanya begitu bahagia. 
Kebahagiaan yang sama pun jelas dira-
sakan oleh perempuan kelahiran 21 Juni 
2003 ini.

“Akhirnya orang tua liat ‘oh anak ada 
bakat tapi nggak ada kesempatan’. Dan kesem-
patan di sini, perdana akting. Senang banget terlibat di 
sini, Semua berkesan,” ungkap Lyodra Ginting.

Dalam web series perdananya tersebut, Lyodra 
Ginting didapuk untuk memerankan karakter ber-
nama Gina. Karakter tersebut identik dengan kesan 
galak.

Menurut Lyodra Ginting, karakter Gina sangat 
jauh berbeda dengan karakter aslinya. Namun, ia 
tak ingin membocorkan perannya itu lebih jauh 
lagi.

“Karakter aku jadi Gina, seberapa galak aku di 
sini? Ya pokoknya sangat beda dengan aku. Semo-
ga suka,” tutup Lyodra Ginting.

Series berjudul 7 Hari Sebelum 17 Tahun akan 
tayang di platform digital STRO yang merupakan 
aplikasi streaming berbasis langganan atau sub-
scription video on demand (SVOD) dari Stroworld 
mulai 14 Februari 2021.

Series ini bercerita tentang berbagai permas-
alahan yang sering dihadapi remaja. Mulai dari 
bullying, pelecehan fisik, masalah keluarga, hingga 
toxic relationship.

Selain Lyodra Ginting, web series ini juga diper-
ankan oleh aktris dan aktor muda, seperti Endy 
Arfian, Tissa Biani, Lyodra Ginting, Marcell Darwin 
serta beberapa pemain senior seperti Ray Saheta-
py, dan Ginanjar Sukmana. (dtik/*)
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