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Film ADA APA DENGAN CINTA 2 (#AADC2) Siap Diproduksi!

Siapa yang tidak kenal Cinta dan Rangga? Dua sejoli ini pernah menggebrak dunia perfilman Indonesia yang dulu masih lesu. 
Kisah kasih Cinta dan Rangga tertuang dalam film ADA APA DENGAN CINTA?, produksi Miles Films yang dirilis pada tahun 2002. 
Film AADC tidak hanya menjadi film remaja Indonesia terlaris, namun juga salah satu yang paling berkesan sepanjang masa. 
Kepopuleran film AADC sangat fenomenal, dan tidak lekang oleh waktu. 

Filmnya masih ditayangkan di beberapa stasiun televisi sampai sekarang. Album soundtracknya masih sering diputar di berbagai 
jaringan radio. Kehadiran para pemain film AADC di sebuah film pendek iklan membuatnya sukses ditonton lebih dari 5 juta 
orang sejak diluncurkan pertama kali. Ini membuktikan bahwa AADC sudah terpatri di hati jutaan masyarakat Indonesia, tidak saja 
sebagai film remaja biasa, namun sebagai bagian dari kenangan manis dalam menonton film Indonesia. 

Dan kini, setelah hampir 14 tahun, film AADC akan kembali hadir untuk melanjutkan kisah Cinta dan Rangga. 

“Ya betul, kami akan memproduksi film lanjutan AADC ini. Judulnya sederhana saja, yaitu ADA APA DENGAN CINTA 2 
(#AADC2). Rencananya produksi akan kami mulai bulan Oktober 2015 nanti,” demikian papar Mira Lesmana, produser film AADC 
dan #AADC2 ini.

Pendanaan produksi film sekuel ini didukung oleh sahabat-sahabat yang selama ini telah banyak membantu Miles Films. Selain 
itu, perusahaan baru Legacy Pictures dan juga Tanakhir Films akan turut mendukung produksi film #AADC2 ini.

Kabar bahagia ini berlanjut dengan konfirmasi langsung dari Mira bahwa dua tokoh iconic, Cinta dan Rangga, masih akan hadir di 
film sekuel ini. Kedua karakter ini nantinya masih akan diperankan oleh Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra, yang memang 
mulai mencuat namanya saat memerankan kedua karakter tersebut di film pertama. Selain itu, sahabat-sahabat Cinta juga masih 
diperankan oleh Adinia Wirasti (Karmen), Titi Kamal (Maura), Sissy Priscillia (Milly), dan Dennis Adhiswara (Mamet). Sementara itu, 
Ladya Cheryl (Alya) memutuskan untuk tidak ikut bergabung dalam #AADC2. Kepada produser Mira Lesmana, Ladya 
menyampaikan bahwa saat ini ia tengah berkonsentrasi untuk melanjutkan pendidikan. “Saya senang mendengar Ladya akan 
bersekolah lagi. Kami semua mendukung keputusannya,” ungkap Mira.

Kelanjutan cerita Cinta dan Rangga masih akan diiringi dengan alunan musik dari Melly Goeslaw dan Anto Hoed. Keduanya 
menggarap musik dan lagu-lagu asli dari film AADC? yang membuahkan hits seperti “Ada Apa Dengan Cinta?”, 
“Tentang Seseorang”, “Suara Hati Seorang Kekasih”, dan masih banyak lagi. Karakter Rangga sendiri pun masih akan berpuisi, persis 
seperti karakternya di film pertama.

Film #AADC2 akan disutradarai oleh Riri Riza, sutradara yang telah mencetak film Indonesia terlaris sepanjang masa LASKAR 
PELANGI. 

“Buat saya, menceritakan #AADC2 ini bukan sekedar menyutradarai sebuah film. Saya akan meneruskan sebuah tradisi cerita cinta 
yang sangat melekat di hati masyarakat luas, bahkan di hati generasi remaja hari ini yang saat AADC diputar masih berusia sangat 
belia,” demikian tutur Riri Riza.

Selain itu, apabila film AADC hanya mengambil lokasi di Jakarta, maka cerita #AADC2 ini nantinya akan mengambil setting tak 
hanya di Jakarta, tapi juga di Jogjakarta dan New York.

Apa yang membuat Cinta dan Rangga sampai harus terbang ke Jogjakarta dan New York ini?
Tunggu saja kehadiran #AADC2 di bioskop tahun 2016.
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