
 

 

CHARACTERS BRIEF 
MUSIKAL PETUALANGAN SHERINA 

 
Sherina, seorang gadis cilik yang cerdik dan energetik, sangat menikmati hidupnya bersama dengan 
teman-teman sekolahnya di Jakarta. Namun, Sherina harus ikut ayahnya pindah ke Bandung Utara, 
karena mendapatkan kerja perkebunan sesuai dengan impiannya. Di sekolahnya yang baru, ia 
mendapatkan musuh, seorang anak lelaki bernama Sadam yang ternyata adalah anak dari majikan 
Ayahnya. 

Hal ini diketahui Sherina saat beribur ke rumah Ardiwilaga (keluarga Sadam). Dalam kesempatan ini, 
permusuhan kedua anak berubah menjadi persahabatan karena keduanya diculik oleh orang suruhan 
konglomerat Kertaradjasa, orang yang ingin menguasai tanah perkebunan Ardiwilaga. 

 

PERAN ANAK-ANAK 

Sherina  
Ekspresif, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan berjiwa petualang. 
Tumbuh besar di keluarga yang penuh kasih sayang. Sejak kecil sang Ayah 
yang adalah seorang agronom sering mengajaknya hiking dan beraktivitas 
outdoor. Ia pun mewarisi bakat bermusik dari Ibunya yang berprofesi 
sebagai penulis lagu. Ia ingin sekali memiliki banyak teman karena ia 
terlahir sebagai anak tunggal. Maka ketika sang Ayah mengajaknya pindah 
ke Bandung, Sherina berat sekali meninggalkan sahabat-sahabatnya di 
Jakarta.  
Perempuan / 10 tahun / G3-F5 
Songs: Menikmati Hari, Lihatlah Lebih Dekat, Rasi Bintang, Jagoan, 
Lihatlah Lebih Dekat Reprise, Anak Mami, Bintang-Bintang, Anak Mami 
Reprise, Persahabatan, Theme Song Petualangan Sherina 
 
Sadam  
Bossy, bully, dingin, dan berjiwa petualang. Memiliki minat yang besar 
pada pelajaran IPA, terutama hal-hal yang berkaitan dengan astronomi. 
Sebagai anak bungsu satu-satunya di keluarga Ardiwilaga, Sadam terbiasa 
dimanjakan dan mendapatkan semua yang ia inginkan. Termasuk di 
sekolah, ia memperdaya teman-temannya untuk bertingkah sewenang-
wenang dengan bantuan Icang dan Dudung. Tingkah Sadam yang sok 
berkuasa di sekolah adalah wujud ekspresi Sadam yang selalu dikekang 
ibunya di rumah.  
Laki-laki / 10 tahun / A3-D5 
Songs: Menikmati Hari, Rasi Bintang, Jagoan, Anak Mami Reprise, 
Bintang-Bintang, Persahabatan, Theme Song Petualangan Sherina 



 

 

 
Faris  
Ketua kelas yang rajin dan pintar, tapi sering diperdaya dan ditindas oleh 
Sadam, Icang dan Dudung. Kehadiran Sherina di sekolah menginspirasinya 
untuk berani melawan Sadam, Icang dan Dudung. 
Laki-laki / 10 tahun / A3-A4 
Songs: Menikmati Hari, Rasi Bintang, Jagoan, Persahabatan, Theme 
Song Petualangan Sherina 
 
 
 
Icang 
Teman satu geng Sadam yang selalu memberikan Sadam ide-ide cerdik 
untuk mengerjai teman-teman di sekelilingnya.  
Laki-laki / 10 tahun / A3-A4 
Songs: Menikmati Hari, Rasi Bintang, Jagoan, Persahabatan, Theme Song 
Petualangan Sherina 
 
 
 
 
Dudung  
Teman satu geng Sadam yang berbadan gemuk, suka makan, dan 
merampas makanan teman-teman lain.  
Laki-laki / 10 tahun / A3-A4 
Songs: Menikmati Hari, Rasi Bintang, Jagoan, Persahabatan, Theme Song 
Petualangan Sherina 
 
 
 
 
Teman Sherina  
Teman sekelas Sherina yang bersatu karena sama-sama di-bully oleh 
Sadam. Terdiri dari berbagai macam karakter. Ada yang selalu mengantuk 
dan senang tidur di kelas, senang mendandani rambut teman-temannya, 
pecinta kebersihan yang hobi piket, penyuka musik yang selalu 
meramaikan suasana kelas, dan yang hobi berdagang. 
Perempuan & Laki-laki / 10 tahun / G3-F5 
Songs: Menikmati Hari, Rasi Bintang, Jagoan, Persahabatan, Theme Song 
Petualangan Sherina 
 

 

 



 

 

 

PERAN DEWASA 

 
Ayah  
Agronom yang passionate sekaligus Ayah dan suami yang berjiwa petualang 
dan menyenangkan. Cita-citanya adalah mengelola perkebunan yang luas, 
sehingga ketika ia mendapatkan tawaran dari Pak Ardiwilaga, Ayah tak 
menyia-nyiakannya, walaupun ia mendapat penolakan dari Sherina. 
Walaupun Sherina adalah putri satu-satunya, Ayah selalu melatih Sherina 
untuk tidak manja dan siap menghadapi segala tantangan, termasuk 
mengajaknya hiking dan mengikuti aktivitas-aktivitas outdoor.  
Laki-laki / 35 tahun / A2-A3 
Songs: Balada Hutan, Dimana Sadam Dimana Sherina, Theme Song 
Petualangan Sherina 
 
 
Ibu  
Seorang ibu sekaligus istri yang penyayang, suportif, sabar, dan punya sisi 
imajinatif. Ia juga musisi dan penulis lagu yang sangat berbakat, artsy, dan 
memilih lebih sering bekerja dari rumah demi mengurus suami dan anaknya. 
Selalu punya cara untuk melihat segala hal dari berbagai sudut pandang dan 
tidak membiarkan prasangka buruk menguasainya. Karenanya Ibu selalu 
mampu menenangkan siapapun yang tengah berada dalam posisi sulit.  
Perempuan / 35 tahun / E3-F5 
Songs: Lihatlah Lebih Dekat, Lihatlah Lebih Dekat Reprise, Dimana Sadam 
Dimana Sherina, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
Pak Ardiwilaga  
Ayah yang tenang tapi tegas. Seorang pemimpin yang ramah dan murah 
hati. Keluarganya memiliki bisnis perkebunan turun menurun yang pada 
akhirnya ia kelola. Selain menjaga bisnis keluarga, Ardiwilaga juga berharap 
dapat menghidupi warga sekitar yang bergantung pada perkebunannya. Di 
masa depan, Pak Ardiwilaga berharap Sadam dapat mewarisi 
perkebunannya juga.  
Laki-laki / 50 tahun / A2-F4 
Songs: Kebun, Balada Hutan, Dimana Sadam Dimana Sherina, Tanda 
Tangan, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bu Ardiwilaga  
Ibu yang perhatian dan penyayang. Anak-anak tertuanya sudah berpencar 
meninggalkan rumah. Ada yang berkeluarga dan ada yang sekolah ke luar 
negeri. Kehadiran Sadam sebagai anak bungsu yang tinggal di rumah 
mengobati rasa sepi Bapak dan Ibu Ardiwilaga. Maka tak heran bila ia sangat 
overprotektif pada Sadam. Saat Sadam bersekolah, Bu Ardiwilaga pun sering 
mengusir sepi dengan mengobrol bersama Zus Natasya, teman baiknya.  
Perempuan / 50 tahun / A3-D5 
Songs: Dimana Sadam Dimana Sherina, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
 
Kertarajasa 
Pengusaha properti yang kaya raya, namun sombong, licik, serakah, dan 
suka menindas. Mimpinya sejak lama adalah membeli perkebunan milik Pak 
Ardiwilaga untuk melancarkan megaproyek real estate miliknya. Namun Pak 
Ardiwilaga tidak pernah merelakannya. Tak terhitung berapa banyak uang 
yang ia keluarkan untuk usaha merebut perkebunan Ardiwilaga, hingga 
akhirnya kini ia berada di ambang kebangkrutan. Sikap culas membuat ia 
rela melakukan apa saja, termasuk menculik Sadam dan meminta tebusan 
tinggi agar Ardiwilaga terpaksa menjual perkebunannya. 
Laki-laki / 40 tahun / C3-G4 
Songs: Kertaradjasa, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
 
Ubay 
Pelayan Kertarajasa yang polos, baik hati, namun terlalu penurut sampai 
rentan ditindas. Dahulu bekerja sebagai pekerja perkebunan Pak Ardiwilaga. 
Bahkan sering menemani Sadam pergi ke Bosscha. Namun semuanya 
berakhir ketika Kertarajasa membeli lahan tempat Ubay dan tetangganya 
tinggal untuk megaproyek real estate milik Kertarajasa. Diam-diam Ubay 
ingin sekali menggagalkan rencana jahat Kertarajasa yang menculik Sadam 
agar Pak Ardi menjual perkebunan.  
Laki-laki / 30 tahun / F3-G4 
Songs: Kertaradjasa, Kertaradjasa Reprise, Theme Song Petualangan 
Sherina 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Zus Natasya  

Cerdik dan ekspresif tapi licik dan manipulatif. Rekan bisnis sekaligus kekasih 
Kertarajasa yang berpura-pura menjadi sahabat baik Bu Ardiwilaga. Bisa 
tampak terlalu ramah dan baik di hadapan orang yang akan ia manfaatkan, 
tapi mampu bertingkah sewenang-wenang dan menindas pada orang-orang 
yang tak punya kuasa. Mimpinya adalah meraih keuntungan dari 
megaproyek real estate Kertarajasa. Karena rencana Kertarajasa untuk 
meminta pembebasan lahan dari Pak Ardiwilaga tak kunjung berhasil, kini ia 
turun tangan menyelesaikannya sendiri.  
Perempuan / 40 tahun / G3-F5 
Songs: Kertaradjasa, Tanda Tangan, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
Pak Raden 
Bos penculik yang tak sabaran, mudah emosi, dan meledak-ledak. Mimpinya 
adalah kaya mendadak untuk melunasi semua utang-utangnya. Selalu 
melakukan segalanya dengan cara instan yang pada akhirnya merugikan. 
Direkrut Zus Natasya dan Kertarajasa untuk menculik Sadam. Namun 
kecerdikan Sherina untuk menolong Sadam dan ketidakbecusan anak-anak 
buahnya membuat rencana Pak Raden selalu gagal. 
Laki-laki / 50 tahun / D3-F4 
Songs: Kaya Mendadak, Theme Song Petualangan Sherina 
  
 
Mastur  
Penculik yang humoris namun tidak tegaan. Seringkali ditugaskan Pak Raden 
untuk mengejar target penculikan, namun ia kurang sigap dan tidak memiliki 
strategi yang tepat, sehingga seringkali gagal. Setiap sekali dihadapkan pada 
masalah, Mastur selalu mudah panik dan gegabah.  
Laki-laki / 30 tahun / D3-F4 
Songs: Kaya Mendadak, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
Mister 
Penculik yang humoris, santai, dan spontan. Seringkali terlalu jujur sampai-
sampai keceplosan meledek Pak Raden. Seringkali ditugaskan Pak Raden untuk 
menjaga target penculikan, tapi sikap santainya membuat target mudah 
kabur.  
Laki-laki / 30 tahun / D3-F4 
Songs: Kaya Mendadak, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
 



 

 

 
 
 
Ibu Guru 
Wali kelas Sherina dan teman-teman sekaligus pengajar. Seorang guru yang 
bijak dan baik hati namun sering hilang kesabaran karena kelakuan Sadam cs. 
Laki-laki / 30 tahun / A3-D5 
Songs: Rasi Bintang, Theme Song Petualangan Sherina 
 
 
 
Ensemble 
Warga kota, pekerja supermarket, pekerja perkebunan, pekerja media, dan 
penegak hukum. Terdiri dari berbagai macam karakter yang meramaikan 
kehidupan Sherina, Sadam, dan teman-teman. 
Laki-laki & Perempuan / 16-30 tahun 
Songs: Menikmati Hari, Lihatlah Lebih Dekat, Kebun, Anak Mami, Mencari 
Sadam, Balada Hutan, Dimana Sadam Dimana Sherina, Kertarajasa Reprise, 
Persahabatan, Theme Song Petualangan Sherina 
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