
Doyoung NCT Dikonfirmasi akan Debut Drama Mengikuti Jejak Kakaknya 

 

 

Gambar Doyoung dan Gong Myung, sumber: Instagram @0myoung_0526 

 

Description: Kabar Doyoung NCT akan debut menjadi aktor sempat viral di Twitter dan menjadi 

trending topic, penasaran bagaimana informasi lebih lanjutnya? Simak ulasan berikut ini. 

 

Pagi tanggal (2/11), tagar Doyoung Actor sempat menjadi trending topic dan viral di media sosial 

twitter. Hal ini lantaran Doyoung dikonfirmasi akan menjadi pemeran utama laki-laki dalam drama 

“Sanbok Sanbok Stalker”. 

Dilansir dari Soompi, SM Entertainment selaku agensi menyatakan bahwa Doyoung akan 

mengambil peran akting pertamanya sebagai Son Ji Woo dalam drama fantasi yang melampaui 

ruang dan waktu ‘Midnight Cafe’ (judul sebenarnya) musim ketiga ‘Sanbok Sanbok Stalker,’ yang 

akan menggambarkan pertumbuhan dan kisah terapeutik dari siswa sekolah yang berumur 18 

tahun yang bisa melihat masa depan.  



Drama ini akan menceritakan kisah Son Jin Woo yang sempurna baik dari tampang hingga 

kepribadiannya. Dia memiliki karakter yang dewasa karena merasakan pengalaman yang sulit 

sebab memiliki seorang ibu yang kehilangan ingatannya. Drama ini juga akan menggambarkan 

cerita romantis bagaimana Son Jin Woo mulai menyadari perasaan dan hatinya berdebar karena 

teman wanitanya. Drama ini rencananya akan ditayangkan pada pertengahan awal tahun depan. 

Doyoung akan menjadi member NCT ketiga yang debut sebagai aktor, setelah sebelumnya ada 

Jaemin dalam drama “The Way I Hate You”, dan Jaehyun yang saat ini dalam proses syuting 

drama “Dear. M” yang merupakan spin-off dari Love Playlist. 

 

Karir Kakak Beradik Doyoung dan Gong Myung 

Doyoung sendiri merupakan adik dari idol sekaligus aktor Gong Myung yang lebih tua 2 tahun 

darinya. Gong Myung terkenal dengan dramanya yang berjudul “Revolutionary Love” yang 

diperankan bersama Siwon Super Junior, “The Bride of Habaek” bersama Nam Joo Hyuk dan 

Krystal, serta masih banyak drama lainnya. 

Sebelum debut menjadi aktor, Doyoung juga aktif sebagai MC di berbagai acara musik, salah 

satunya adalah program Inkigayo bersama Jisoo Blackpink dan Jinyoung Got7. (RYFA) 
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