
 
 
 
 
 

 

 
 
UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 
LOTTE MELUNCURKAN PROGRAM ACARA REALITI  

ANAK-ANAK BERTEMA SEPAKBOLA PERTAMA DI INDONESIA  
Lotte menghadirkan acara Lotte Kids FC, yang akan disiarkan perdana mulai tanggal  

23 Agustus 2015, pukul 10.30 WIB. 

 

 

Jakarta, 20 Agustus 2015 – Hari ini, bertempat di The Ice Palace Lotte Shopping Avenue, 

Lotte meluncurkan program acara olahraga untuk anak-anak bertajuk “Lotte Kids FC”. Acara 

realiti yang mengusung tema sepak bola ini akan disiarkan di TRANS7 secara perdana pada 

tanggal 23 Agustus 2015, mulai pukul 10.30 WIB. Lotte Kids FC akan menayangkan 13 

episode di musim pertamanya. Lotte Kids FC ini diproduksi dengan tujuan menjadi sarana 

bagi para anak-anak Indonesia yang berbakat untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi 

pemain bola profesional.  

 

Proses pemilihan peserta untuk program acara ini telah dilakukan sebelumnya pada tanggal 

2 Agustus kemarin, dalam bentuk mini soccer competition untuk kelas usia 6-9 tahun. 

Kompetisi ini dimenangkan oleh tim SD Sang Timur Cakung yang nantinya akan menjadi 

peserta dari program acara realiti sport untuk anak-anak pertama di Indonesia. Pemilihan 

target usia anak-anak 6-9 tahun dikarenakan telah banyak program sejenis untuk target usia 

di atas 10 tahun. Hal ini dilihat Lotte sebagai suatu kesempatan untuk memberikan 

kontribusi pada komunitas lokal dalam pengembangan bakat untuk kemajuan dunia 

sepakbola Indonesia. Lotte ingin menginspirasi anak-anak dan orangtua tentang proses 

mencapai kesuksesan dan format reality show merupakan medium yang sangat ideal. 

 

“Dengan jumlah populasi yang sangat besar dan animo masyarakat yang begitu tinggi 

terhadap sepak bola, Indonesia menyimpan sebuah potensi yang sangat besar. Lotte lewat 

program realiti Lotte Kids FC ini berharap dapat menginspirasi para anak-anak, orang tua 

dan pecinta sepak bola di Indonesia untuk terus bekerja keras dan mempercayai pentingnya 

konsistensi sebuah proses dalam mencapai mimpi mereka, mimpi untuk sepak bola 

Indonesia yang lebih baik,” kata Mr. Joseph V. Buntaran, President Director Lotte Shopping 

Indonesia. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

Untuk membimbing para anak-anak ini dalam menjalani proses syuting sepanjang 13 

episode, Lotte Kids FC telah memilih beberapa mentor. Yeyen Tumena, mantan pemain 

timnas dan legenda sepak bola Indonesia yang akan menjadi pelatih bagi anak-anak ini. 

Yeyen akan ditemani juga oleh Putra Maulana, seorang komentator dan pengamat sepak 

bola nasional. Untuk menempati posisi manager bagi para anak-anak Lotte Kids FC ini akan 

ada Franda, wanita cantik yang melambung namanya sebagai seorang sport VJ dan memiliki 

pengetahuan yang cukup luas tentang sepak bola Indonesia. Kehadiran ketiga mentor ini 

pastinya akan membuat kualitas acara Lotte Kids FC semakin menghibur.  

 

Lewat acara ini, para penonton juga akan disuguhkan dengan aksi pencarian anak-anak 

bertalenta lewat proses open audition, dimana tim akan mengunjungi tim anak-anak 

berprestasi di berbagai pelosok, melakukan gerilya di tempat pusat keramaian. Tujuannya 

tentunya menemukan anak yang berbakat dan membantu mengasah mereka agar tumbuh 

menjadi pribadi yang mampu menghadapi segala tantangan yang menghalang dalam 

mewujudkan mimpi mereka. Melihat ragam anak-anak bertalenta yang turut serta dalam 

program ini, para penonton akan bisa merasakan semangat kebhinekaan yang dimiliki oleh 

Indonesia. Setelah episode ke-3, para penonton juga akan disuguhkan pertandingan-

pertandingan seru antara tim Lotte Kids FC dengan tim-tim lokal dan kemudian mereka juga 

akan terbang ke Korea untuk bertanding melawan tim unggulan dari Korea. Siapakah yang 

akan menjadi pemain terbaik setelah menjalani semua proses latihan serta pertandingan-

pertandingan itu? Saksikan 13 episode Lotte Kids FC yang akan disiarkan oleh Trans 7, mulai 

23 Agustus 2015, setiap hari Minggu pukul 10:30 WIB.   
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Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi: 

Lolo Sianipar 

PR Consultant for Lotte Kids FC 

Piar Consulting 

Email: lolo@piarconsulting.com 

Mobile: 0816996007 


