
 
 
 
 
 

 

 
 
UNTUK SEGERA DISIARKAN 

LOTTE MEWUJUDKAN MIMPI ANAK INDONESIA LEWAT 
PROGRAM LOTTE KIDS FC  

mini soccer competition diadakan selama dua hari di Jakarta dengan tujuan meningkatkan brand 
awareness dan memperkenalkan program LOTTE KIDS FC yang akan ditayangkan oleh  

salah satu stasiun TV Indonesia 

 
 
 

02 Agustus 2015, Jakarta – Hari ini salah satu perusahaan retail terbesar dari Korea “LOTTE” 

bekerjasama dengan TRANS 7 meluncurkan program televisi “Lotte Kids FC”. Melalui acara 

ini, Lotte memberikan kesempatan kepada anak-anak berusia 6-9 tahun yang memiliki 

talenta bermain bola untuk bisa mewujudkan mimpi mereka. Sebagai tahap seleksi awal 

untuk menentukan peserta dari program “Lotte Kids FC” ini, Lotte mengadakan mini soccer 

competition. Kompetisi ini dilaksanakan di 3 tempat berbeda yaitu Lotte Mart Kelapa 

Gading, Lotteria Harapan Indah, dan Lotte Shopping Avenue, selama 2 hari pada tanggal 1 

dan 2 Agustus 2015 final mini soccer competition yang disupervisi oleh panelis juri yang 

berkompeten di bidangnya dan akan diramaikan oleh performance dari K-POP Cover Dance 

Team “X-VOLUTION”. 

 
Dalam Kompetisi mini soccer akan ada panelis juri yang berkompeten di bidangnya dalam 

program “Lotte Kids FC”, yaitu Yeyen Tumena, mantan pemain bola nasional Indonesia, 

Putra Maulana, pemain bola untuk klub Deltra Raya Sidoarjo. Kehadiran mereka diharapkan 

akan dapat menginspirasi dan meningkatkan ketertarikan serta passion anak-anak untuk 

mengembangkan bakat sepakbola mereka dan lebih daripada itu untuk meningkatkan 

antusiasme dan kecintaan para pemirsa Indonesia terhadap olehraga nomer satu di dunia 

ini. Pemenang dari kompetisi iniah yang kemudian akan menjadi bintang di program “Lotte 

Kids FC”.  

 
Untuk anak-anak yang nantinya terpilih sebagai partisipan dalam program ini, akan 

diberikan pelatihan sepakbola yang sistematis dari Yeyen Tumena. Tidak hanya itu, anak-

anak dapat bertanding selama 4 hari di Korea pada awal September. Para anak-anak ini akan 

bertanding dengan tim sepakbola muda Korea, mengunjungi Lotte World Adventure and 

Aquarium Lotte World Mall. Proses syuting untuk program ini sendiri direncanakan akan 

diadakan di berbagai lapangan sepakbola di seluruh penjuru Jakarta, mulai dari Juni sampai 

akhir Oktober dan program yang direncanakan sebanyak 13 episode ini akan disiarkan 

secara perdana mulai 23 Agustus 2015 pukul 22.30 di Trans7 & Channel M. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan Lotte Kids FC ini dimaksudkan untuk meningkatakan brand awareness 

melalui TV sponsorship di pasar Asia yang strategis, dengan cara mensponsori program TV 

tentang sepakbola. Indonesia menjadi salah satu negara pilihan Lotte karena dianggap 

sebagai pasar dengan potensial yang sangat besar. Dengan mensponsori program TV 

tentang sepakbola, Lotte bermaksud unuk meningkatkan brand awareness, brand 

preferences lewat sebuah kegiatan menggandeng komunitas setempat yang menyukai 

kompetisi mini soccer ini diadakan pada 1 dan 2 Agustus 2015. Indonesia dikenal sebagai 

negara dengan basis pecinta sepakbola yang sangat besar, antusiasme para fans olahraga si 

kulit bundar di negara ini terhadap ajang-ajang seperti Piala Dunia dan liga-liga Eropa 

menduduki peringkat pertama di dunia. Tidak hanya menonton secara pasif, para penggila 

bola di Indonesia juga sangat aktif memainkan permainan ini, terbukti dengan begitu 

mudahnya menemukan lapangan dan pemandangan orang-orang bermain bola bisa dilihat 

di mana-mana. Kecintaan itulah yang membuat Lotte memilih Indonesia sebagai salah satu 

tempat penyelengaraan program Lotte Kids FC ini. 

 

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

usia di atas 10 tahun. Lotte melihat hal ini sebagai kesempatan untuk berkontribusi 

terhadap komunitas lokal dalam pengembangan bakat untuk kemajuan dunia sepakbola 

Indonesia. Format program realiti dipilih oleh Lotte sebagai medium yang paling ideal untuk 

memberikan inspirasi bagi para anak-anak dan orang tua tentang proses yang harus dijalani 

untuk mencapai sebuah kesuksesan. Lewat program ini, para penonton akan mendapatkan 

gambaran tentang pentingnya pengembangan sejak dini melalui proses latihan yang baik, 

mereka juga akan dapat menyaksikan bagaimana para anak-anak ini bertumbuh dalam hal 

kemampuan dan karakter lewat pelatihan yang melibatkan para pelatih timnas yang 

profesional dan lewat pertandingan-pertandingan yang akan mereka jalani melawan klub-

klub sepakbola lainnya. 

 

“Dengan lebih dari 61% penduduknya yang merupakan pecinta sepakbola, Indonesia adalah 

sebuah negara potensi yang sangat besar, namun sayangnya prestasi Indonesia dalam 

olahraga nomer satu di dunia ini masih belum bisa dibanggakan. Melihat potensi ini Lotte 

ingin turut berpartisipasi lewat pengembangan bakat anak-anak Indonesia. Program Lotte 

Kids FC diharapkan dapat membantu menemukan bakat-bakat terpendam yang bisa 

menjadi tulang punggung persepak-bolaan di Indonesia di masa depan dan menginspirasi 

para pecinta sepakbola di Indonesia,” jelas KIM, Young Kyun, CEO  Lotte Mart Southeast HQ.   

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Untuk ke depannya, program ini memiliki kemungkinan akan ditinjau untuk musim 

berikutnya sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap komunitas yang menjadi 

sasaran Lotte. 13 episode di musim pertamanya ini Lotte juga menggandeng salah satu 

stasiun TV di Indonesia, hal ini dilakukan dengan harapan program ini akan menjangkau 

khalayak yang lebih luas dan mampu menginspirasi semakin banyak pecinta sepakbola di 

seluruh penjuru nusantara. 
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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 


