EDITORIAL

THE SCHOOL ISSUE
dana pendidikan anak, kesehatan
anak dengan bekal makanan
yang dibawa ke sekolah, dekor
kamar anak agar semakin rajin
belajar, universitas terfavorit di
dunia yang suasananya terkesan
seperti liburan (bukan belajar)
hingga seragam menggemaskan
di seluruh dunia. Jangan
lewatkan wawancara eksklusif
kami dengan aktor Mike Lewis
yang bicara tentang kehidupan
dan keluarganya, hingga profil
inspiratif seperti penyair ikonik
Indonesia Joko Pinurbo yang
mulai merambah dunia menulis
novel. Mengutip dari ungkapan inspiratif Malala
Yousafzai, “Satu buku, satu pena, satu anak dan
satu guru bisa mengubah dunia.” Anak di sini
bisa siapapun termasuk orang dewasa dan guru
di sini pun bisa anak kecil yang memberikan
ilham kepada orang dewasa. Karena ketika
seseorang berhenti belajar karena sudah merasa
pintar, mungkin di situlah perkembangan
terhenti dalam sanubari.

Di bulan ini, sekolah menjadi
sorotan kami karena di sinilah
tempat semua orang memulai
belajar akan hal-hal baru
terlepas dari pengalaman
hidupnya secara langsung.
Begitu pula dengan pergantian
tahun kurikulum baru yang
berarti naik kelas atau tingkat
yang baru. Di banyak negara
maju, banyak sekolah yang
menerapkan pendidikan
seutuhnya datang dari
keluarga. Sesederhana belajar
mengucapkan tolong dan
terima kasih kepada orang
lain, belajar mengantre, membuang sampah
pada tempatnya hingga mengontrol ucapan
dengan sopan santun. Pada kenyataannya,
banyak orang saat ini yang melupakan halhal sederhana tersebut dan memberikan
kesan seperti orang yang tidak berpendidikan
terlepas dari tingginya level pendidikan yang
dilaluinya. Dalam edisi ini, kami mengambil
perspektif sekolah dari sisi yang lebih kasual
dan ringan, dari berbagai tips menyiapkan
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Grand City Convex,
Surabaya
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HBO SALES APPRECIATION AWARDS NIGHT

Keberhasilan MNC Vision dan MNC Play
sebagai salah satu merek TV berlangganan
unggulan di Indonesia adalah berkat dari
peran seluruh pihak yang terlibat. Termasuk
para sales agent yang berprestasi dan pantas
diapresiasi. Bersama HBO, Acara bertajuk
HBO Sales Appreciation Night pun berhasil
diselenggarakan pada Senin, 13 Mei lalu.
Sunny Damayanti

A

cara ini merupakan momen yang diciptakan
untuk mengapresiasi prestasi karyawan dan
mempererat hubungan kerja untuk kepentingan
bersama serta hasil yang lebih baik lagi ke depannya.
Sales Appreciation Awards Night yang diselenggarakan
bersama HBO ini pun bertajuk “Journey to the Top”
yang merepresentasikan perjalanan bersama MNC
Vision Networks menuju kesuksesan.
“HBO telah lama menjadi mitra yang baik dan suportif
bagi MNC Vision dan MNC Play. Melalui berbagai
film blockbuster Hollywood terbaik dunia yang
ditayangkannya, HBO menjadi salah satu channel
terfavorit bagi pelanggan MNC Vision dan MNC Play.
Tentunya hal ini tidak lepas dari kontribusi para sales
agent kami yang telah bekerja keras dalam memasarkan
serta mengangkat brand HBO kepada para pelanggan
setia kami dan kami sangat senang HBO memberikan
kesempatan bagi kami untuk menunjukkan apresiasi
kepada para sales agent ini. Kami berharap ke
depannya, seluruh karyawan MNC Vision dan MNC Play
10

dapat terus termotivasi untuk memberikan layanan
terbaik bagi seluruh pelanggan,” kata Ade Tjendra,
CEO MNC Vision Networks.
MNC Vision dan MNC Play yang tergabung dalam
MNC Vision Networks memang mempunyai
komitmen untuk selalu menghadirkan pelayanan
terbaik dan channel-channel berkualitas bagi para
pelanggan setianya. Di antaranya tentu saja channel
HBO yang menjadi favorit banyak orang dan telah
menjadi salah satu mitra terbaik MNC Vision
Networks. Keberhasilan yang tidak lepas dari usaha
para sales agent dalam meningkatkan penjualan pun
diapresiasi berdasarkan 7 kategori berikut:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Top Agent MNC Vision – Upselling HBO Pack
(5 pemenang)
Top Agent MNC Vision – Retention HBO Pack
(15 pemenang)
Top Agent MNC Vision – Customer Care HBO Pack
(10 pemenang)
Top Agent MNC Play – Upselling HBO Pack
(4 pemenang)
Top Agent MNC Play – Sales HBO Pack
(3 pemenang)
Top Agent MNC Play – Retention HBO Pack
(2 pemenang)
Top Agent MNC Play – Customer Care HBO Pack
(2 pemenang)

Selain pemberian penghargaan, acara ini pun
turut diisi dengan sesi buka puasa bersama yang
memperlihatkan jalinan erat silaturahmi.
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Persembahan Terbaru
NBCUniversal International
Networks (NBCUIN) barubaru ini menghadirkan
rangkaian program menarik
sepanjang tahun 2019 yang
akan ditayangkan di channel
DIVA, DreamWorks dan E!.
Salah satunya adalah serial
terbaru Style Me Now yang
menampilkan para influencer
Indonesia; Alika Islamadina,
Jennifer Bachdim dan Paolo
Serena di channel DIVA.
Selain itu, program lainnya
yang dapat diantisipasi untuk
beberapa bulan ke depan
adalah; Revenge Body with
Khloe Kardashian Season 3
dan Relatively Nat & Liv di E1,
My Kitchen Rules Season 10
di channel DIVA dan Spirit
Riding Free serta Trolls: THe
Beat Goes On! di channel
Dreamworks. Ruben Lawrence,
Head of Marketing & Ad sales
dari NBCUIN menjelaskan
bahwa pertumbuhan jaringan
di Indonesia memperoleh
peningkatan penonton di
demografi wnita berumur 1634 tahun. (FT)

Menyambut Hari Tanpa
Tembakau Sedunia dengan 30
Juta Langkah
Dalam rangka menyambut
Hari Tanpa Tembakau Sedunia
(HTTS) dan berkontribusi dalam
mewujudkan Indonesia yang lebih
sehat, pemerintah kota DKI Jakarta
beserta komunitas Suara Tanpa
Rokok, Indorunners, dan Smoke
Free Jakarta menyelenggarakan
acara dengan tajuk Lungs on the
Run. Kampanye lari dan jalan
sehat ini dimulai dari tanggal 1
Mei 2019, dengan acara puncak
sehari sebelum HTTS yaitu
tanggal 30 Mei 2019. Target 30
juta langkah selama satu bulan
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ini menerapkan konsep virtual,
yaitu dokumentasi lari yang
bisa dilakukan kapan pun dan
dimana pun oleh peserta dengan
aplikasi bernama 99 Virtual Race.
Dengan ini, Lungs on the Run
pun menggaet sekitar 600 ribu
peserta dari 5 kota di Indonesia
untuk mencapai angka 30 juta
langkah itu. Selain lari virtual, ada
juga “Lari Bareng Lungs on the
Run” yang pertama kali diadakan
di Jakarta pada Rabu, 14 Mei lalu.
Titik finis lari di ruang terbuka
RPTRA Teratai itu pun diisi
dengan konferensi pers beserta
acara buka puasa bersama para
pelari dengan media dan pihak
penyelenggara.(SD)

EVENTS
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HOT NEWS

SERUNYA BEBAS PILIH DAN MAINKAN
DUNIA TANPA BATAS!
Fauziah Ayunani

T

V berlangganan dan
internet kini telah menjadi
salah satu kebutuhan wajib
bagi masyarakat urban untuk
memperoleh konten inspiratif
dan menghibur. Sayangnya,
seringkali paket berlangganan
tersebut kurang sesuai dengan
kesukaan dan kebutuhan para
pelanggannya. Pelanggan seakan
‘dipaksa’ untuk menerima deretan
channel dan pilihan konten
yang ada, tanpa bisa bebas
memilih konten yang sesuai
dengan kebutuhan. Akhirnya,
banyak channel yang jarang atau
bahkan tidak ditonton, sehingga
terkesan mubazir. Hal ini pula
yang mendasari MNC Play untuk
meluncurkan paket berlangganan
baru yang lebih seder hana dan
dapat dipilih sesuka hati oleh
para pelanggannya.
MNC Play menawarkan paket
di mana pelanggan dapat bebas
pilih kecepatan internet sesuai
kebutuhan aktivitas

digital mereka. Internet
berkecepatan tinggi yang
dihadirkan oleh MNC Play
menggunakan teknologi 100%
fiber optic sehingga lebih stabil
dan dapat dinikmati tanpa perlu
takut kehabisan kuota. Pelanggan
dapat memilih paket internet
mulai dari up to 10 Mbps hingga
up to 70 Mbps dengan berbagai
rekomendasi kebutuhan, seperti
light browsing, bermain game
online, hingga streaming film
berkualitas 4K. Tiap kecepatan
internet yang dipilih sudah
termasuk 33 premium TV
channels, 15 channel berkualitas
HD, 19 free to air channels (FTA)
internasional, dan 23 channel
FTA lokal.
Pelanggan pun dapat bebas pilih
ragam tontonan yang disukai di
luar paket basic dengan harga
mulai dari Rp49.500 per bulan
untuk tiap ragam tontonan.
Terdapat 4 zona ragam tontonan
yang dapat dipilih, yaitu:
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SMARTPEDIA
Bagi mereka yang gemar
menonton tayangan pengetahuan
dan tidak ingin ketinggalan berita
terbaru dapat memilih ragam
tontonan yang termasuk dalam
zona Smartpedia. Zona ini terdiri
dari ragam tontonan Smartpedia
yang berisi program-program
pilihan kaya wawasan, dan
saluran NHK World Premium
yang dapat diperoleh dengan
harga mulai dari Rp59.500 per
bulan.

MOVIE LOVERS
Untuk mereka yang gemar
menonton film-film box office,
Hollywood, dan juga Asia dapat
memilih ragam tontonan yang
termasuk dalam zona Movie
Lovers. Dengan harga mulai dari
Rp59.500 per bulan, pelanggan
dapat memilih ragam tontonan
HBO Freak, FOX Movies Addict
dan Asian Movie Lovers.

HOT NEWS

HAPPY KIDS
Para orang tua harus lebih
selektif dalam memilih tayangan
yang cocok untuk buah hati
mereka. Memahami kebutuhan
ini, MNC Play menyediakan
ragam tontonan Happy Kids yang
berisi saluran-saluran hiburan
dan edukatif yang menarik
untuk buah hati, dengan harga
Rp59.500 per bulan.

SPORTS MANIA
Untuk mereka yang sporty
dan tidak ingin ketinggalan
pertandingan-pertandingan
olahraga favorit, tersedia ragam
tontonan Combo Sport dan
Soccer Mania. Ragam tontonan
ini terdiri dari saluran-saluran
olahraga pilihan seperti FOX
Sports dan beIN Sports.
Selain 4 zona tersebut, masih ada
ragam tontonan Entertainment
dan Lifestyle-licious yang
berisikan saluran-saluran
inspiratif untuk gaya hidup
modern. Tak ketinggalan ragam
tontonan India Spot yang
berisikan berbagai
berita dan film-film Bollywood.
TV kabel MNC Play sendiri
hadir dengan fitur canggih yaitu

Catch Up TV untuk menyaksikan
kembali tayangan favorit hingga
7 hari ke belakang, dan Time
Shift dengan fungsi play, pause,
dan rewind sehingga tidak
ketinggalan momen penting dari
program yang sedang disaksikan.
Tidak hanya itu, pelanggan
dapat menonton tayangan TV
favorit melalui 3 gadget sekaligus
dengan aplikasi MNC Now.
Keseluruhan fitur interaktif ini
bisa didapatkan secara gratis.
Berlangganan MNC Play pun
sangat mudah, cukup buka
mncplay.id/subscribe dan
memilih layanan Residential
atau SOHO. Lalu, pelanggan
dapat memilih sendiri kecepatan
internet sesuai aktivitas digital.
Tersedia pilihan
kecepatan internet mulai dari
up to 10 Mbps dengan harga
Rp290.500 untuk aktivitas
digital ringan (browsing,
social networking, dan light
streaming), hingga up to 70
Mbps dengan harga Rp1.020.500
yang cocok untuk mereka
yang membutuhkan internet
berkecepatan tinggi saat
streaming video atau bermain
online game dengan kualitas 4K.
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Setelah itu, calon pelanggan
dapat memilih ragam tontonan
sesuai dengan minat dan
kebutuhan. Pilihan ragam
tontonan disajikan lengkap
dengan daftar channel sehingga
pelanggan dapat memilih dengan
mudah.
Langkah selanjutnya adalah
memasukkan data diri,
termasuk alamat lengkap.
Petugas dari MNC Play pun akan
menghubungi calon pelanggan
untuk informasi lebih lanjut
mengenai proses berlangganan.
Semua harga yang tertera di
website maupun brosur sudah
termasuk PPN 10% dan biaya
rental Modem/WiFi dan Set Top
Box (STB), sehingga tidak ada
hidden cost.
Dengan paket berlangganan
terbaru ini, tidak hanya dapat
bebas memilih kecepatan
internet dan ragam tontonan
yang disuka, pelanggan juga
dapat lebih bebas mengeksplor
dunia tanpa batas!

HOT NEWS

RAYAKAN BULAN PENUH BERKAH DENGAN
‘BERKAH RAMADHAN’ DARI MNC PLAY

J

AKARTA – Setelah
meluncurkan paket
berlangganan ‘Mainkan
Duniamu Tanpa Batas’, di mana
pelanggan dapat bebas pilih
ragam tontonan dan kecepatan
internet sesuai keinginan
dan kebutuhannya, di bulan
Ramadhan kali ini, MNC Play
hadir dengan promo bertema
‘Berkah Ramadhan’. Pelanggan
dapat bebas pilih promo yang
dihadirkan diantaranya, Promo
Berkah Ramadhan Beli 1 Gratis 3,
Promo Berkah Ramadhan Gratis
hingga 6 Bulan untuk Cicilan, dan
Promo Berkah Ramadhan Diskon
Merchant. Tak hanya promo,
MNC Play juga berikan akses
gratis Open All Channel bagi
seluruh pelanggan selama masa
liburan lebaran.
“Dalam merayakan bulan
Ramadhan yang penuh
berkah ini, kami ingin terus
menghadirkan produk-produk
yang tentunya menjadikan
Ramadhan semakin lengkap
dengan berbagai promo
menguntungkan bagi para
pelanggan. Seiring dengan
semangat baru yang kami
hadirkan, kami pun ingin
memberi kebebasan bagi

pelanggan untuk dapat bebas
pilih promo Berkah Ramadhan
mana yang sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan
mereka. Pelanggan dapat
menikmati promo Berkah
Ramadhan ini mulai dari 6
Mei hingga 10 Juni 2019,” ujar
Adita Widyansari, Subscriber
Management, Product, and
Marketing Director MNC Play.
Paket Beli 1 Gratis 3, di mana
para pelanggan yang telah
membeli 1 ragam tontonan bisa
mendapatkan bonus 1 ragam
tontonan selama 3 bulan dan
bonus 2 ragam tontonan selama
1 bulan. Bagi para pelanggan
yang memiliki kartu kredit
Mandiri, BCA, BNI, Bukopin,
HSBC, Danamon dan Permata,
bisa mendapatkan gratis
berlangganan 4 bulan jika telah
melakukan pembayaran untuk
8 bulan dengan 0% cicilan per
bulan. Sedangkan bagi pelanggan
memiliki kartu kredit MNC
Bank, bisa mendapatkan gratis
berlangganan 6 bulan jika telah
melakukan pembayaran untuk
6 bulan dengan dengan 0% per
bulan (syarat dan ketentuan
berlaku).
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Tidak hanya itu, para pelanggan
yang ingin belanja baju baru dan
kebutuhan outfit lainnya untuk
hari lebaran, bisa pilih Promo
Merchant, karena ada bonus
voucher Rp50.000 belanja
di Hijabenka & Berrybenka
(dengan minimum pembelanjaan
Rp350.000) serta voucher
sebesar 90%+30% berbelanja di
The ‘F’ Thing (hingga maksimum
diskon sebesar Rp75.000
dan tanpa batasan minimum
transaksi).
Untuk semakin memeriahkan
libur lebaran bersama keluarga,
MNC Play juga menghadirkan
Berkah Ramadhan dengan
memberikan gratis Open All
Channel (OAC) dari tanggal
3 – 9 Juni 2019 untuk seluruh
pelanggan. Penawaran khusus
gratis OAC selama 1 bulan juga
diberikan bagi pelanggan yang
melakukan pembayaran lebih
awal agar tidak menganggu
liburannya bersama keluarga.
Pelanggan sekaligus dapat
menikmati Siaran Islam melalui
Channel Al Quran Al Kareem
yang menyiarkan Salat Tarawih
dan Ied langsung dari Mekkah
dan Madinah.

HOT NEWS

MNC VISION RAYAKAN RAMADAN & IDUL FITRI 1440 H
DENGAN PROGRAM SPESIAL DAN BERBAGAI PROMO
payment) akan mendapatkan
gratis biaya berlangganan di
bulan ke-5 dan 6.
 Insentif dari Pembayaran
yang Dilakukan Lebih Awal.
Pelanggan MNC Vision Dapat
Menikmati Gratis 1 Bulan

All-Access Pass untuk
menyaksikan semua
channel dan 4 bulan bebas
berlangganan jika melakukan
advance payment untuk
8 bulan sebelum 30 Juni
2019. Pelanggan juga akan
mendapatkan hadiah voucher
belanja senilai hingga Rp
150.000,- jika mengubah
frekuensi pembayaran iuran
berlangganan dari bulanan
menjadi tahunan.
 Cicilan 0% Pembayaran dengan
Kartu Kredit dari 4 Bank

S

elama bulan suci Ramadan
dan Idul Fitri 1440 H, MNC
Vision menghadirkan
beragam penawaran menarik
untuk pelanggan seperti
program-program unggulan,
promo spesial hingga bonus Free
Preview semua channel selama
7 hari.
Mengangkat tema “Rayakan
Ramadan Bersama”, pelanggan
MNC Vision dapat memiliki
alasan tersendiri untuk bersantai
di rumah bersama keluarga
tercinta dengan menikmati
ragam tontonan serta promo
menarik. Program dan promo
tersebut meliputi:

dan Fox Movies Pack untuk
dapat menikmati film-film
blockbuster unggulan seperti
Guardians of the Galaxy, Tully,
Mamma Mia, The Darkest
Minds dan Ocean’s 8.
 Siaran Langsung 24 Jam dari
Mekah dan Madinah di Channel
Al Quran Al Kareem

Sebagai salah satu konten
terbaru MNC Vision, channel
Al Quran Al Kareem (ch.93)
hadir dengan tayangan live
Salat Tarawih dan Idul Fitri
langsung dari Mekah dan
Madinah.

 Film-film blockbuster di HBO, Fox
Movies, dan Channel-Channel Film
Lainnya

 Penawaran Spesial Gratis 2
Bulan untuk Pelanggan yang
Upgrade Berlangganan Paket
Tambahan 4 Bulan

MNC Vision menghadirkan
berbagai film terbaik dunia
untuk menemani pelanggan
di bulan suci Ramadan dan
menyambut Idul Fitri tahun ini.
Pelanggan dapat mengambil
paket tambahan HBO Pack

Terdapat promo menarik untuk
pelanggan yang mengambil
paket tambahan apapun
seharga Rp 39.000,- hingga Rp
69.000,- per bulan, dimana
jika membayar di muka selama
4 bulan sekaligus (advance
16
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MNC Vision juga bekerjasama
dengan bank Mandiri,
BRI, Panin, dan HSBC
untuk memberikan gratis
berlangganan hingga 4 bulan
dengan cicilan 0% melalui
pembayaran advance payment
8 bulan menggunakan kartu
kredit. Pelanggan baru juga
dapat menikmati bebas biaya
instalasi dengan promo ini.
All-Access Pass selama 7 hari,
3 – 9 Juni 2019. Pelanggan MNC
Vision akan mendapat bonus
free viewing semua channel
selama periode 3 hingga 9 Juni
2019.
Untuk pelanggan baru,
MNC Vision memberikan
penawaran menarik seperti
gratis berlangganan hingga
4 bulan dengan cicilan 0%
per bulan menggunakan
kartu kredit, gratis internet 3
bulan bagi pelanggan paket
bundling internet Super
Bundle, akses gratis open all
channel dan paket tambahan
hingga 3 bulan. Seluruh promo
Ramadan ini dapat dinikmati
hingga 30 Juni 2019.
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Photographer Winston Gomez, DI WG Creative Agency, Stylist Elco Frebliaman, Makeup Artist Obby Farhobi, Location Raffles Hotel Jakarta

NET! COVERSTORY
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COVERSTORY

KESEIMBANGAN HIDUP

Bagi Mike Lewis, kehidupan kini semuanya tentang keseimbangan. Antara
selalu ada untuk putranya, melanjutkan aspirasi bisnis keuangannya di
Singapura, juga menjaga kehadirannya di industri hiburan Indonesia sambil
menunggu sebuah peran film yang cocok.
Sunny Damayanti
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Photographer Winston Gomez, DI WG Creative Agency, Stylist Elco Frebliaman, Makeup Artist Obby Farhobi, Location Raffles Hotel Jakarta

COVERSTORY

Mike
Sebagai
Seorang
ENTERTAINER
1

5 tahun berkiprah di industri
hiburan Indonesia, Mike Lewis
dikenal sebagai seorang entertainer
berkebangsaan asing yang wajahnya
kerap menghiasi layar lebar maupun
layar kaca. Meskipun demikian,
tidak semua orang mengetahui
perjalanan karier pria tampan satu ini,
kesenangannya dengan buku dan katakata, juga kesehariannya yang penuh
cinta untuk sang buah hati.

Mike Lewis pertama kali memasuki
dunia hiburan pada saat dirinya
berumur 13 tahun. Permulaannya
sebagai model sudah membuat Mike
menyambangi berbagai negara seperti
Bangkok, New York, Montreal, Hong
Kong, hingga Beijing. Mike akhirnya
tinggal di Jakarta bersama keluarga
setelah ayahnya yang bekerja di
kedutaan ditugaskan di sini. Mike pun
melanjutkan passionnya sebagai model
di Jakarta di sela-sela kesibukannya
berkuliah di negara asal, Kanada.
Aktor berdarah Kanada-Malaysia ini
mengaku jatuh cinta dengan Indonesia

sejak pertama kali menginjakkan kaki. Bagi Mike, kebudayaan
yang hangat dan makanan yang lezat adalah daya tarik utama
Indonesia. Jakarta adalah kota yang besar dan begitu hidup,
banyak hal yang “ajaib” dan bisa dieksplorasi di sini. Misalnya
saja budaya “oleh-oleh” yang sempat mengejutkan Mike karena
dirinya merasa berubah menjadi Santa Claus setiap kali pergi jauh
dan kembali lagi ke Indonesia dengan membeli oleh-oleh.
Dewi Fortuna mulai benar-benar memihak Mike Lewis pada
tahun 2006 ketika dia mendapatkan peran di film horor lokal
berjudul Suster Ngesot dan mendapatkan peran di sinetron
Cinta Fitri setelahnya. Kesibukan Mike di dunia entertainment
ini merupakan apa yang dia nikmati karena menjadi seorang
entertainer, tepatnya aktor, sudah menjadi cita-cita Mike sejak
kecil.
Namun ternyata, dulu Mike Lewis juga sempat memiliki cita-cita
yang lain. Di antaranya yaitu menjadi seorang atlet, pemain Rugby
profesional, hingga duta merek. Mike belum sempat memikirkan
alternatif selain hal-hal yang disukainya itu karena dia terlalu
sibuk untuk mewujudkannya. Yang sama-sama kita ketahui
sekarang, salah satu cita-cita Mike itu telah terwujud.
Belum lama kemarin, Mike Lewis bahkan turut menyukseskan
salah satu film aksi Indonesia yang gemilang berjudul FOXTROT
SIX. Pembuatan film yang kurang lebih mengalami proses kreatif
selama 7 tahun ini adalah satu dari sekian film yang paling
berkesan di hati Mike selama jejak kariernya. Bagi Mike, FOXTROT
SIX bukan sekadar film; ia adalah rumah bagi keluarga baru yang
terdiri dari teman-temannya. Oleh karena itu lah Mike berharap
banyak orang dapat menjadi saksi untuk hasil produksi film aksi
lokal terbaik ini.
Mike Lewis mengakui jika dirinya memang paling menyukai film
bergenre aksi. Kesenangannya membuat orang lain tertawa juga
membuatnya berpikir bahwa mendapatkan peran di film yang
memadukan genre aksi dan komedi akan menjadi sebuah mimpi
yang ingin dia wujudkan suatu hari nanti.
Mike pun merasa bersyukur akan kesanggupannya bertahan
di dunia hiburan untuk waktu yang lama walaupun cobaan
kian datang menerpa. Dunia entertainment di Indonesia
yang banyak mengalami perubahan, menurut kacamata Mike
Lewis, juga mengarah pada banyak hal positif jika dilihat dari
semakin banyaknya film-film lokal berkualitas yang dibuat dan
meningkatnya minat masyarakat terhadap film.
Kini, sembari menunggu judul film yang benar-benar cocok
dengannya, Mike Lewis tengah sibuk menjadi host di CNA Asia;
sebuah program dokumenter traveling mewah yang juga telah
membawanya menjelajah ke banyak tempat di dunia. Program ini
juga dijalaninya dengan penuh suka cita lantaran membuatnya
bisa menunjukkan kepribadian dirinya yang belum banyak
diketahui orang: ketertarikannya pada makanan, kreativitasnya
membuat konten, kata-kata, juga pribadi hangat Mike Lewis
sebagai seorang ayah.
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Menjadi seorang bintang sudah pasti memberikan kesibukan
yang lebih. Namun bagi Mike, hal tersebut bukanlah alasan untuk
tidak memberikan perhatian penuh pada putra tercintanya.
Delapan tahun ini benar-benar dimanfaatkan Mike Lewis untuk
menikmati waktunya sebagai seorang ayah walaupun kesibukan
kerap memisahkan mereka.
Ketika ditanya mengenai harapannya pada sang buah hati, Mike
hanya ingin anaknya bisa benar-benar menikmati masa kanakkanak dan tidak terlibat dalam masalah-masalah orang dewasa
sebelum waktunya. Mike tidak ingin anaknya sudah disibukkan
dengan dunia pekerjaan seperti syuting di usia sebelia ini. Ini
adalah waktu sang anak tumbuh dan berkembang dengan baik,
dikelilingi orang-orang yang mencintainya.

Mike
Sebagai
Seorang
Ayah

Membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga bisa dibilang
cukup sulit, tapi Mike sudah dan akan terus melakukan yang
terbaik yang dia bisa. Apalagi dengan canggihnya teknologi yang
ada saat ini, Mike bisa “meraih” anaknya kapan pun dan dimana
pun dia mau meskipun menghabiskan waktu liburan bersama
anak tetap merupakan yang terbaik.
Tempat liburan favorit Mike Lewis adalah kepulauan Maladewa.
Mike berharap suatu saat bisa kembali lagi ke sana atau
mengunjungi tempat lain yang sangat ingin dikunjunginya seperti
Istanbul dan Cape Town. Budaya, sejarah, dan keindahan kedua
tempat tersebut adalah alasan utama Mike sangat ingin pergi ke
tempat-tempat ini bersama orang yang dia cintai.
Selain berlibur bersama anak, membaca dan menulis buku
juga merupakan apa yang disenangi Mike Lewis. Sejak kecil
dirinya memang suka membaca, buku favoritnya adalah Gates
of Fire karya Steven Pressfield. Kini, bacaannya lebih banyak
diisi oleh buku-buku non fiksi seperti buku psikologi modern
karya Malcolm Gladwell atau Jordan Peterson. Mike bahkan juga
menyukai dunia tulis-menulis. Tulisan Mike mencakup segala hal
yang terjadi di kehidupannya. Mike beranggapan bahwa tulisan
adalah salah satu media terbaik untuknya berbagi kenangan
bersama sang buah hati—terutama jika putranya membaca
tulisan-tulisan Mike saat ia besar nanti.
Sebagai tambahan, sesuatu yang mungkin tidak dikira banyak
orang adalah hobi memasak Mike untuk orang-orang yang dia
cintai. Di keluarga, ini adalah salah satu cara ibunya menunjukkan
cinta, dan Mike ingin menunjukkan itu pada putranya.
Bagaimanapun, benar-benar meluangkan waktu untuk anak
adalah apa yang sangat disarankan oleh Mike Lewis pada para
ayah atau orangtua di luar sana.

“Kalau kamu punya waktu untuk anak-anakmu, pergunakanlah
dengan sebaik-baiknya. Waktu kebersamaan itu berharga
untukmu dan anakmu. Saya berharap bisa punya lebih banyak
waktu.”
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PENGGUBAH KATA

Sebagai seorang penyair
terkemuka Indonesia,
karya-karya Joko Pinurbo
sudah lama melanglang
di seantero negeri dan
dihayati oleh para pecinta
sastra. Belum lama ini,
Joko Pinurbo pun kembali
menerbitkan karya. Kali
ini dalam bentuk novel,
bukan syair seperti biasa.
Sunny Damayanti

S

yair-syair gubahan Joko
Pinurbo adalah bentuk dari
kekayaan literasi Indonesia.
Dia berhasil menciptakan karya
dengan keunikan sendiri, yakni
konsep jenaka dan hal-hal kecil
yang ajaibnya bisa dibuat puitis oleh
penyair satu ini.
Joko Pinurbo mengaku sudah
menyukai puisi sejak dia masih
sekolah, tepatnya di kelas satu
sekolah menengah atas. Dimulai
dari kesenangan membaca hingga
terbesit keinginan untuk mencipta
karya juga. Karya Joko Pinurbo
pertama kali terbit pada tahun
1999. Karya tersebut berupa buku
kumpulan puisi bertajuk “Celana”.
Kemunculannya lantas memberikan
angin segar di dunia sastra
Indonesia dengan khas jenaka, gaya
naratif, dan pengangkatan objekobjek yang belum pernah ditulis
oleh penyair-penyair sebelumnya.
Kegemilangan Joko Pinurbo atau
yang sering dipanggil Jokpin ini
bukan tanpa kerikil dan cobaan. Ia
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bahkan pernah membakar seluruh
karyanya yang terdahulu lantaran
beberapa kali ditolak oleh penerbit,
sebelum kemudian dia bangkit
dengan kemunculan yang begitu
mengundang decak kagum.
Kali ini, Joko Pinurbo kembali
membuat penikmat literasi
terpukau dengan Srimenanti-karyanya dalam wujud novel yang
pertama. Ketika ditanya mengenai
tanggapannya mengenai proses
mencipta karya yang beralih dari
puisi ke novel, Jokpin mengaku
bahwa meskipun terasa lebih
sulit, proses pengerjaannya juga
merupakan sesuatu yang dia
nikmati.
Joko Pinurbo mengatakan bahwa
karya dalam bentuk cerita seperti
novel ini bisa membuatnya
menyampaikan pesan atau
maksud ke pembaca secara lebih
leluasa dibandingkan puisi. Untuk
selanjutnya, Jokpin pun ingin
menciptakan novel lagi--kali ini
yang lebih tebal dari Srimenanti.

PROFILE

DUA YANG MENJADI SATU
Ketika dua orang yang
berbakat dan mempunyai
passion yang sama
bergabung jadi satu,
hasilnya adalah perpaduan
yang unggul dan menarik
perhatian. Hal itulah yang
terjadi pada Iqbal dan Yandi
dalam band mereka yang
diberi nama “Dua Drum”.
Sunny Damayanti

P

enggabungan drummer
seperti yang dilakukan oleh
Dua Drum ini adalah sesuatu
yang unik dan baru. Diprakarsai
oleh personilnya sendiri, Iqbal dan
Yandi, Dua Drum sudah berdiri
sejak tahun 2014 dan mengeluarkan
album pertama mereka, Bergerak,
pada tahun 2016.
Yoiqbal dan Yandi Andaputra atau
yang lebih akrab dipanggil Iqbal
dan Yandi ini memang sudah jatuh
cinta dan berkutat dengan alat
musik drum sejak mereka kecil;
Iqbal sejak dia berumur 4 tahun,
dan Yandi sejak dia berumur 6
tahun. Keduanya memang terlahir
dari keluarga yang menikmati
musik dan sangat mendukung
ketertarikan mereka akan musik.
Dimulai dari berlatih dengan para
ahli hingga akhirnya memperoleh
berbagai pengalaman manggung
yang membuat mereka semakin
lihai menabuh alat musik favorit
mereka ini.

dan Yandi--rumah mereka
bertetangga setelah Iqbal pindah
dari Kalimantan ke Jakarta.
Bertemu di sebuah acara dan
sering main bareng menciptakan
“chemistry” pada mereka hingga
tercetuslah ide untuk membuat
sebuah band bersama dengan
konsep yang unik yaitu Dua
Drum.

Saking cintanya dengan drum, Iqbal
bahkan mengaku tidak pernah
terbesit cita-cita lain selain profesi
yang digelutinya ini. Di sisi lain, citacita Yandi selain menjadi drummer
juga tidak jauh dari dunia musik,
yaitu menjadi seorang produser
untuk penyanyi-penyanyi atau
band.

Sebelum bergabung menjadi
satu, Iqbal sudah berkarier
menjadi drummer profesional
dengan musisi-musisi
profesional lainnya seperti Iwan
Fals, Afghan, Geisha, dan lainlain. Sementara Yandi disebutkan
pernah berkolaborasi dengan
Kunto Aji, Isyana Sarasvati, juga
Dewa Budjana. Mereka sudah
bermain di panggung-panggung
besar seperti Java Jazz Festival
dan Jakarta International Blues
Festival.

Seakan menyetujui cita-cita
terdalam mereka, semesta pun
akhirnya mempertemukan Iqbal

Album musik Dua Drum pun
terdiri dari lagu-lagu yang
mereka ciptakan sendiri dengan
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dibantu oleh musisi-musisi
lainnya. Dua Drum yang kini
masih sibuk manggung pun
mengungkapkan melalui
karya bagaimana mereka
sangat mencintai apa yang
mereka lakukan ini: tumbuh
dan berkembang bersama alat
musik favorit sendiri. Iqbal dan
Yandi ingin menunjukkan pada
drummer-drummer lainnya
bahwa “main drum itu tidak
harus di belakang, tapi juga bisa
di depan dengan membuat suatu
karya yang bisa didengar banyak
orang.”
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CURIOUS
EXPLORER

FASHION, TRAVEL, FEATURE, TIPS,

ART CORNER, BOOKS, MUSIC, TECHNO

CHANNEL HIGHLIGHTS
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SOPHIE TURNER
Aktris Inggris kelahiran 21 Februari 1996 ini memulai debutnya di dunia entertainment sebagai Sansa Stark
di serial TV Game of Thrones sejak 2011. Dia juga merambah dunia film dengan terpilih menjadi sosok Jean
Grey/Phoenix yang filmnya akan tayang bulan ini, Dark Phoenix. Tunangan dari musisi Joe Jonas ini kerap
menampilkan gaya Hollywood klasik seperti gaun sensual dengan tatanan rambut dan riasan yang khas.
Sedangkan untuk keseharian, dia terbilang sangat cuek dengan kaos rocker, jeans ketat dan sepatu boots khas
penyanyi rock. Sempat menderita depresi akut karena sering dikritik akan kualitas aktingnya, dia sempat
menghilang dari industri perfilman sejak bulan April lalu.
Ferdy Thaeras
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CHRIS HEMSWORTH
Dunia semakin mengenalnya setelah memerankan sosok dewa petir Thor dalam film-film Marvel. Lahir di
Melbourne, Australia pada tanggal 11 Agustus 1983, Chris berhasil menaklukkan Hollywood dan membintangi banyak
film-film box-office, semua berawal di tahun 2002 saat dia mulai terlibat dalam sinetron lokal di Australia. Suami dari
aktris Spanyol Elsa Pataky ini selalu tampil necis di karpet merah dengan setelan jas pas badan dan kemeja putih yang
elegan. Di kala senggang, dia tetap tampil maskulin dengan celana denim dan sepatu boots yang sesekali ditumpuk
dengan jaket dan t-shirt polos. Di bulan ini, film terbarunya, Men In Black: International akan tayang. Memiliki tiga
anak, Chris juga dikenal aktif dalam aktivitas sosial tergabung dalam Australian Children Foundation.
Ferdy Thaeras
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SUASANA KHAS DI UNIVERSITAS TERFAVORIT DUNIA

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

T

Mengenyam pendidikan di universitas
terfavorit yang ada di berbagai
belahan dunia adakalanya bisa
memberikan energi positif atau
membakar semangat berprestasi,
belum lagi kesempatan berkarier yang
baik di masa depan kelak. Berikut kami
uraikan beberapa universitas terfavorit
di seluruh dunia yang juga bisa
disambangi saat berwisata karena
suasananya yang khas.

idak banyak yang mengetahui bahwa universitas
satu ini menempati peringkat nomor satu universitas
terbaik di dunia dari versi website www.topuniversities.
com. Namanya memang tidak sepopuler Stanford University
dan Harvard University. Sama-sama terletak di Amerika
Serikat, universitas satu ini merupakan yang terbaik jika kita
membicarakan lingkup ilmu pengetahuan alam dan teknologi.
Bukan hanya dari nama yang mensinyalir demikian, desain
bangunannya pun terlihat jelas mengedepankan teknologi.
Misalnya saja gedung bernama “a Gehry” dengan arsitektur
yang kompleks sekaligus mengagumkan; dari luar terlihat
seperti patahan-patahan bangunan yang disusun menjadi satu
dengan efek cahaya yang bagus saat malam tiba.

Sunny Damayanti
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Stanford University
Jika MIT lebih mengedepankan teknologi, arsitektur di Stanford University lebih bergaya klasik. Tidak akan Anda
temukan gedung-gedung bergaya modern seperti yang menumpuk di kota, hanya gedung-gedung tua yang kokoh
dengan arsitektur yang cantik dan menawan di sini. Standford termasuk ke dalam universitas terbaik di dunia.
Lokasinya yang terletak di California, Amerika Serikat yang sarat akan daerah pantai juga menjadi nilai tambah yang
membuat murid-murid betah; wisata ke pantai sejenak setelah mumet belajar selalu bisa menjadi pilihan yang bagus.

Harvard University
Bangunan berbatu bata merah tua di Harvard mungkin menjadi magnet utama yang menarik banyak orang untuk
mengagumi lingkungan kampus ini. Arsitektur bergaya Viktoria dengan kesan klasik yang menenangkan terasa
begitu kuat di Harvard. Sebagai salah satu universitas terbaik di dunia, Harvard memang menjadi favorit banyak
orang; bukan hanya karena kualitas pendidikannya tapi juga suasana kampus yang menyenangkan dan memotivasi
murid-muridnya.
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University of Oxford
Inggris memiliki Oxford sebagai universitas unggulannya. Mengunjungi salah satu universitas terbaik di dunia ini
akan membawa Anda pada perasaan nostalgia. Bangunan-bangunannya memang bernuansa klasik, seperti kastil
atau bahkan sedikit banyak seperti latar di film fantasi Harry Potter. Uniknya lagi, universitas ini memiliki sistem
pembelajaran dengan model sesi diskusi dan juga memiliki enam asrama untuk tempat tinggal mahasiswa, benarbenar terasa seperti di Hogwarts, ya.

University of Cambridge
Selain Oxford, ada Cambridge, salah satu universitas terbaik dunia dari negara Inggris. Dengan arsitektur yang juga
sama-sama bergaya klasik, mereka terasa seperti kembar. Kelebihan Cambridge adalah fakta bahwa ia memiliki
perpustakaan terlengkap dengan lebih dari tujuh juta buku! Sebuah sumber mengatakan jika Cambridge pun berhak
mengklaim setiap buku yang diterbitkan di Inggris.
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National University of Singapore (NUS)
Jika Anda tidak ingin mencari yang jauh-jauh, tengoklah negara tetangga kita, Singapura. Singapura memiliki
NUS sebagai aset pendidikan yang termasuk ke dalam kategori universitas terbaik. Universitas ini juga disebutsebut sebagai universitas terbesar di Singapura dengan luas sekitar 1,5 kilometer persegi. Arsitektur dan tata letak
kampusnya dibuat senyaman mungkin dengan banyak ruang terbuka hijau dan juga fasilitas yang modern.

Tsinghua University
Menuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Pepatah tersebut maknanya mungkin bisa Anda telan mentah-mentah
jika Anda meneruskan pendidikan ke salah satu universitas terbaik dunia di China ini. Menariknya, universitas ini
juga masih mempertahankan beberapa arsitektur ala dinasti Qing di beberapa bagian kampusnya, misalnya saja
Jinchun Garden atau He Tang Yue Se.
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The University of Tokyo
Bisa dibilang tidak mungkin jika salah satu negara maju di Asia ini tidak memiliki universitas yang dikategorikan
terbaik di dunia. Sesuai dengan namanya, universitas ini terletak di ibu kota Jepang. Selain kualitas pendidikannya
yang mumpuni, tata letak kampus yang menarik juga membuat universitas ini patut ditandangi. Apalagi dengan
deretan pohon-pohon di pinggir jalan menuju gedung utama kampus yang estetik jika daun-daunnya sedang
berubah warna.

Seoul National University
Kampus yang berada di jantung masyarakat Korea Selatan ini juga termasuk ke dalam daftar universitas terbaik di
dunia. Seoul National Univerity akan menjadi pilihan siapa pun yang jatuh cinta dengan negeri gingseng di Asia dan
berharap untuk mengenyam pendidikan di sini. Universitas ini pun menguntungkan para pelajar pendatang atau
asing karena program perkuliahannya banyak yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan juga memiliki
banyak kerjasama internasional.
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MNCVision ch 203
MNCPlay ch 481

Crikey! It’s The Irwins
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 20.00 WIB

Salah satu daya tarik wisata di
Australia adalah para satwa baik
yang jinak hingga liar di alam bebas.
Meneruskan program ikonik dari
almarhum Steve Irwin, maka keluarga
Irwin yang terdiri dari Terri, Bindi dan
Robert akan mengajak Anda berjalanjalan menelusuri alam bebas Australia
dan para satwa yang menetap di
sana. Jangan lewatkan pula interaksi
langsung dengan para satwa
yang menegangkan dan membuat
merinding.

•
•
•
•
•

Tigerland
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 10.50 WIB
I Was Prey
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 16.20 WIB
Evan Goes Wild
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 23.40 WIB
African Wild
Mulai Minggu, 2 Juni @ 05.15 WIB
Mountain Monsters
Mulai Minggu, 2 Juni @ 10.50 WIB

THE STORY OF GOD WITH MORGAN
FREEMAN

MNCVision ch 202
MNCPlay ch 482

•

Mulai Kamis, 20 Juni @ 20.00 WIB

Aktor legendaris peraih Academy
Award mengajak Anda berpetualang
ke destinasi yang sarat akan nilai
religi yang juga menyimpan makna
untuk kehidupan spiritual manusia.
Banyak kisah-kisah inspiratif dan
menakjubkan dari sejarah maupun
budaya yang dijalani oleh warga
setempat. Secara keseluruhan
program ini memberikan perspektif
akan kedekatan manusia dengan
Tuhan terlepas dari apapun agama
yang dianut, ditunjang dengan
pemandangan alam yang indah.

•
•
•
•

Japan in Motion

In Their Own Words
Mulai Rabu, 19 Juni
@ 20.00 WIB
World’s Most Extreme S2
Mulai Minggu, 16 Juni
@ 21.00 WIB
Science of Stupid
Mulai Senin, 3 Juni
@ 19.00 WIB
Hostile Planet
Mulai Rabu, 5 Juni
@ 20.00 WIB
Airport Security
Mulai Jumat, 7 Juni
@ 22.00 WIB

MNCVision ch 168
MNCPlay ch 478

Mulai Kamis, 6 Juni @ 19.30 WIB

•
•
•
•
•

Tiga gadis enerjik dari negara yang berbeda
mengeksplorasi sekaligus menikmati tempattempat di Jepang dan mengulasnya dari
berbagai aspek, mulai dari wisata, gaya hidup,
budaya. Selain belajar hal baru, mereka juga tahu
bagaimana bersenang-senang di Jepang. Ada
kalanya perbedaan budaya membuat mereka
berdebat hingga kesulitan berbicara dengan
warga lokal. Bagaimana mereka mengatasi
perbedaan itu?
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Hangin’ Around with in Hokkaido
Setiap Rabu @ 19.00 WIB
Tsukai TV Sukatto Japan
Setiap Minggu @ 19.00 WIB
Hanataka!
Setiap Sabtu @ 19.00 WIB
Summer Nude
Mulai Selasa, 4 Juni @ 22.00 WIB
Trace
Mulai Rabu, 19 Juni @ 22.00 WIB

TRAVEL

5 WATERPARK INI BUAT LIBURAN
SEKOLAH ANAK JADI LEBIH SERU!

Libur sekolah merupakan hari yang paling
ditunggu-tunggu setiap anak. Pergi ke
tempat rekreasi merupakan salah satu
kegemaran anak-anak untuk melepaskan
penatnya selama bersekolah.
Annisa Rizky Amalia

36

T

empat rekreasi air atau waterpark bisa menjadi
pilihan yang tepat! Kolam renang dengan berbagai
macam seluncuran didukung dengan tema yang
menarik tentu akan menjadi tempat rekreasi yang
menyenangkan dan berkesan, bukan hanya untuk anakanak tapi juga untuk Anda sekeluarga. Berikut beberapa
rekomendasi waterpark yang patut Anda datangi bersama
anak-anak dan keluarga:
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Go! Wet Waterpark Grand Wisata Bekasi
Bagi Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Anda
tidak perlu jauh-jauh untuk bisa menikmati
waterpark dengan berbagai seluncuran pemacu
adrenaline, Go! Wet Waterpark adalah jawabannya!
Terletak di Jl. Southern boulevard kav.1 Grand
Wisata Bekasi, Go!Wet Waterpark juga memiliki
akses yang cukup mudah bagi Anda yang tinggal di
Jakarta, dengan exit Toll Tambun km 21 Tol Jakarta
– Cikampek.
Go! Wet Waterpark memiliki luas sebesar 7,5
hektar yang mana sangat luas untuk pilihan liburan
keluarga. Beberapa keunggulan fasilitas yang
dimiliki Go! Wet Waterpark diantaranya, fasilitas
ban dan pelampung yang free untuk digunakan
oleh para pengunjung, terdapat 21 jenis seluncuran
yang akan membuat pengunjung merasakan
adrenaline yang berbeda-beda baik untuk anakanak maupun orang dewasa, dan memiliki banyak
wahana yang mana terdiri dari zona anak-anak,
zona keluarga, dan zona extreme. Tak hanya itu,
Go! Wet Waterpark juga dilengkapi dengan kolam
ombak yang cukup luas dengan 8 jenis ombak
yang berbeda dan aktif setiap jamnya.
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TRAVEL

SnowBay Waterpark
SnowBay Waterpark
merupakan tempat rekreasi
yang berlokasi di Taman Mini
Indonesia Indah Jakarta Timur.
SnowBay memiliki 13 wahana
menarik dengan 4 ikon wahana
ekstrimnya yaitu Hurricane,
Tube Coaster, Ever Slide, dan
Flush Bowl. Pada September
2018 lalu SnowBay menambah
wahana terbaru yaitu The
Cruise sebuah kolam renang
eksklusif (private pool) yang
memiliki kedalaman ± 2 meter.
Telah berdiri selama 10
tahun, SnowBay memperluas
cakupan bisnisnya menuju
bisnis entertainment yang
mewadahi berbagai kesenian
dengan menciptakan sebuah
mini concert hall bernama
Sirius Hall. Diluncurkan pada
Februari 2019 lalu, Sirius Hall
ini berfungsi sebagai tempat
untuk live music, theater 4D,
mini gathering, seminar dan
acara lainnya. Jika anak-anak
Anda suka waterpark yang
memiliki berbagai wahana dan
acara hiburan, Snowbay bisa
jadi pilihan tepat dan memberi
kesan tersendiri untuk liburan
sekolah mereka.

Waterbom PIK
Terletak di kawasan Pantai
Indah Kapuk, Waterbom PIK
menawarkan tema “The Urban
Cool” dengan desain minimalis
yang tetap berwawasan
lingkungan, kesan lapang dan
bersih, bergaya arsitektur modern.
Kesehatan dan kenyamanan
pengunjung dijamin melalui
proses penjernihan air yang alami
dan ramah lingkungan, karena
Waterbom PIK tidak menggunakan
kaporit. Tidak hanya itu, Anda
juga tidak perlu khawatir akan
keamanan anak-anak ketika
bermain, karena lifeguard yang
bertugas di Waterbom PIK
mendapatkan sertifikat dan telah
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lolos uji internasional Safety
Guard Standard. Tersedia pula
dokter jaga yang siap selama
jam operasional, klinik dan
rujukan ke rumah sakit Pantai
Indah Kapuk yang hanya
berjarak sekitar 300 meter dari
Waterbom PIK.
Adapun wahana air dan
permainan yang dapat dinikmati
anak-anak dari usia 2-12
tahun yaitu, Bomblazter, Kiddy
Slides dan Kiddy Pool, dengan
dampingan orang dewasa, serta
beberapa permainan tambahan
lainnya seperti Kayak, River
Cruiser dan Water Blaster yang
akan membuat liburan menjadi
lebih seru.

TRAVEL

The Jungle Waterpark

Water Boom Lippo Cikarang

Kalau Anda ingin mengajak anak-anak Anda ke
waterpark yang dikelilingi area hijau, The Jungle
Waterpark cocok untuk dikunjungi.

Buat Anda yang suka berlibur bersama keluarga dan
kerabat tercinta ke tempat rekreasi yang memberikan
suasana nyaman dengan keindahan alam yang eksotis,
Anda tidak perlu bingung dan jauh-jauh untuk
mencarinya, karena Water Boom Lippo Cikarang yang
terletak di Timur Jakarta dengan luas lahan 3,5 hektar
telah menghadirkan taman rekreasi air dengan konsep
nuansa Bali yang eksotis.

The Jungle Waterpark merupakan wahana air di
kawasan perumahan Bogor Nirwana Residence
(BNR) Kota Bogor, yang dikelola oleh manajemen PT
Graha Andrasentra Propertindo Tbk, salah satu unit
usaha PT. Bakrieland Development Tbk. The Jungle
Waterpark diresmikan pada tanggal 16 Desember
2007 dengan memiliki 10 wahana permainan air
dan Cinema 4 Dimensi. Lokasinya berada di kaki
Gunung Salak, serta dibangun dengan konsep
60% area hijau. The Jungle Waterpark merupakan
wahana air yang mengusung konsep tema belajar
dan bermain berbasis panorama alam Indonesia.
Berbagai wahana permainan air yang dimiliki The
Jungle Waterpark diantaranya, Kiddy pool, Racer
Slide, Towerslide, Lazy River, Leisure Pool, Birdpark,
Wave Pool, Cinema 4D, Fountain Futsal, Kolam
Air Hangat, dan Giant Aquarium. Adapun fasilitas
lainnya seperti food court, loker, pelampung, klinik,
cabana/gazebo, musholla, ATM, dan area parkir.

Selain menyajikan suasana alam yang asri, teduh,
dan nyaman, Water Boom Lippo Cikarang juga
menyediakan berbagai permainan air yang seru yang
bisa dinikmati seperti, Slide Dewasa (dengan Menara
kayu setinggi 17 meter), Kolam Arus Dewasa, Kolam
Ceria, Kolam Arus Anak, Kiddy Pool, dan masih banyak
lagi.
Bagaimana rekomendasi ke-5 waterpark ini? Menarik
untuk dikunjungi bukan? Tidak hanya rekomendasi,
MNC Play juga menawarkan program School Holiday
bagi para pelanggan setia untuk bisa menikmati
salah satu waterpark (Go!Wet/SnowBay/The Jungle/
Waterbom PIK/Water Boom Cikarang) pada 30-31 Juni
2019 secara gratis!
Cari info selengkapnya dengan follow akun Instagram
MNC Play @mncplayid, ikuti program School Holiday,
dan dapatkan 5 tiket gratis berlibur di waterpark favorit
Anda sekeluarga.
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EAT

MENYIAPKAN BEKAL MAKAN SIANG SEHAT & PRAKTIS UNTUK ANAK
Ferdy Thaeras

M

enyiapkan bekal makan
siang untuk seluruh
keluarga sebelum
berangkat beraktivitas kerap
dilakukan ibu untuk keluarga,
khususnya anak yang bersekolah
agar tidak jajan sembarangan.
Selain lebih sehat, juga biayanya
lebih ekonomis. Persiapan bekal
makan siang di pagi hari ini
jangan sampai membuat ibu
kerepotan. Untuk menyajikan
bekal yang sehat, praktis dan
mengundang nafsu makan anak,
bisa mengikuti anjuran ahli gizi
Susie Burrell berikut ini.

MINUMAN SEGAR

BIARKAN ANAK MEMILIH

Menunjang makanan, minuman
segar seperti jus buah segar
atau susu bisa menjadi pilihan
tepat. Untuk jus buah, jangan
tambahkan gula terlalu
banyak atau jumlah buah yang
berlebihan karena akan berubah
menjadi lemak dan anak menjadi
hiperaktif. Jika sekolah tidak
menyiapkan air mineral jangan
lupa untuk membekali juga botol
air mineral.

Jika ibu khawatir bekal makan
siang yang disiapkan tidak
dimakan si kecil, maka coba
tanyakan langsung kepadanya
menu apa yang dia inginkan.
Adakalanya pilihan jatuh ke
makanan yang kurang bernutrisi
namun setidaknya dia akan
memakannya ketimbang tidak
sama sekali. Berikan dia dua
pilihan yang tentunya sudah
diperkirakan gizi dari makanan
tersebut untuk mempermudah.

SANDWICH

Jika anak tidak suka makanan
yang terlalu berat, akali dengan
camilan bergizi seperti biskuit
gandum keju, potongan buah,
hingga daging yang dilumatkan
menjadi bentuk lucu seperti
bola atau gulungan. Jangan lupa
campurkan potongan sayur yang
sudah diiris sekecil mungkin agar
anak yang kurang suka sayur
tetap bisa memakannya. Jangan
sering-sering membekali anak
dengan makanan instan yang
digoreng untuk menghindari
gangguan tenggorokan dan panas
dalam.

Porsi makan anak yang belum
terlalu besar namun tetap
mengenyangkan bisa didapat
dari sandwich. Penyajiannya
mudah, dengan menyiapkan dua
hingga empat helai roti gandum
lalu masukkan makanan kaya
protein seperti tuna, daging asap,
hingga ayam. Tambahkan irisan
telur dan lembaran sayur lettuce
yang tidak pahit. Hiaslah dengan
irisan tomat dan potong-potong
menjadi bentuk segitiga yang
lebih kecil agar menggugah
selera.

CAMILAN BERGIZI
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PRESENTASI
Tampilan makanan tentu akan
menggugah selera makan si
kecil. Kreatifitas menata bekal
pun memegang peranan, dari
segi warna nasi/roti, sayuran,
lauk pauk hingga buah. Takar
gizi seimbang yang terdiri atas
asupan karbohidrat, lemak,
protein, vitamin, dan mineral
yang cukup setiap hari.

GENERAL ENTERTAINMENT & LIFESTYLE
MNCVision ch 248
MNCPlay ch 469

Martha & Snoop’s
Potluck Dinner Party
(S2)

Mulai Sabtu, 1 Juni @ 12.15 WIB
Tokoh televisi Martha Stewart dan
musisi rap Snoop Dogg mengundang
teman-teman selebriti mereka untuk
berpartisipasi dalam sebuah pesta
pertukaran aneka masakan favorit
masing-masing. Kombinasi unik dua
selebriti dengan keahlian meraka yang
tak terduga dalam menghidangkan
makanan dimeriahkan selebriti
ternama dari berbagai bidang seperti
Kate Upton, Usher, Jami Foxx, Pati
LaBelle, RuPaul dan masih banyak lagi
dengan segala kelucuan mereka.

•
•
•
•
•

Surfing The Menu:
Next Generation S1
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 08.05 WIB
Bizarre Foods: Delicious
Destinations S7
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 13.05 WIB
Ridiculous Cakes S1
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 15.05 WIB
Nigella: At My Table S1
Mulai Senin, 3 Juni @ 10.35 WIB
The Fabulous Baker Brothers:
A Bite Of Britain (S1)
Mulai Senin, 3 Juni @ 14.45 WIB

TOP CHEF JR. S2

MNCVision ch 167
MNCPlay ch 167

Mulai Sabtu, 1 Juni @ 10.35 WIB

•

Untuk urusan masak-memasak,
ternyata para chef junior juga tak
mau kalah dengan para orang yang
lebih tua. Diikuti oleh 12 chef belia
yang berusia 9 hingga 14 tahun,
berbagai tantangan memasak, mulai
dari menu utama, pembuka, hingga
pencuci mulut menjadi sebuah kontes
menarik. Sebuah inspirasi menarik
bagi para orang dewasa dalam
menciptakan menu sederhana.

•
•
•
•

Halal Foodie

Pop Game S1
Mulai Sabtu, 1 Juni
@ 11.30 WIB
Zoo S3
Mulai Sabtu, 1 Juni
@ 22.30 WIB
Top Travel
Mulai Minggu, 2 Juni @
17.15 WIB
Pajama Friends
Mulai Minggu, 2 Juni @
18.10 WIB
Ellen DeGeneres Show S16
Mulai Minggu, 2 Juni @
20.00 WIB

MNCVision ch 240
MNCPlay ch 240

Mulai Minggu, 2 Juni @ 20.00 WIB

•
•
•
•
•

Komedian Papi Zak akan membuktikan kepada
Anda bahwa mencari makanan halal di seluruh
Asia Tenggara tidak sesulit yang dibayangkan
atau diberitakan media pada umumnya. Mulai
dari makanan unik, laris hingga khas dari suatu
kota, Anda juga akan diajak menikmati jalan-jalan
menikmati pemandangan. Program ini tentu
bisa memberikan Anda inspirasi untuk terus
mengembangkan masakan halal yang diambil dari
konsep negara-negara lain, tentunya dengan bahan
makanan yang mudah didapatkan.
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Buzzing Hawkers S1
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 10.00 WIB
Budget Foodie S1
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 11.00 WIB
Food Paradise
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 14.00 WIB
Dinner At Tiffani’s S2
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 16.00 WIB
May’s Kitchen
Mulai Selasa, 4 Juni @ 12.00 WIB

TIPS

http://helena-source.net

TIPS DEKOR RUANG BELAJAR ANAK YANG MENYENANGKAN

Orangtua mana yang tidak
ingin anaknya tumbuh
kembang menjadi pintar
dan rajin? Dengan kehadiran
ruang belajar/kamar anak
yang kondusif, maka anak pun
terpancing untuk rajin belajar,
dan mengasah kreatifitasnya.
Ada beberapa aspek yang
bisa Anda perhatikan untuk
mewujudkannya.
Ferdy Thaeras

BARU BELAJAR BACA
Anak yang hobi membaca bisa
dirangsang kemauan membacanya
dengan ruangan yang bersih, terang
dan cenderung kosong. Jangan
ada banyak furnitur, cukup sudut
nyaman untuk membaca dengan
pencahayaan terang. Sediakan
buku-buku agar si anak tertarik
membukanya setiap saat. Tidak
mesti sofa, karpet tebal pun bisa
digunakan anak untuk lebih leluasa.

Rak Buku
Keamanan menjadi faktor nomor
satu jika ingin menempatkan rak
buku dalam ruang anak. Jangan

sampai anak memanjatnya lalu
terjatuh dan tertindih rak buku. Jika
memang belum banyak buku yang
disuguhkan cukup jejerkan saja
di lantai. Namun jika sudah mulai
besar, rak buku sederhana yang
sesuai jangkauan dan tinggi badan
menjadi krusial. Dengan adanya
banyak buku, akan memancing anak
untuk terus membaca jika bosan.
Variasikan buku bergambar dengan
buku teks agar dia tidak bosan.

Tumbuhan
Ada nuansa tenang dan asri jika
meletakkan tumbuhan di dalam
ruang. Tidak mesti besar namun pot
kecil yang juga melatih anak untuk
bertanggungjawab memelihara
makhluk hidup agar tidak mati
dan merawatnya menjadi besar.
Suasana yang asri akan membuat
anak menjadi tenang dan betah di
rumah.

Dinding Tulis
Mengasah kreativitas anak bisa
dengan menyediakan satu bagian
dinding untuk ditulis dan ditempeli
segala jenis gambar yang memacu
kreativitasnya. Biarkan dia berkreasi
namun juga ajarkan disiplin dengan
tidak mengotori dinding lain. Anda
bisa meletakkan papan tulis jika
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tidak ingin dinding kotor dan
harus mengecatnya ulang saat
sudah penuh coretan. Biasanya
dinding dicat warna gelap seperti
hijau tua agar torehan kapur
mudah dibersihkan.

Warna Keseluruhan
Para ahli sepakat warna-warna
lembut seperti pastel akan
membuat nuansa tenang dan
mendorong anak agar bisa lebih
fokus. Namun perlu diperhatikan
setiap anak berbeda-beda. Ada
yang justru semangat belajar jika
warna kamarnya terang dan sarat
akan warna.

Pantang
Jangan pernah memasukkan
televisi atau video game di
kamar anak. Hal ini seakan Anda
memberikannya kebebasan
penuh untuk bermain kapan saja
dan umumnya anak yang masih
dalam proses tumbuh kembang
tidak mengerti jika dia sudah
lupa waktu. Meskipun anak perlu
belajar, dia juga masih anak-anak
dan senang bermain. Letakkan
televisi atau video game di ruang
keluarga sehingga waktu bermain
bisa dibatasi.

HOME & LIVING
MNCVision ch 245
MNCPlay ch 446

House Hunters
Family S2

Mulai Senin, 3 Juni @ 21.00 WIB
Membeli rumah ideal untuk keluarga
merupakan sebuah tantangan,
terlebih jika orangtua juga melibatkan
anak-anak untuk menyumbangkan
ide dan ikut mengambil keputusan.
Untuk pertamakalinya diperlihatkan
acara membeli rumah yang dilakukan
keluarga secara lengkap. Serunya
melihat anak-anak mengemukakan
pendapat dan keinginan mereka akan
rumah ideal.

•
•
•
•
•

My Lottery Dream Home S4
Mulai Rabu, 5 Juni @ 21.00 WIB
Windy City Rehab S1
Mulai Kamis, 6 Juni @ 22.00 WIB
Bahamas Life S2
Mulai Jumat, 7 Juni @ 21.00 WIB
One of A Kind S1
Mulai Senin, 17 JUni, @ 21.00 WIB
Flipping Virgins S3
Mulai Selasa, 18 Juni @ 22.00 WIB

TREEHOUSE MASTERS S7

MNCVision ch 201
MNCPlay ch 480

Mulai Sabtu, 1 Juni @ 05.35 WIB
Pete Nelson dikenal sebagai desainer
rumah pohon ternama di dunia.
Bagaikan bisa berbicara dengan
pohon, dia membentuk pondasi
rumah pohon yang indah dan
menyesuaikan dengan pertumbuhan
pohon seiring waktu berjalan.
Menggabungkan ilmu sains dan seni
dalam membangunnya, program ini
bisa jadi inspirasi kreatif bagi Anda
yang ingin membahagiakan anak
dengan membuat rumah pohon
dengan segala teknik dan arsitektural
yang brilian lengkap dengan dekorasi
interior menawan.

Secret Cities Series 2

•
•
•
•
•

How Do They Do It? S12
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 02.05 WIB
How It’s Made S15
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 02.30 WIB
Gold Rush
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 06.25 WIB
World’s Biggest Ship
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 13.55 WIB
Anthony Bourdain:
Parts Unknown S11
Mulai Selasa, 4 Juni @ 23.35 WIB

MNCVision ch 200
MNCPlay ch 200

Mulai Selasa, 4 Juni @ 20.50 WIB

•

Pakar seni Janina Ramirez dan
Alastair Sooke menguak tiga rahasia
seni dari tiga kota indah, yakni Baku,
Beirut dan Lisbon. Mereka menelusuri
sudut-sudut kota yang sarat akan
nilai budaya, keindahan, seniman lokal
hingga sorotan artistik yang menjadi
harta karun tersembunyi.

•
•
•
•
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The Placebo Experiment:
Can My Brain Cure My Body?
Mulai Senin, 3 Juni @ 21.45 WIB
The Parkinson’s Drug Trial: A Miracle Cure?
Mulai Senin, 10 Juni @ 21.45 WIB
Earth From Space
Mulai Selasa, 11 Juni @ 20.00 WIB
The Planets
Mulai Minggu, 16 Juni @ 20.00 WIB
How To Die A Better Death
Mulai Senin, 24 Juni @ 21.35 WIB

TIPS

www.freepik.com

KIAT MEMPERSIAPKAN BIAYA PENDIDIKAN ANAK

Keadaan ekonomi Indonesia
yang fluktuatif memang tidak
memudahkan melakukan
perencanaan pendidikan dari
jauh hari. Biaya pendidikan
semakin mahal setiap harinya
jika memang ingin pendidikan
yang berkualitas. Belum lagi
pelajaran tambahan di luar
sekolah agar kemampuan
anak semakin meningkat.
Ferdy Thaeras

M

asa tumbuh kembang
anak adalah masa di
mana otak lebih mudah
menyerap hal-hal baru, baik
pelajaran yang disukai maupun
tidak terlalu disukainya. Oleh
karena itu sebagai orangtua yang
bijak, Anda harus menyiapkan
biaya pendidikan untuk masa
depan anak yang cerah. Sekali lagi
pendidikan adalah krusial dan
wajib ditunjang dengan bimbingan
orangtua di rumah untuk
mendampinginya belajar tanpa
emosi agar anak semakin pintar.

Riset

Alokasi Dana

Manfaatkan kemajuan era
digital dengan melakukan riset
daring terhadap biaya yang akan
dibutuhkan soal pendidikan
anak. Berapa banyak biaya yang
harus dikeluarkan memasuki
sekolah dasar, menengah pertama,
menengah atas hingga kuliah nanti.
Setelah ditemukan angka kisaran,
Anda bisa melihat fakta bahwa
neraca pemasukan dan pengeluaran
harus segera disesuaikan. Sekolah
pun beragam, ada yang mewah ada
yang biasa saja.

Pengeluaran bulanan sudah berada di
posnya masing-masing dan terbilang
aman? Untuk urusan pendidikan,
selalu cadangkan biaya ekstra karena
uang sekolah saja tidak cukup. Akan
ada peralatan belajar, buku-buku,
perjalanan karya wisata, kegiatan
ekstra kurikuler dan lain sebagainya.
Di sinilah penghasilan tambahan bisa
membantu, seperti investasi berjalan
di luar gaji atau usaha kecil-kecilan.

Meninjau Kondisi Keuangan
Sesuai pemasukan orangtua,
maka pilihan ke sekolah semakin
banyak pilihannya dengan segala
rekomendasi yang beredar di
internet. Tinjau kembali semua aset
Anda, mulai dari gaji, tabungan,
investasi, asuransi hingga harta
lainnya. Jangan congkak memilih
sekolah swasta eksklusif jika tidak
menyanggupi. Jangan sampai
celana kedodoran karena terlalu
kuat mengencangkan sabuk hingga
akhirnya sabuk itu putus.
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Hindari Pemborosan & Utang
Hiduplah hemat dan belanjalah
dengan bijak. Seringkali saat jalanjalan bersama anak, Anda malah
banyak membelikan mainan atau
barang yang tidak perlu yang
kemudian berpengaruh pada
tabungan. Berutang untuk gaya hidup
pun sebaiknya dihindari baik yang
jangka pendek atau panjang. Lakukan
hal ini sedini mungkin beriringan
dengan menyiapkan investasi terbaik
untuk menyokong biaya pendidikan
anak. Semakin cepat Anda memulai,
semakin matang persiapan dan
semakin besar pula dana yang
terkumpul.

VARIETY
MNCVision ch 334
MNCPlay ch 334

Business Planet

Mulai Sabtu, 1 Juni @ 10.22 WIB
Apakah Anda seorang pengusaha?
Atau mungkin Anda baru mau mulai
bisnis sendiri? Dalam program
ini disajikan kisah-kisah inspiratif
bagaimana memulai, menjalankan
dan meraih kesuksesan dari para
pakar hingga pelaku bisnis di Eropa.
Dilengkapi dengan kisah beragam
yang membahas tren bisnis, potensi
sebuah bakat hingga cakupan
industri hingga bagaimana meraup
keuntungan dengan segala risiko yang
ada.

•
•
•
•
•

Inspire Middle East
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 01.44 WIB
State of The Union
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 03.49 WIB
Eurones Week-End
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 13.00 WIB
Futuris
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 16.16 WIB
Real Economy
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 19.13 WIB

BLOOMBERG MARKETS: ASIA

MNCVision ch 338
MNCPlay ch 113

Mulai Rabu, 5 Juni @ 09.00 WIB

•
•
•
•
•

Keadaan ekonomi Asia memang
fluktuatif dan menuntut untuk
terus menciptakan terobosan
baru. Dengan membaca berita
di pasar dan tendensi ekonomi
masyarakat di Asia, program
berita ekonomi ini dapat
menjadi panduan Anda dalam
memutuskan gerakan yang lebih
besar, tentunya dengan data dan
analisis yang terpercaya.

On The Money

Bloomberg Technology
Mulai Rabu, 5 Juni @ 16.00 WIB
Bloomberg Surveillance
Mulai Rabu, 5 Juni @ 17.00 WIB
Bloomberg Daybreak: Americas
Mulai Rabu, 5 Juni @ 18.00 WIB
Bloomberg Markets: The Open
Mulai Rabu, 5 JUni @ 20.00 WIB
Bloomberg Markets: Americas
Mulai Rabu, 5 JUni @ 21.00 WIB

MNCVision ch 337
MNCPlay ch 337

Mulai Sabtu, 1 Juni @ 16.30 WIB

•
•
•
•
•

Pembaca berita Becky Quick akan bicara
segala sesuatunya tentang uang. Mulai dari
merencanakan pensiun, membeli atau menjual
rumah, menganalisa harga dari sebuah teknologi
baru, hingga tips sepele untuk membuat keadaan
finansial personal menjadi lebih baik. Baginya
segala sesuatunya dilihat dari kacamata uang
dan finansial yang bermanfaat untuk diterapkan
sehari-hari.
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Fast Money
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 04.00 WIB
Closing Bell
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 06.00 WIB
Managing Asia
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 09.00 WIB
Nightly Business Report
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 10.00 WIB
Capital Connection
Mulai Senin, 3 Juni @ 11.00 WIB

entertainment

seekers

NEW MOVIES, NEW TV SERIES

HIGHLIGHT MOVIES
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NEW MOVIES
Sunny Damayanti

CHILD’S PLAY

Aubrey Plaza, Gabriel Bateman,
Brian Tyree Henry

Dark Phoenix

Sophie Turner, James McAvoy, Jennifer Lawrence
Dari terus mengalami kemunduran jadwal rilis, sekuel langsung dari
X-Men: Apocalypse ini akhirnya hadir di layar lebar. Di film ini akan
diceritakan bagaimana Jean Grey yang hampir terbunuh di luar angkasa
ternyata selamat dan justru mendapatkan kekuatan hebat yang berasal
dari ledakan kosmik yang misterius. Sayangnya, kekuatannya tersebut
sangat tidak stabil dan menimbulkan kekacauan. Di sinilah para anggota
X-Men harus bersatu dan menemukan cara untuk menyelamatkan
nyawa Jean, sebelum timbul kekacauan yang lebih besar.

Kenal boneka Chucky? Kali ini dia
akan kembali dengan film bertajuk
Child’s Play yang memiliki alur
dan penggambaran cerita yang
selalu menarik dan menegangkan.
Tentang tokoh utama yang
menerima sebuah hadiah berupa
boneka setelah pindah ke rumah
baru di kota lain. Boneka tersebut
jadi tidak menggemaskan lagi
dan berubah menjadi sangat
menakutkan ketika ia hidup dengan
kekuatan misterius yang jahat.
Bersama dengan teman-temannya,
Andy pun berusaha selamat dari
teror bonekanya.

Toy Story 4

Tom Hanks, Tim Allen, Keanu Reeves
Sebuah kabar yang menggembirakan bagi
Anda yang menggemari cerita Toy Story.
Toy Story 4 yang rilis pada bulan Juni ini
akan mengobati kerinduan Anda pada
Woody, Buzz, dan teman-teman mainan
lainnya. Di rumah pemilik mereka yang
baru, Bonnie, mereka pun bertemu dengan
Forky--karakter baru berupa mainan
sendok yang membuat mereka tergoda
untuk menjelajahi dunia luar.
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NEW MOVIES
Sunny Damayanti

YESTERDAY

Himesh Patel, Lily James,
Ed Sheeran
Sebuah tanda karya musik yang
hebat adalah pengenalan khalayak
ramai setiap kali judulnya disebut.
Hal ini terjadi pada band legendaris
dunia: The Beatles. Lagu “Yesterday”
mereka merupakan satu dari yang
paling terpopuler pada masanya
bahkan hingga masa kini. Bulan Juni
ini pun industri layar lebar kehadiran
film “Yesterday” dengan cerita yang
berhubungan dengan band itu sendiri.
Seorang pria bernama Jack Malik
harus terheran-heran mendapati
dunia yang tidak mengenal The
Beatles setelah terbangun dari
koma akibat kecelakaan. Apa hal
misterius yang sebenarnya terjadi
dan bagaimana Jack berhasil
mengungkap keanehan ini?

Men in Black: International

Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson
Setelah kemunculan yang memukau di film Avengers: End Game,
pertengahan Juni ini Chris Hemsworth kembali eksis di layar lebar
sebagai Agent H di film Men in Black: International (Men in Black 4).
Film bergenre aksi sekaligus komedi ini bercerita tentang agen yang
harus bertarung melawan alien yang menginvasi bumi.

The Secret Life of Pets 2

Patton Oswalt, Kehin Hart, Eric Stonestreet
Film ini merupakan lanjutan dari
cerita petualangan Max dan temanteman binatangnya. Pernahkah Anda
membayangkan para binatang peliharaan
yang memiliki “kehidupan” sendiri setelah
majikan mereka meninggalkan rumah?
Apa yang biasa dilakukan oleh binatangbinatang ini di waktu-waktu rahasia
tersebut? Petualangan apa lagi yang menanti
Max bersama teman-temannya kali ini?
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MOVIES
MNCVision ch 22
MNCPlay ch 22

The Story of My Son

Minggu, 16 Juni @ 20.00 WIB
Lau Chong-yan, Huang Kun-hsuan,
Cheng Pak-lam
Film bergenre drama keluarga ini
bercerita tentang seorang ayah yang
kecanduan taruhan pacuan kuda. Hal
tersebut membuatnya terlilit banyak
hutang dan anaknya harus menjadi
korban dari kesemenaan para
penagih utang. Bagaimana sang ayah
akan membawa mereka keluar dari
permasalahan tersebut?

MNCVision ch 158
MNCPlay ch 158 HD

TRAIN TO BUSAN

Kamis, 13 Juni @ 22.00 WIB
Gong Yoo, Jung Yu-Mi, Ma Dong-Seok

Virus zombie menyebar dengan brutal di daerah Korea bagian selatan. Hal
tersebut mengakibatkan hampir seluruh penduduk kota berubah menjadi
zombie. Kabarnya, hanya Busan lah satu-satunya kota yang aman. Para
penumpang kereta terakhir menuju Busan yang tadinya mau bernapas
lega pun berbalik mendapatkan malapetaka ketika ternyata salah satu
penumpangnya tertular virus zombie.

MNCVision ch 18
MNCPlay ch 18 HD

OUR TIMES

Selasa, 4 Juni @ 21.30 WIB
Vivian Sung, Darren Wang, Dino Lee
Sebuah film dengan kisah percintaan anak sekolah
yang klise namun menarik ditonton dengan alur
cerita yang jenaka. Bercerita tentang seorang cewek
SMA yang biasa-biasa saja, Lin Zhen Xin, yang
menyukai seorang cowok populer bernama Ouyang
Fei Fan. Dalam perjalanan meraih cintanya, dia pun
dibantu oleh Xi Tai Yu yang juga memiliki misinya
sendiri.
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MOVIES
CH 339

CH 410 HD

“ROMANCING MONDAYS”

Awali minggu kamu dengan CINTA dan TAWA. TGIM!

Ouvert la nuit

Kamis, 6 Juni @ 20.55 WIB
Sutradara: Édouard Baer
Bintang: Édouard Baer, Sabrina Ouazani,
Audrey Tautou
Luigi hanya memiliki satu malam untuk
menyelamatkan teaternya. Satu malam untuk
menemukan seekor monyet yang suka tampil,
untuk mengembalikan kepercayaan diri timnya,
dan untuk menunjukkan anak magang-yang
tahu segalanya dari Sciences Po bahwa ada
beberapa cara yang berbeda untuk mengatasi
rintangan dalam hidup.

Rugby - Finale du Top 14
Minggu, 16 Juni @ 02.50 WIB

CH 71

EWTN News Nightly

Setiap Selasa – Jumat, Jam 09.00 dan
16.30 WIB
Acara ini dibawakan oleh jurnalis
berpengalaman, Lauren Ashburn. Dia
membawakan para penonton perspektif berita
seorang Katolik dengan wawancara mendalam
pada topik-topiknya seperti kebebasan
beragama, kehidupan, imigrasi, dan doa. Tonton
berita utama dan laporan harian dari White
House, Capitol Hill dan Roma.

A SONG FOR MIA

Perdana Senin, 3 Juni @ 20.00 WIB
Bahasa: Jerman
Musisi tampan dan pecinta pesta, Sebastian, menjalani hidup
yang super sibuk sampai ia kehilangan penglihatannya. Dengan
segera ia jatuh cinta kepada perawat yang pemalu, Mia.

ROMANCING THE JUNGLE

Perdana Senin, 24 Juni @ 20.00 WIB
Bahasa: Jerman
Saksikan petualangan aksi seru penuh humor dan pesona –
sebuah komedi petualangan dari seorang jurnalis canggung
yang penuh tekad dan penyelundup bengal yang tak ingin kamu
lewatkan.

DEAR LEMON LIMA

Perdana Minggu, 30 Juni, @ 20.00 WIB
Bahasa: Inggris, Genre: Komedi
Vanessa bergabung dengan teman-temannya yang kurang
pergaulan untuk bersaing dalam kompetisi musim dingin
terkenal di sekolah mereka demi mengesankan orang yang ia
sukai.
Film Fitur Terbaik, Festival Film Internasional Sao Paolo 2009
“Juno bertemu Napoleon Dynamite ...” – Variety.
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TV SERIES
Sunny Damayanti

DEATH AT THE
MANSION:
REBECCA ZAHAU

NOS4A2
Serial televisi terbaru yang diangkat dari novel berjudul sama
ini bercerita tentang Vic McQueen, seorang wanita muda yang
mendapatkan kekuatan supernatural untuk menemukan apa pun
yang hilang. Kekuatan spesial ini membuatnya harus berurusan
dengan Charlie Manx, seseorang dengan kekuatan immortal yang
sayangnya memiliki niat jahat. Di sinilah Vic harus bertarung untuk
menyelamatkan korban-korban Manx yang pada umumnya adalah
anak kecil.

Satu rumah yang besar dengan
dua kematian dan pertanyaanpertanyaan yang tidak terhitung.
Serial dengan jumlah episode
yang terbatas ini menceritakan
kasus pembunuhan seorang
wanita muda bernama Rebecca
Zahau di rumah pacarnya yang
kaya raya. Dua hari setelah
kematiannya, anak sang kekasih
yang masih berumur enam tahun
juga meninggal akibat kecelakaan
yang fatal. Dua kasus kematian
yang tadinya dianggap bunuh diri
dan kecelakaan saja pun akhirnya
terbuka pada kemungkinan lain
yaitu pembunuhan yang membuat
orang bertanya-tanya akan kasus
yang misterius ini.

Lost in Space
Remake dari serial televisi klasik tahun
1960 ini dibuat menjadi lebih modern
dengan alur cerita yang lebih seru lagi.
Dibuat dengan latar waktu 30 tahun dari
sekarang, Lost in Space bercerita tentang
keluarga Robinson yang “lulus tes” untuk
mendapatkan hidup baru di dunia yang
lebih baik. Dalam perjalanan ke sana,
perjuangan yang sesungguhnya ternyata
baru dimulai setelah mereka tersesat.
Mereka pun bekerja sama dengan mereka
yang memiliki misi sama untuk bertahan
dari lingkungan alien yang berbahaya.
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TV SERIES
MNCVision ch 154
MNCPlay ch 471 | 154 HD

MNCVision ch 158
MNCPlay ch 158 HD

WWW

Mulai Kamis, 6 Juni @ 20.45 WIB
Serial televisi Korea ini berkutat dengan
cerita wanita-wanita karier yang ambisius,
terutama karena mereka bekerja di
sebuah perusahaan situs portal terbaik
di industri IT. Ujian pun datang ketika
mereka mulai melibatkan cinta dalam
kehidupan pekerjaan mereka.

BLUE BLOODS

Perdana Senin, 10 Juni @ 10.55 WIB
Serial televisi yang sudah memasuki musim kesembilan ini bercerita
tentang sebuah keluarga yang terlibat dengan polisi, berikut
dengan ketegangan tugasnya. Di episode-episode terbaru ini akan
terungkap rahasia di balik kematian istri Danny Reagan. Bukan hanya
kecelakaan pesawat biasa, melainkan ada dalang di baliknya.

MNCVision ch 157
MNCPlay ch 474 | 157 HD

YO-KAI WATCH SHADOWSIDE
Senin-Jumat @ 13.30 WIB

Keisuke adalah seorang anak laki-laki yang sama
sekali tidak memercayai kekuatan supernatural.
Hingga suatu ketika, dia terjebak dalam kejadian
yang aneh, berbahaya, dan “mustahil” yang tidak
henti-henti. Bersama dengan saudara perempuan
dan teman-temannya lah Keisuke mencoba untuk
menyelesaikan kasus demi kasus aneh itu di kota.
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MUSIC

Sunny Damayanti

Chris Brown
Indigo

AURORA

A Different Kind of Human
Aurora Aksnes yang memulai debutnya dengan album All My Demons
Greeting Me As A Friend, kembali meluncurkan album terbaru bertajuk “A
Different Kind of Human”. Album yang terdiri dari 11 lagu ciptaan Aurora
sendiri pun masih mempertahankan konsep musik yang sangat berciri khas
dirinya, musik berlirik dalam dengan genre electropop dan folktronica.
Album ini pun disebut-sebut merupakan “step 2” dari album sebelumnya
yang berjudul “Infections of a Different Kind”.

JONAS BROTHERS

Happiness Begins
Mereka sempat pisah, kemudian
“rujuk” kembali dengan nama yang
sama. Grup band yang terdiri dari
kakak beradik tampan ini pun merilis
album terbaru berjudul “Happiness
Begins”. Kebahagiaan seakan benarbenar baru dimulai kembali bagi Jonas
Brothers dan penggemarnya. Rilisnya
album mereka ini bahkan sudah
didahului oleh berita kemunculan
mereka kembali yang heboh beserta
single berjudul “Sucker”.
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Album studio kesembilan milik
penyanyi berdarah Amerika
ini akan rilis pada akhir Juni.
Chris Brown menggunakan
nama “Indigo” sebagai judul
albumnya kali ini. Tiga single
yang ada di albumnya ini di
antaranya yaitu “Undecided”,
“Back to Love” dan “Wobble
Up”. Kabarnya, beberapa lagu
di album ini juga merupakan
hasil kerjasama bersama
Justin Bieber dan Nicki Minaj.

VARIETY
MNCVision ch 89
MNCPlay ch 89

Rising Star

Minggu, 2 Juni @ 20.00 WIB
Ajang kompetisi menyanyi dan
pencarian bakat Indonesia ini
menunjukkan betapa banyak
orang Indonesia yang berbakat.
Rising Star memberikan
kesempatan pada mereka untuk
menjadi bintang yang bersinar,
di tangan para juri yang akan
menempa bakat dan penonton
yang mendukung dengan
memilih kontestan melalui
aplikasi telepon genggam.

•
•
•
•
•

Celebrity Sensation RR
Senin, 3 Juni @ 21.30 WIB
Alvin & Friends
Senin, 3 Juni @ 22.00 WIB
Global Trend
Selasa, 4 Juni @ 19.00 WIB
Obsesi
Selasa, 4 Juni @ 19.30 WIB
Iseleb
Rabu, 5 Juni @ 23.00 WIB

MNCVision ch 6
MNCPlay ch 6 HD

INGGRID GOES WEST

Kamis, 6 Juni @ 21.00 WIB
Film ini bercerita tentang seorang
gadis muda yang masih labil dalam
mewujudkan mimpinya menjadi
superstar. Masa lalu gadis ini lah yang
membuatnya memiliki kepribadian
yang obsesif dan pantang menyerah
untuk menggapai mimpi. Diperankan
oleh Aubrey Plaza, Elizabeth Olsen,
dan O’Shea Jackson, JR.

Lean on Pete
Kamis, 20 Juni @ 21.00 WIB
Lady Bird
Kamis, 27 Juni @ 21.00 WIB
Inggrid Goes West (Blast Range)
Senin, 10 Juni @ 19.25 WIB
Lean on Pete (Blast Range)
Jumat, 21 Juni @ 16.50 WIB
Lady Bird (Blast Range)
Jumat, 28 Juni @ 12.50 WIB

The Simpsons:
Girl’s in the Band

MNCVision ch 153
MNCPlay ch 153 HD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Minggu, 23 Juni @ 20.00 WIB

Modern Family
Senin, 17 Juni @ 21.40 WIB
Legion
Selasa, 25 Juni @ 20.50 WIB
NCIS
Rabu, 26 Juni @ 20.00 WIB
Marvel’s Agents of Shield
Setiap Sabtu @ 20.00 WIB
Criminal Minds
Setiap Senin @ 20.00 WIB

Serial animasi yang populer
dan unik ini memasuki musim
ketiganya. Episode 19 akan
bercerita tentang Lisa yang
dilirik oleh sutradara beken
Capitol City Philharmonic.
Sayangnya, hal ini membuat
grup bandnya kecewa karena
fokus Lisa terbagi dan keutuhan
band serta keharmonisan
mereka terancam..
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BOOKS
Sunny Damayanti

Bajak Laut dan Purnama Terakhir
Adhitya Mulya

Buku ini adalah bacaan yang cocok bagi Anda penyuka genre komedi. Cerita tentang bajak
laut dikemas dengan begitu menyenangkan di sini. Jaka Kelana, seorang bajak laut dengan
sifat yang “langka” mengajak pembaca berpetualang sekaligus mempelajari sejarah. Ya, novel
ini juga memasukkan unsur-unsur sejarah Indonesia, terutama pada masa penjajahan.
Bersama-sama dengan teman perompaknya yang lain dalam kelompok yang dinamakan
Kerapu Merah, petualangan demi petualangan pun menghampiri dan menghibur pembaca
dengan plot twist yang tidak terduga di akhir cerita.

Bajak Laut dan Mahapatih
Adhitya Mulya

Seri kedua petualangan Kerapu Merah kali ini dihiasi dengan misi konyol sang ketua
perampok untuk tidak jomblo lagi dan melamar sang pujaan hati. Di sisi lain, lika-liku
kehidupan bajak laut pun terus dijalaninya. Di buku yang kedua ini ia bertemu dengan Gajah
Mada, tokoh bersejarah dari kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapanya.
Novel yang ringan khas komedi dengan bobot sejarah ini pun akan selalu menjadi cerita
yang menarik untuk ditelusuri.

Midnight Restaurant
Daniel Ahmad

Saatnya beralih ke cerita horor. Sesuai dengan judulnya, novel ini mengungkap kisah
gelap dari sebuah restoran misterius yang bangunannya merupakan peninggalan zaman
Belanda. Sandi, Lukman, dan Nova adalah tiga tokoh yang mengalami hal-hal aneh yang
menyeramkan; menyaksikan satu per satu pengunjung restoran meregang nyawa, dihantui
sosok perempuan berwajah menakutkan, hingga sering pingsan dan kerasukan. Semua
kejadian itu memiliki benang merah yang sama: restoran yang mereka datangi.

More Than Friends
Pramesti Luvi

Hubungan cinta dalam persahabatan akan selalu menjadi tema yang tidak ada matinya
dalam novel-novel Teenlit. Novel ini bercerita tentang Raka dan Raina, dua sahabat dekat
yang diam-diam ternyata saling memiliki rasa. Judul “sahabat” dalam hubungan mereka pun
membuat keduanya takut untuk mengakui perasaan masing-masing, hingga hati yang lain
datang dan mereka harus bijak memutuskan.

Past & Present; You
Eva Kurniasari

Tidak selamanya masa lalu betah diam di belakang. Dalam kehidupan Maura, misalnya.
Mantan pacarnya semasa SMA datang lagi di kehidupannya dengan berwujud dosen. Ya,
mantannya yang selisih usia 7 tahun lebih tua darinya itu kini menjadi dosen salah satu
mata pelajaran yang paling dia benci di kampus. Kisah cinta antara Maura dan sang dosen,
Aris, pun mulai terjalin kembali. Sepanjang cerita akan diisi oleh berbagai kejadian lucu dan
menggemaskan yang menarik untuk para penikmat cerita romansa.
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DOCUMENTARY & KNOWLEDGE
MNCVision ch 207
MNCPlay ch 207

The Lowe Files

Setiap Rabu @ 20.00 WIB
Selayaknya buku yang diciptakan
untuk membuat pembacanya
“berkelana” ke dunia imajinasi
tanpa batas, serial TV ini akan
mengajak Anda menelusuri berbagai
kemungkinan jawaban untuk misteri
yang dihadapi. Tokoh utama bernama
Rob dan John Owen dikaruniai
kemampuan analisa yang tajam dan
mereka pun terus mengasahnya
dengan berbagai kejadian yang
mereka alami di berbagai tempat di
dunia.

•
•
•
•
•

Escaping Poligamy
Senin, 3 Juni @ 15.25 WIB
Who Killed Tupac
Selasa, 4 Juni @ 16.20 WIB
Plot Against America
Rabu, 5 Juni @ 15.25 WIB
First 48
Kamis, 6 Juni @ 17.15 WIB
Robbie Coltrane’s Critical Evidence
Jumat, 7 Juni @ 20.55 WIB

THE CATCHER WAS A SPY

MNCVision ch 8
MNCPlay ch 405

Jumat, 28 Juni @ 21.00 WIB
Sebagai film biografi, film ini tentu
diangkat dari kisah nyata. Dengan
naskah yang ditulis oleh Robert Rodat
dan disutradarai oleh Ben Lewis, film
ini wajib ditonton untuk Anda yang
menyukai film aksi berbau cerita
detektif atau misteri. Kisah nyata
seorang pemain bola kasti profesional,
Moe Berg ketika harus menjadi matamata di perang dunia dua diceritakan
dengan sangat apik di film ini.

•
•
•
•
•

The Curse of Oak Island

American Assassin
Jumat, 7 Juni @ 21.00 WIB
The Keeping Hours
Jumat, 14 Juni @ 21.00 WIB
Alien 3
Jumat, 21 Juni @ 21.00 WIB
American Assassin
(Blast Range)
Sabtu, 8 Juni @ 19.10 WIB
The Keeping Hours
(Blast Range)
Rabu, 19 Juni @ 21.00 WIB

MNCVision ch 206
MNCPlay ch 206

Setiap Senin @ 14.30 WIB

•
•
•
•
•

Acara reality show ini terinspirasi oleh
sebuah issue di majalah Reader’s Digest
edisi Januari 1965. Tokoh utama Marty dan
Rick atau Lagina bersaudara terpesona
dan terobsesi dengan sebuah pulau yang
disebut Oak Island karena misteri-misteri
yang belum terpecahkan di sana, entah
itu soal kemungkinan adanya harta karun
maupun sisa-sisa peninggalan bersejarah
yang menakjubkan.
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Monster Motor Challenge
Senin, 24 Juni @ 17.15 WIB
Pawn Stars
Selasa, 25 Juni @ 18.10 WIB
Storage Wars: Miami - Deuces
Rabu, 26 Juni @ 19.05 WIB
Mountain Men
Kamis, 27 Juni @ 21.50 WIB
America’s Book of Secrets
Jumat, 28 Juni @ 21.50 WIB

TECHNO

INSTAGRAM UJI COBA FITUR UNTUK TAMPILKAN LIRIK LAGU DI
INSTAGRAM STORIES
Fauziah Ayunani

A

da kabar baik untuk pengguna Instagram yang
gemar curhat melalui lirik lagu di Instagram
Stories. Aplikasi ini kabarnya tengah
melakukan uji coba fitur barunya di Stories, yaitu
stiker berupa lirik lagu. Dengan stiker lirik, pengguna
dapat menambahkan stiker berupa lirik lagu yang
dipakai untuk mengiringi Stories yang dibuat. Fitur ini
dipastikan dapat menarik para penggemar musik dan
kreator konten untuk membuat Stories menjadi lebih
variatif.
Fitur ini pertama kali ditemukan oleh seorang
pengguna bernama Jane Manchun Wong pada April
lalu. Ia mendemonstrasikan fitur tersebut dalam
sebuah video yang kemudian diunggah ke Twitter.
Dalam cuitannya di Twitter, ia mengatakan bahwa
user interface (UI) untuk fitur tersebut telah menjadi
lebih mudah baik dengan sinkronisasi lirik.
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Fitur ini menjadi pelengkap fitur Music yang
memungkinkan pengguna untuk menambahkan
background music pada Stories mereka. Adapun fitur
ini sudah dirilis di beberapa negara pada pertengahan
tahun lalu. Sayangnya, belum diketahui kapan stiker
lirik ini akan diluncurkan, mengingat fitur Music saja
belum dapat digunakan di Indonesia.
Penambahan berbagai fitur menarik pada Stories
ini sepertinya merupakan usaha Instagram untuk
melampaui TikTok dan Snapchat yang menawarkan
semua yang diinginkan pengguna dalam satu
layanan di aplikasinya. Bahkan CEO Facebook Mark
Zuckerberg pernah mengatakan bahwa ia berencana
menambahkan lebih banyak fitur yang akan
membuat pengalaman berbelanja melalui Instagram
terasa seperti di aplikasi e-commerce.
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sports
enthusiasts
4 PEMAIN MUDA YANG BISA DONGKRAK
PERFORMA MANCHESTER UNITED MUSIM DEPAN

5 PENCAPAIAN TERAKHIR VALENTINO

ROSSI DI MOTOGP PRANCIS

HIGHLIGHT SPORTS CHANNEL
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stadiumastro.com

SPORTS

4 PEMAIN MUDA YANG
BISA DONGKRAK
PERFORMA
MANCHESTER UNITED
MUSIM DEPAN
Ramdani Bur, Okezone
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M

ANCHESTER United gagal total musim ini.
Selain sama sekali gagal meraih trofi, Man
United hanya finis di poisisi enam Liga
Inggris 2018-2019. Akibat menyelesaikan kompetisi
di posisi itu, The Red Devils –julukan Man United–
gagal ambil bagian di Liga Champions 2019-2020.
Meski begitu, ini bukan akhir dari segalanya. Man
United masih bisa bangkit pada musim depan
dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang
mereka miliki. Siapa saja?
Berikut 4 pemain muda yang bisa dongkrak
performa Man United musim depan, seperti
dilansir oleh Okezone.
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SPORTS

Axel Tuanzebe
Pertahanan jadi salah satu titik lemah Man United
musim lalu. Terbukti dari 38 pertandingan Liga
Inggris 2018-2019, gawang Man United kemasukan
54 kali! Karena itu, tenaga Tuanzebe dapat diandalkan
untuk mengarungi musim depan. Pemain Tim
Nasional (Timnas) Inggris U-21 itu menunjukkan
kelasnya bersama Aston Villa musim ini.

foxsportsasia.com

Berkat andil dari Tuanzebe, The Villans –julukan
Villa– lolos ke final playoff Divisi Championship
2018-2019. Selangkah lagi Aston Villa promosi ke Liga
Inggris dan Tuanzebe akan kembali ke Man United
dari masa peminjaman.

Marcus Rashford
Dari musim ke musim, Rashford mengalami
perbaikan performa. Musim ini, penyerang 21
tahun itu mengoleksi 13 gol dan 9 assist dari 47
pertandingan di semua kompetisi. Tendangan keras
dan kecepatan jadi kelebihan yang dapat ditawarkan
Rashford kepada Man United.

bola.okezone.com

Sekarang, tugas Ole Gunnar Solskjaer untuk
mematangkan potensi Rashford. Sebab, jika ditangani
secara tepat, Rashford dapat menyamai level rekan
seangkatannya, Kylian Mbappe, yang lebih dulu
mendunia.

Tahith Chong
Tahith Chong mencuri perhatian saat tampil di
menit 80 laga leg II babak 16 besar Liga Champions
2018-2019 yang mempertemukan PSG vs Man United
di Stade Parc des Princes. Meski itu merupakan
debutnya di Liga Champions, Chong sama sekali tidak
grogi.

manutd.com

Winger pemilik rambut gimbal itu tidak ragu berduel
dengan pemain-pemain belakang PSG seperti Presnel
Kimpembe, Thiago Silva dan lain-lain. Bahkan
setelah Chong masuk, Man United mampu mencetak
gol ketiga via penalti Marcus Rashford, sekaligus
memastikan lolos ke perempat final.

Mason Greenwood
Man United memiliki penyerang masa depan bernana
Mason Greenwood. Penyerang 17 tahun itu musim ini
sudah tiga kali dipercaya Solskjaer mentas di ajang
Liga Inggris.

manutd.com

Jika diberi kesempatan bermain lebih banyak, jangan
heran melihat Greenwood menjadi kartu as bagi
Man United dan juga Tim Nasional (Timnas) Inggris.
Kualitas Greenwood sendiri musim ini tersaji di
ajang Liga Inggris U-18. Hanya dari 13 pertandingan,
Greenwood mengoleksi 15 gol!
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5 PENCAPAIAN TERAKHIR VALENTINO ROSSI DI MOTOGP PRANCIS
Bagas Abdiel, Okezone

MotoGP Prancis 2016
Situasi yang hampir serupa
terjadi pada musim 2016.
Rossi masih tetap melanjutkan
kegemilangannya di Le Mans. Ia
kembali start dari posisi tujuh
sama seperti pada musim 2015.
Ia pun kembali naik ke posisi
terdepan, tetapi hanya puas finis
di tempat kedua. Serupa dengan
musim sebelumnya, Rossi kalah
dari rekan setimnya Lorenzo yang
sukses finis di posisi pertama.

MotoGP Prancis 2017

thexboxhub.com

Nasib apes menaungi Rossi pada
musim 2017. Sejatinya Rossi pun
menunjukkan dominasinya pada
MotoGP Prancis. Start dari posisi
kedua, VR46 memperjuangkan
kemenangan dengan bertarung
melawan rekan barunya yakni
Maverick Vinales. Keduanya
pun bersaing ketat untuk
memperebutkan posisi pertama
hingga putaran terakhir.

M

OTOGP Prancis sedikit
menyimpan memori
manis bagi Valentino
Rossi. Meski sudah lama tak
pernah memenangi balapan di
Le Mans, tetapi dalam lima tahun
terakhir Rossi selalu nyaris meraih
podim pertama.
Meski catatannya terbilang positif,
tetapi di satu sisi hal itu cukup
menyedihkan bagi VR46. Terutama
pada musim 2017. Lalu bagaimana
lima pencapaian terakhir Rossi
setiap mentas di MotoGP Prancis?
Berikut pembahasannya seperti
dilansir oleh Okezone.

MotoGP Prancis 2014
Pada musim 2014, Rossi kembali
menunjukkan keperkasaannya
ketika tampil di Le Mans. Start
dari posisi kelima, pembalap

berjuluk The Doctor itu mampu
bangkit dan memperjuangkan
kemenangan pada balapan kali
ini. Ia pun merangkak naik ke
posisi terdepan dan hanya puas
menempati posisi kedua. Rossi
takluk dari Marc Marquez yang
keluar sebagai pemenang pada
balapan kali ini.

MotoGP Prancis 2015
Pada musim 2015, VR46
melanjutkan tren positif di Le
Mans. Kembali start dari posisi
yang cukup terbelakang yakni
tujuh, Rossi berusaha untuk
memperjuangkan kemenangan.
Tetapi kebangkitan hanya bisa
mencapai tempat kedua dan
keluar sebagai runner-up. Ia kalah
dari rekan setimnya Jorge Lorenzo
yang meraih kemenangan keenam
di MotoGP Prancis.
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Alih-alih mencoba menikung
rekannya, Rossi justru terjatuh
kala balapan tinggal menyisakan
satu lap. Situasi itu pun sangat
disayangkan dan menjadi
balapan yang mengenaskan
bagi Rossi. Podium yang ada di
depan mata harus pupus karena
ketidaksabarannya melawan rekan
sendiri.

MotoGP Prancis 2018
Pada musim 2018, Rossi mampu
membalas kegagalan pada
musim sebelumnya. Start dari
posisi sembilan, Rossi kembali
memperlihatkan kemampuannya
merangkak ke tempat teratas.
Hasilnya pembalap berpaspor
Italia itu menembus posisi tiga
besar dan menyelesaikan balapan
dengan tempat podium ketiga.
Pada balapan tersebut Marquez
dan Danilo Petrucci keluar sebagai
pemenang dan runner-up.

SPORTS
MNCVision ch 301
MNCPlay ch 542 | 301 HD

UFC Fight Night:
Gustafsson Vs.
Smith
Minggu, 2 Juni @ 02.30 WIB

Alexander Gustafsson dan Anthony
Smith akan bertarung di Stockholm,
Swedia dalam UFC Night 153.
Bertempat di Ericsson Globe,
pertarungan kelas berat ringan
ini juga akan diramaikan dengan
pertarungan Nick Hein melawan
Luigi Vendramini. Namun karena
cedera, Hein dikabarkan harus
melawan Frank Camacho.

•
•
•
•
•

UFC Epics
Senin, 3 Juni @ 01.00 WIB
UFC 238 Countdown
Jumat, 7 Juni @ 01.00 WIB
Inside The Octagon
Sabtu, 8 Juni @ 05.30 WIB
UFC 238: Cejudo Vs. Moraes
Minggu, 9 Juni @ 09.00 WIB
UFC Fight Night: Moicano
Vs. Korean Zombie
Minggu, 23 Juni @ 07.00 WIB

MNCVision ch 302
MNCPlay ch 541 | 302 HD

US OPEN CHAMPIONSHIP LEGENDS
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 07.55 WIB

Dalam dunia turnamen golf, para
legenda tentu menginspirasi para
pemain golf untuk menjadi hebat,
mulai dari Jack Nicklaus hingga Tiger
Woods. Program yang mengangkat
para legenda Golf ini akan
memperlihatkan Anda permainan
terbaik mereka hingga teknik-teknik
yang digunakan untuk menjadi juara
dunia.

•
•
•
•

Global Rapid Rugby
2019 Showcase
Sabtu, 1 Juni @ 12.25 WIB
Sports Unlimited
Minggu, 2 Juni @ 10.00 WIB
Watersports World
Minggu, 2 Juni @ 11.00 WIB
MotoGP: Oakley
Grand Prix of Italy
Minggu, 2 Juni @ 15.30 WIB
MLB Regular Season 2019
Minggu, 2 Juni @ 20.30 WIB

KARATE 1 PREMIERE LEAGUE

MNCVision ch 304
MNCPlay ch 539 | 304 HD

•
•
•
•
•

•

Minggu, 9 Juni @ 00.30 WIB

BWF Martial Arts
Sabtu, 1 Juni @ 13.30 WIB
Saturday Live Encore
Sabtu, 1 Juni @ 20.00 WIB
Street Fighter V
Minggu, 2 Juni @ 01.00 WIB
Knockouts!
Minggu, 2 Juni @ 20.00 WIB
Wide World of Fights
Minggu, 2 Juni @ 21.00 WIB

Disiarkan langsung dari Shanghai, China,
Karate 1 Premier League dipastikan menjadi
kelanjutan di tahun 2019. Kompetisi
premium ini merupakan tingkat tertinggi
dari seni beladiri Karate di seluruh dunia, di
mana WKF menyatukan semua petarung di
seluruh dunia yang mengejar hadiah uang,
emas dan gengsi tertinggi. Jangan lewatkan
hasil pertandingan yang diikutsertai oleh
peserta mulai dari Prancis, Jerman, Amerika
Serikat, Jepang dan masih banyak lagi.
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kids
KIDS UNIFORM FROM AROUND THE WORLD

HIGHLIGHT KIDS & TODDLERS
CHANNEL
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SERAGAM ANAK MENGGEMASKAN DARI SELURUH DUNIA

www.vogue.com, www.insider.com

Ferdy Thaeras
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T

erkesan sepele, namun
seragam memiliki makna
tersembunyi dalam
kehidupan sosial yang dimulai
sejak kecil. Bertujuan untuk
menghilangkan kesenjangan
sosial antar murid sekaligus
menjadi identitas, seragam
juga merupakan kebanggaan
sekaligus kebahagiaan
tersendiri bagi orangtua karena
menandakan anaknya yang
sudah mulai bersekolah.
Budaya memakai seragam
sekolah dipercaya dimulai di
London, Inggris tahun 1552
dan sejak saat itu banyak
diadopsi di seluruh dunia,
salah satunya adalah karena
faktor penjajahan. Beberapa
negara ada yang merasa bahwa
seragam sekolah merupakan
wujud militerisasi bagi
anak sehingga mereka tetap
memakai baju bebas kepada
anak ke sekolah. Hal ini terjadi
seiring perkembangan budaya
dari negara-negara maju
seperti Amerika.

Di Indonesia sendiri, budaya
mencorat-coret seragam saat
kelulusan cukup menjadi sorotan
dunia, karena mengingat masih
banyaknya masyarakat yang
hidup di bawah garis kemiskinan
dan tidak mampu membeli
seragam sekolah. Alangkah
baiknya jika seragam bekas
disumbangkan bagi mereka yang
tidak mampu jika memang masih
menerapkan sistem pemakaian
seragam ke sekolah yang tidak
disubsidi oleh pemerintah.

Di Inggris, topi perahu anyaman
bentuk bundar masih digunakan
sebagai pengingat bangsa Inggris
yang merupakah pelaut yang
mengarungi dunia, sama halnya
dengan Jepang yang bagian
kerahnya mengingatkan kita
akan bentuk kerah pelaut. Di
Ladakh-India, Mogadishu-Somalia,
Myanmar, Sussex Barat-Inggris,
unsur religi masih kental terasa
dalam penerapan seragam yang
terfokus pada studi agama dalam
kurikulum sekolah.

Terlepas dari konsep dasar
seragam yang menyeragamkan
anak dari berbagai latar belakang
keluarga dan status sosial, masih
banyak pihak sekolah yang
ingin ‘membedakan diri’ dengan
seragam, khususnya sekolah
swasta karena berkaitan dengan
prestise. Di berbagai belahan
dunia, seragam disesuaikan
dengan fungsi dan nilai-nilai
budaya tertentu, seperti yang
terlihat pada foto-foto berikut
yang dirangkum dari berbagai
sumber.

Di beberapa negara, seragam
serba tertutup juga memang
dimaksudkan untuk melindungi
anak dari kejahatan di mana
kejahatan seksual kerap terjadi.
Pakem standar seragam yang
umum digunakan adalah kemeja
lengan pendek/panjang, rompi/
sweater, rok detail lipit (untuk anak
perempuan). Beberapa negara pun
melengkapinya dengan jaket jas
untuk menghangatkan tubuh anak
dari udara dingin. Pembedaan
warna pun masih digunakan untuk
diferensiasi lama belajar anak.
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KIDS
MNCVision ch 47
MNCPlay ch 422 | 47 HD

OK K.O.! Let’s Be
Heroes
Setiap Jumat @ 16.30 WIB

Club Mickey Mouse
Season 3 Premiere

MNCVision ch 45
MNCPlay ch 425 | 45 HD

Mulai Jumat, 14 Juni @ 12.00 WIB
Klub Mickey Mouse memasuki
musim ketiga dengan lagu
dan tarian baru dari seluruh
Mouseketeers. Jangan lewatkan
tayangan perdananya di tanggal 14
Juni ya, dan kemudian tayangan
rutinnya setiap hari Jumat di
jam yang sama. Yuk, mengenal
semua tokoh dalam dunia Mickey
Mouse yang legendaris dan
menggemaskan!

•
•
•
•
•

Toy Story Stunt
Mulai Minggu, 2 Juni @ 09.00 WIB
Ejen Ali
3-7 Juni @ 13.00 WIB
Upin & Ipin Hari Raya
3-7 Juni @ 08.00 WIB
Rapunzel & The Great Tree
Kamis, 6 Juni @ 11.00 WIB
Pokemon: Sun & Moon Series
10-16 Juni @ 16.00 WIB

Para pahlawan cilik dengan mata
bulat besar yang lucu siap beraksi
melawan kejahatan dalam setiap
petualangan baru. Dalam episode
terbarunya, mereka baru saja pulang
liburan dan menemukan keadaan
sudah berbeda yang membuat
banyak orang tidak bahagia. Apa
yang kemudia mereka lakukan untuk
membuat semua kembali seperti
biasa?

•
•
•
•
•

Kit & Pup

Teen Titans Go!
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 08.00 WIB
LEGO Ninjago
Masters of Spinjitzu
Sabtu & Minggu, 8 & 9 Juni @
08.00 WIB
Ben 10
Mulai Senin, 10 Juni @ 08.00 WIB
We Bare Bears
Mulai Senin, 17 Juni @ 08.00 WIB
The Powerpuff Girls
Mulai Senin, 24 Juni @ 08.00 WIB

MNCVision ch 41
MNCPlay ch 41

Senin-Jumat @ 17.55 WIB

•
•
•
•
•

Temui Kit & Pup, seekor
kucing dan anjing yang suka
berpetualang menemukan
hal-hal baru. Dalam episode
terbarunya, mereka ikut
serta dalam pameran ilmu
pengetahuan dalam cara
yang menyenangkan. Banyak
penemuan yang jenius sekaligus
memanjakan mata dengan
warna-warni cerah.
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Teletubbies
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 11.00 WIB
Clangers
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 11.35 WIB
Andy’s Safari Adventures
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 12.45 WIB
Catie’s Amazing Machines
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 13.00 WIB
Sarah & Duck
Mulai Sabtu, 1 Juni @ 13.15 WIB

KIDS
MNCVision ch 38
MNCPlay ch 38

Draw with Miao Mi:
Bus
Sabtu, 8 Juni @ 08.31 WIB
Animasi yang interaktif ini
adalah program yang cocok
untuk hiburan sekaligus bahan
pembelajaran anak, terutama
menggambar. Miao Mi akan
mengajarkan bagaimana
menggambar dengan cara yang
menyenangkan dan mengasah
kreativitas anak. Episode kali
ini pun akan mengajarkan cara
menggambar bus sebagai alat
transportasi yang pasti sudah
akrab di mata anak.

•
•
•
•
•

Bodhi and Friends
Sabtu, 1 Juni @ 11.28 WIB
Peet, The Forest Detective
Sabtu 1 Juni @ 11.43 WIB
Miao Mi Classroom: Swimsuit
Senin, 3 Juni @ 06.26 WIB
Miao Mi Classroom:
Swimming Shorts
Selasa, 4 Juni @ 06.26 WIB
Write with Miao Mi: Grapefruit
Jumat, 7 Juni @ 06.26 WIB

© Disney

GIGANTOSAURUS NEW SHOW PREMIERE
Saksikan tayangan perdana dari
animasi dinosaurus-dinosaurus yang
menggemaskan. Cerita yang diangkat
dari buku bergambar berjudul
sama karya Julia Donaldson “Zog”
ini mengisahkan empat dinosaurus
lucu bernama Rocky, Bill, Tiny, dan
Mazu yang berpetualang bersama.
Dengan masing-masing kepribadian
yang berbeda; Rocky si pemberani,
Bill si penakut, Tiny si kecil yang
jahil, dan Mazu yang paling cerewet,
keempat sahabat ini saling melengkapi
untuk mencapai tujuan bersama
seperti membuat peta bintang atau
menemukan bunga yang langka.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Donald Takes Over
Minggu, 9 Juni @ 07.30 WIB
Fancy Nancy Clancy
Senin, 17 Juni @ 08.00 WIB
Puppy Dog Pals
Selasa, 18 Juni @ 08.00 WIB
Doc McStuffins
Rabu, 19 Juni @ 08.00 WIB
Muppet Babies
Jumat, 21 Juni @ 08.00 WIB

MARVEL’S AVENGERS ASSEMBLE
S1: THOR & ODIN

MNCVision ch 44
MNCPlay ch 44 HD

•

MNCVision ch 43
MNCPlay ch 43

Perdana Senin, 3 Juni @ 11.30 WIB

Minggu, 16 Juni @ 09.00 WIB

Marvel’s Guardians of the Galaxy:
Mission Breakout! - Black Vortex Arc
Minggu, 1 Juni @ 12.00 WIB
Marvel’s Guardians of the
Galaxy: Mission Breakout!
Secret Invasion Arc
Sabtu, 15 Juni @ 11.30 WIB
Ultimate Spider-Man S1 & S3
Jumat, 28 Juni @ 11.30 WIB
LEGO Marvel SpiderMan: Vexed by Venom
Sabtu, 29 Juni @ 11.30 WIB
Ultimate Spider-Man S1 & S2
Minggu, 30 Juni @ 11.30 WIB

Menyambut hari ayah yang
jatuh pada bulan ini, Disney XD
turut menayangkan programprogram unggulan yang menyorot
hubungan terkasih ayah dan
anak. Misalnya saja kisah Thor,
salah satu tokoh pahlawan
super Marvel terfavorit bersama
sang ayah, Odin. Dilanjutkan
dengan Marvel’s Guardians of the
Galaxy: Quill & J’son yang tayang
setelahnya.
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NETWORKMAGZ.MNCVISION.ID
Mengikuti perkembangan dunia media digital yang semakin
berkembang, majalah Network! hadir dalam format portal berita
dengan kecepatan berita dan ketajaman informasi yang terkini.

Follow juga Instagram kami:

@networkmagz

networkmagz.mncvision.id
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