
   

 
UNTUK SEGERA DISIARKAN 

 
FOX International Channels dan Indovision 

menghadirkan Runner-Up kedua American Idol 
Musim ke-12: Angie Miller  

di Jakarta 
 

   
American Idol adalah kompetisi menyanyi terbesar yang telah banyak 

mencetak penyanyi berbakat yang diakui dunia. Star World sebagai saluran 
yang menayangkan American Idol setiap tahunnya menghadirkan Angie Miller 

untuk tampil dan berbagi pengalaman dengan para penggemar secara 
langsung di Jakarta.  

 
  
Jakarta, 19 April 2014 – Hari ini FOX International Channels, melalui salah satu salurannya, 
StarWorld bekerja sama dengan Indovision mempersembahkan Angie Miller, runner-up 
kedua American Idol musim ke-12 untuk tampil secara langsung di Piazza, Gandaria City, 
Jakarta. Dalam acara yang bertajuk Angie Miller Mini Showcase, peringkat ketiga dari 
American Idol musim 12 ini membawakan cover dari lagu-lagu hits terkini dan beberapa lagu 
dari penampilannya saat berada di dalam kompetisi American Idol. Tak hanya bernyanyi, 
Angie juga berbagi seputar pengalamannya saat mengikuti kompetisi menyanyi terbesar di 
Amerika itu dan bagaimana kelanjutan karir menyanyinya setelah kompetisi kepada para 
penggemarnya di Jakarta.  

 “Saya merasa sangat senang bisa berada di Asia khususnya di Indonesia. Ini adalah 
pertama kali saya mengunjungi Indonesia, setelah Jakarta saya akan terbang ke Bali untuk 
tampil di sebuah acara, dan saya tak sabar ingin melihat indahnya Bali. American Idol yang 
ditayangkan Star World setiap tahunnya, telah membawa saya menjalani mimpi, yaitu 
menjadi penyanyi. American Idol juga telah banyak membantu untuk membentuk karir saya 
ke tahap selanjutnya. Dengan kehadiran saya di sini, saya berharap dapat menginspirasi 
para penggemar saya di Indonesia untuk turut mengejar mimpi dan cita-cita mereka.” ujar 
Angie Miller.  

Angie mengakhiri perjalannya di American Idol musim 12 di peringkat ketiga. Setelah 

menjalani rangkaian tour bersama American Idol, Angie Miller berencana untuk 

mengembangkan karir bermusik dan juga akting. Saat ini Angie Miller telah terikat kontrak 

dengan Universal Music Publishing Group (UMPG) dan sedang dalam proses pencarian 



   

kontrak rekaman. Thaun 2013 lalu, Angie Miller merilis Christmas Single, bertajuk “This 

Christmas Song” dan mengcover lagu “O Holy Night”. 

Handhi S. Kentjono, Wakil Direktur Utama PT MNC SkyVision, Tbk menyatakan “Angie Miller 
comes to town! Ini akan menjadi pengalaman berharga tak terlupakan untuk pelanggan 
Indovision. Dengan kehadiran Angie Miller di Indonesia yang juga merupakan runner-up 
kedua American Idol musim 12, akan memberi warna tersendiri di hati para penggemar 
Program American Idol yang dapat menyaksikan penyanyi favoritnya bernyanyi secara 
langsung di hadapan mereka. Pengalaman ini tidak terlepas dari dukungan kerjasama yang 
terjalin antara Star World dan Indovision, sebagai TV berbayar terbesar di Indonesia yang 
akan terus memberikan apresiasi kepada pelanggannya.” 

“American Idol merupakan salah satu properti terbesar dari Star World. Kami menayangkan 
American Idol sejak musim pertama sampai dengan tahun ini yang telah memasuki musim 
ke-13. Setiap tahunnya, penayangan kompetisi menyanyi terbesar ini selalu mendapat 
sambutan yang baik dari pemirsa yang tentu saja terlihat dari rating yang dihasilkan. 
Mendatangkan salah satu finalis American Idol, Angie Miller merupakan salah satu bentuk 
komitmen FOX International Channels & StarWorld bersama Indovision untuk memberikan 
pengalaman terbaik kepada para pemirsa Star World, khususnya penggemar American Idol 
di Indonesia.” ujar Cam Walker, Vice President, Territory Head FOX International Channels 
untuk wilayah Indonesia.   

Saat ini American Idol musim ke 13 tayang setiap hari Kamis dan Jumat pukul 17.00 WIB 
(tayang ulang Primetime: pukul 19.00) di Star World, Channel no.156 di Indovision.  

Tentang Star World 

Star World, adalah saluran hiburan dan gaya hidup no.1 di Asia. Ditargetkan untuk penonton 
wanita modern dengan jangkauan umur 18-24 dan 25 - 34, Star World menawarkan konten 
hiburan eksklusif dengan berbagai jenis genre (komedi, drama, reality dan acara pencarian 
bakat serta acara penganugerahan). 

Tentang FOX International Channels 

FOX International Channels (FIC) adalah multi-media bisnis.yang dimiliki News Corporation 

secara Internasional. FIC mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan 350+ 

saluran yang mayoritas adalah saluran hiburan, faktual, olahraga dan film di seluruh 

Amerika Latin, Eropa, Asia dan Afrika, dalam 37 bahasa. Jaringan ini serta produk layanan 

lain yang dimiliki seperti mobile, non-linear dan high-definition, telah menjangkau 1,1+ 

miliar pemirsa di seluruh dunia. 

Tentang PT  MNC Sky Vision Tbk (INDOVISION) 

MNC Sky Vision Tbk, adalah pelopor dalam industri televisi berbayar di Indonesia yang 

memulai layanan DTH pada 1994 dan memberikan pilihan hingga lebih dari 114 saluran 



   

terbaiknya. MNC Sky Vision Tbk saat ini merupakan operator terbesar DTH di Indonesia 

dengan penetrasi pasar diperkirakan lebih dari 70% (baik satelit dan kabel). 

MNC Sky Vision Tbk, menawarkan saluran lokal dan saluran internasional terbaik melalui 

platform media yang dikenal dengan brand Indovision & Top TV serta Okevision, di mana 

setiap brand memiliki segmentasi dengan target kelas yang berbeda-beda. 

MNC Sky Vision Tbk, yang dimiliki oleh Global Mediacom (MNC Media) yang juga 

merupakan pemilik Media Nusantara Citra merupakan media terbesar di Indonesia dengan 

3 saluran televisi nasional terestrial (RCTI, GlobalTV dan MNCTV), koran, tabloid, majalah, 

jaringan radio dan juga memiliki content library terbesar di Indonesia. 

Untuk lebih jelasnya, silahkan kunjungi www.indovision.tv  

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 

 
FOX International Channels 
Sampoerna Strategic Square, Tower Selatan, Lantai 29 
Jln. Jend.Sudirman Kav. 45-46 
Jakarta 12930 
  
Tiara Sugiyono 
Senior Marketing Executive 
FOX International Channels 
Email: tiara.sugiyono@fox.com 
W: +6221 579 52550 Ext. 120 

 

Piar Consulting 
Jln Danau Poso B III/ 38  
Bendungan Hilir 
Jakarta Pusat 
 
Lolo Sianipar 
PR Consultant for FOX International Channels 
Email: lolo@piarconsulting.com 
HP: +62 816 996 007 
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