
  
 
 
                                                                    

 
FOX SPORTS, MEREK MEDIA OLAHRAGA TERKEMUKA 

DUNIA HADIR DI INDONESIA 
 

-Mulai  tanggal 28 Januari, semua jaringan ESPN akan berganti nama menjadi FOX 

SPORTS 

-Para penggemar olah raga dapat menikmati konten yang sama bagusnya bahkan 

lebih baik di saluran FOX SPORTS 

 
 

23 Januari 2013 (Jakarta) – FOX International Channels (FIC) Asia, News Corporation, 

internasional dan Asia jaringan TV berbayar terkemuka, mengumumkan bahwa FOX SPORTS, 

merek media terkemuka di dunia olahraga akan diluncurkan di beberapa platform, termasuk 

televisi, broadband dan online di Indonesia, dan berbagai negara di seluruh Asia pada tanggal 

28 Januari. 

 

Setelah berita kesuksesan dari akuisisi perusahaan dari hasil kemitraan ESPN dan ESPN 

STAR Sports (ESS) pada November tahun lalu, semua jaringan ESPN akan berganti nama 

menjadi jaringan FOX SPORTS seperti:  

 ESPN menjadi FOX SPORTS, saluran olahraga unggulan 

 ESPN HD menjadi FOX SPORTS PLUS (HD), saluran dengan definisi tingkat tinggi 

 ESPNEWS menjadi FOX SPORTS NEWS, saluran berita olahraga 24 jam seminggu 

 ESPN PLAYER menjadi FOX SPORTS PLAY (www.foxsportsplay.co.id), saluran 

langsung dan saluran yang paling banyak diminati (tersedia hanya untuk pelanggan First 

Media) 

 

Perubahan ini akan berlaku di berbagai jaringan di Indonesia, termasuk PT. Mnc Sky Vision 

(Indovision), PT Indonusa Telemedia (Telkomvision), PT. Link Net (First Media), PT. 

Karyamegah Adijaya (AORA TV), PT. Mega Media Indonesia (Orange TV), PT. Mediatama 

Anugrah Citra (NexMedia), PT. Garuda Media Nusantra (Matrix), PT. Cipta Skynindo. 

 

Channel STAR Sports dan STAR Cricket HD tetap sama, tidak ada yang berubah. 

 

Pelanggan saluran ESPN di Indonesia dapat terus menikmati konten olahraga yang sama 

bagusnya bahkan lebih pada saluran FOX SPORTS termasuk program sepak bola paling 

menarik seperti Barclays Premier League (tersedia hanya untuk pelanggan Indovision dan First 

Media), Liga Spanyol BBVA, acara Asian Football Confederation, balap motor (Formula One, 

SBK, MotoGP, NASCAR, Dakar Rally), tenis Grand Slam (Australia Open, Wimbledon), acara-

acara dari WTA Tour dan ATP World Tour dan Piala Hopman, liga besar Golf (The Masters, US 

Open dan The Open Championship) serta Golf Grand Slam PGA, olahraga populer di Amerika 

(Major League Baseball, NCAA College Football dan basket), olahraga utama di Asia (ASEAN 

Basketball League, turnamen golf OneAsia, HSBC Asian Five Nations) dan program kriket 



  
 
 
                                                                    
paling top (acara-acara International Cricket Council, Champions League Twenty20, program 

kriket internasional dan domestik dari pusat kriket di India diantaranya Cricket Australia dan 

Inggris dan Wales Cricket Board). 

 

Penggemar olahraga dapat terus mengikuti olahraga favorit mereka di foxsportsasia.com untuk 

menggantikan espnstar.com secara komprehensif, tepat waktu dan seluruh konten berita 

olahraga yang lengkap & tak tertandingi, nilai dan opini editorial. Penggemar juga akan tetap 

bisa menikmati liputan olahraga inovatif secara online dalam bahasa lokal termasuk Bahasa 

Indonesia (www.foxsports.co.id). 

 

Didorong dengan satu visi dan misi untuk memberikan pengalaman olahraga yang  paling 

menarik melalui inovasi dan pendekatan cliché-busting, FOX SPORTS juga akan meluncurkan 

program berita olahraga terbaru yaitu FOX SPORTS CENTRAL. Acara olahraga dengan 

presentasi yang matang dan yang paling penting membawa kehidupan berita olahraga dengan 

menawarkan cakupan komprehensif 360 derajat yang disampaikan oleh presenter paling 

kredibel dan berwawasan unik serta pendapat dari para ahli yang memiliki wawasan luas. 

Program baru FOX SPORTS CENTRAL akan menggantikan program SportsCenter di ESPN 

dan akan ditayangkan di FOX SPORTS, setiap malam hari pada pukul 18.30. 

 

Penggemar baru terfokus pada gagasan  juga mencakup pengenalan program baru seperti 

„Thursday Fight Night' menampilkan berbagai konten dari Ultimate Fighting Championship 

(UFC) dan baru-baru ini mluncurkan 'ABL Friday Basketball' dengan menampilkan ASEAN 

Basketball League (ABL) dimana pemenang kali ini Indonesia Warriors akan mencari lawan 

untuk mempertahankan gelar mereka. Selain itu, FOX SPORTS akan terus menawarkan 

keahlian kelas dunia dan liputan olahraga untuk penggemar olahraga di Asia, dengan 

menyiarkan  program  'Sky Sports' yang mencakup kunci permainan dari Liga Spanyol BBVA 

musim ini. 

 

"Ini merupakan hal menarik untuk diluncurkan di Asia, dimana merek terkemuka ini telah 

mengubah pengalaman olahraga untuk para penggemar di seluruh dunia”, kata Peter Hutton, 

Senior Vice President, Sports, FOX International Channels. "Bergerak maju, FOX SPORTS 

berkomitmen untuk lebih meningkatkan pengalaman untuk para penggemar olahraga di 

Indonesia dengan penampilan yang lebih menarik, pemrograman lokal dan memberikan kepada 

mereka semua konten terbaik dengan cara yang paling nyaman." 

 

FOX SPORTS, bersama dengan jaringan Asosiasi olahraganya yaitu merek media olahraga no. 

1 di dunia dengan cakupan yang terluas di seluruh Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa, 

Australia, Timur Tengah dan Afrika Utara dan Asia, serta memiliki catatan kuat untuk inovasi 

fan-sentris dan keahlian tak tertandingi dalam presentasi olahraga, seperti menjadi yang 

pertama kali   memperkenalkan jam waktu yang sama di layar kaca dengan papan nilai yang 

merevolusi pemirsa untuk menikmati tayangan secara LIVE. 
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About FOX International Channels 
FOX International Channels (FIC) is News Corporation‟s international multi-media business. We develop, 
produce and distribute 350 wholly- and majority-owned entertainment, factual, sports and movie channels 
across Latin America, Europe, Asia and Africa, in 37 languages. These networks and their related mobile, 
non-linear and high-definition extensions reach over 1.1 billion households worldwide. We also operate a 
global online advertising unit .FOX (“dot-fox”) specialized in online video and display, and four TV 
production houses. 
 
In Asia, FIC operates or distributes 33 channel brands, including the FOX, STAR and National 
Geographic brands, with over 100 feeds across 14 markets, As the leading pay-TV network in the region, 
FIC reaches more than 550 million cumulative subscribers across Asia Pacific and the Middle East with 
offices in Hong Kong, China, Taiwan, Japan, Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, 
Thailand, Vietnam, India, Australia, New Zealand and the UAE.  For more information, please visit 
www.foxinternationalchannels.com. 
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Piar Consulting 
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