
  

UNTUK SEGERA DISIARKAN 
 

FOX SPORTS MELAKUKAN PEMBAHARUAN PADA JARINGAN CHANNELNYA DI SELURUH 
WILAYAH ASIA 

3 saluran baru dalam High Definition, pilihan bahasa yang beragam, 
dan pilihan konten olahraga yang lebih banyak. 

 
14 Agustus 2014 – Jakarta – Saluran FOX International Channels (FIC), jaringan TV berbayar terkemuka di Asia, hari ini 
mengumumkan akan melakukan peningkatan menyeluruh di jaringan FOX Sports Asia, efektif per 15 Agustus 2014. 
Perubahan ini meliputi rebrand portfolio saluran yang saat ini mencakup FOX Sports, FOX Sports Plus HD, STAR Sports 
menjadi FOX Sports, FOX Sports 2 dan FOX Sports 3, yang semuanya akan tersedia dalam tampilan SD (Standard 
Definition) dan HD (High Definition). Perubahan ini berlaku di semua negara Asia yang menyiarkan FOX Sports, kecuali 
Cina dan Korea Selatan dimana mereka akan menggunakan merek Star Sports. FOX Sports News dan FOX Football 
Channel HD tidak akan berubah, lalu FOX Sports Play dan FOX Sports Mobile akan tetap menjadi pilihan saluran non-
linear. 
 
Sejak meluncurkan FOX Sports di Asia pada Januari 2013, FIC telah berkomitmen untuk terus menjalankan misinya 
meningkatkan dunia penyiaran olahraga di setiap wilayah di Asia dan mengajak penonton tidak hanya menyaksikan 
tayangan olahraga yang mereka inginkan, tetapi juga menghadirkan pengalaman menonton terbaik. Peluncuran FOX 
Sports, FOX Sports 2 dan FOX Sports 3 bersamaan dengan rencana upgrade merupakan contoh nyata dari komitmen 
tersebut: 
 
3 Merek Saluran Baru dalam HD 
 
Dengan trio saluran olahraga premium ini, semua tersedia dalam tampilan HD yang menakjubkan, pemirsa tidak perlu 
bingung dalam memilih saluran TV ketika program olahraga favorit mereka tayang secara bersamaan. Masing-masing 
saluran ini akan melayani para penggemar dari kelompok olahraga yang berbeda. 
 

 FOX Sports – The Flagship Channel  
Kumpulan tayangan olahraga unggulan, olahraga lokal paling populer, pertandingan penting dan semua 
balapan akan berada di saluran unggulan ini, seperti La Liga, UFC, Tenis Grand Slam semifinal & final dan 
balapan utama F1. 

 FOX Sports 2 – Hit & Run  
Saluran olahraga untuk penggemar atletik, olahraga bola & olahraga raket, seperti tenis Grand Slam, Golf 
Majors, liga sepak bola Eropa dan Asia, Major League Baseball (MLB), Indian Badminton League (IBL) dan 
event International Amateur Athletics Federation (IAAF). 

 FOX Sports 3 – Feel the Rush  
Saluran utama bagi pecinta olahraga yang memacu adrenalin yang meliputi motor, pertarungan dan olahraga 
ekstrim seperti F1, MotoGP, One FC dan Extreme Game Asia. 

 
Lebih Banyak Konten Olahraga Yang Diminati Penonton 
 
Dengan 4 kejuaraan golf, 3 dari 4 turnamen Tenis Grand slam, suguhan sepakbola terbaik dengan La Liga, Eredivisie, 
AFC Liga Champions, Piala AFC, Suzuki Cup dan Piala Asia dan semua olahraga balap unggulan seperti F1, MotoGP, 
Superbikes dan Nascar, FOX Sports adalah tujuan utama yang tak terbantahkan untuk para penggemar olahraga. 
Namun memahami adanya perbedaan selera di seluruh wilayah, FOX Sports juga berkomitmen untuk melayani 
preferensi lokal dengan membawa olahraga lokal yang relevan dan populer untuk negara-negara tertentu, seperti 
Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) di Indonesia dan Filipina Basketball Association (PBA) games di Filipina. Selain itu, 
FOX Sports akan menambahkan konten yoga dan kebugaran. 



  

 
 
 
Lebih Banyak Pilihan Bahasa 
 
Untuk membuat program olahraga lebih mudah diakses oleh penggemar di seluruh Asia dan memberikan pengalaman 
menonton eksklusif dengan cara yang lebih personal dan bernuansa lokal, FOX Sports telah berinvestasi dalam 
menghadirkan komentar multi-bahasa di semua wilayah siaran utamanya. Beberapa bahasa yang tersedia termasuk 
Inggris, Kanton, Mandarin, Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia dan Thailand. 
 
Investasi Lebih dalam Penyajian Tayangan 
Ketika sebagian besar saluran olahraga menyiarkan ulang konten internasional generik yang diberikan oleh pemegang 
hak siar, FOX Sports akan berada di semua acara olahraga besar untuk melaporkan langsung dari pusat aksi. Jaringan ini 
berinvestasi dalam memproduksi pra dan pasca-acara di lokasi dengan tujuan menyajikan pengalaman menonton yang 
lebih eksklusif bagi para penggemarnya. Selain itu, bertepatan dengan pelucuran ulang FOX Sports pada 15 Agustus, 
jaringan ini akan dilengkapi dengan studio yang canggih seluas hampir 500 meter-persegi di Singapura, dengan dinding 
video dan layar sentuh 95 inchi bersama dengan studio virtual seluas hampir 3500 meter-persegi. 
 
“Kami sangat bersemangat dengan perubahan pada FOX Sports yang akan datang dan melihat apa dampaknya pada 
para penonton kami. FOX International Channels selalu memiliki visi dan misi untuk terus berinovasi guna 
menghadirkan sebuah pengalaman menonton yang terbaik bagi para pelanggan saluran kami, khususnya di Indonesia. 
Dengan rebrand FOX Sports ini kami juga mengharapkan, para penggemar olahraga di Indonesia dapat menemukan 
pengalaman menonton di tingkat yang baru dengan menggunakan studio interaktif, komunikasi langsung dengan 
menggunakan saluran/media sosial dan tampilan yang jelas dari berbagai konten olahraga terkemuka. Kami berusaha 
untuk menghadirkan berbagai program dengan kualitas terbaik untuk penonton di Indonesia dan hal ini akan terlihat di 
FOX Sports, Where Sport Goes Boom!” ujar Cam Walker, Vice President Territory Head Indonesia. 
 
Mengapa FIC menerapkan perubahan dihampir seluruh jaringan FOX Sports Asia, Joon Lee, EVP untuk Asia Pasifik dan 
Timur Tengah mengatakan, "Karena kita sudah mengambil alih ESPN STAR Sports pada tahun 2012 dan diluncurkan 
kembali sebagai FOX Sports, visi kami adalah untuk selalu memperbaharui paradigma penyiaran olahraga pada area ini. 
Penonton olahraga secara mengejutkan jumlahnya relatif rendah di seluruh Asia, tetapi mereka yang menonton adalah 
penggemar olahraga yang fanatik. Tujuan kami adalah untuk melayani para penggemar fanatik ini, tetapi juga 
membuka olahraga ke khalayak baru dengan cara yang berbeda. Menonton tayangan olahraga di Asia harus menjadi 
kegiatan keluarga, membuka kesempatan untuk wanita dalam menyampaikan pendapat mereka seperti yang telah 
biasa dilakukan oleh para pria, disisi lain kita harus menginspirasi anak-anak untuk aktif berolahraga. Kami baru bisa 
mulai mengubah cara berfikir penonton tentang siaran olahraga dengan melakukan inovasi-inovasi kemudahan 
jangkauan yang kami berikan dalam mengakses saluran olahraga melalui penawaran konten dalam banyak bahasa lokal 
yang berfariasi, dan membuatnya lebih relevan dengan membawa cabang olahraga yang populer secara lokal ke 
seluruh layar televisi di setiap negara di seluru penjuru Asia." 
 
Dia menambahkan, "Dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak kami membawa merek FOX Sports ke Asia, kami telah 
membuat kemajuan dalam meningkatkan produk melalui konten yang lebih baik, ketersediaan pada multi-layar, dll. 
Sekarang, kita siap untuk mengambil merek ini ke tingkat selanjutnya dan benar-benar menyuguhkan kegembiraan, 
hiburan dan kenikmatan dari menonton olahraga di kalangan pemirsa tradisional dan baru di Asia. " 
 
*Ketersediaan berbeda antar negara. 
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The FOX Sports Network Asia 
 
Jaringan Olahraga FOX adalah portofolio saluran olahraga milik FOX International Channels di seluruh Asia, 
memberikan acara olahraga yang paling menarik LANGSUNG dari seluruh dunia, termasukharian berita olahraga acara 
unggulan FOX Sports Central. Jaringan ini mencakup saluran linear FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports 
News, STAR Sports, STAR Sports 2 dan platform non-linier FOX Sports Play dan FOX Sports Mobile. Semua saluran yang 
tersedia dalam High Definition yang menakjubkan dan konten & komentar yang tersedia dalam berbagai bahasa, untuk 
menyampaikan kepada pemirsa pengalaman yang terbaik dan paling relevan secara lokal. The FOX Sports dan STAR 
Sports tersedia di Hong Kong, Taiwan, Asia Tenggara, Jepang, Korea Selatan, China, Mongolia, Myanmar dan Papua 
Nugini mencapai lebih dari 40 juta rumah di seluruh wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi 
www.foxsportsasia.com dan FOXSportsAsia di Facebook. 
 
 
FOX International Channels 
 
Saluran FOX International (FIC) adalah bisnis multi-media internasional di abad 21. Kami mengembangkan, 
memproduksi dan mendistribusikan 300+ sepenuhnya dan hiburan yang mayoritas sahamnya dimiliki, saluran faktual, 
olahraga, film dan gaya hidup di seluruh Amerika Latin, Eropa, Asia dan Afrika, dalam 45 bahasa. Ini jaringan dan mobile 
terkait, non-linear dan high-definition ekstensi, mencapai lebih dari 1,6 miliar rumah tangga kumulatif seluruh dunia. 
 
Di Asia, FIC beroperasi atau mendistribusikan 30 merek + channel, termasuk FOX, STAR dan merek National 
Geographic, dengan lebih dari 100 feeds di 14 pasar. Sebagai jaringan TV berbayar terkemuka di kawasan ini, kita 
mencapai lebih dari 550 juta pelanggan kumulatif seluruh Asia Pasifik dan Timur Tengah dengan kantor di Hong Kong, 
China, Taiwan, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Australia dan UEA. 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.foxinternationalchannels.com. 
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