
 

 
ASUS ROG Umumkan Turnamen Esports ROG Masters APAC 2022 

ROG Masters APAC 2022 akan mempertemukan tim Rainbow Six: Siege terbaik untuk memperebutkan 
total hadiah US$ 40.000 dan gelar sebagai tim esports nomor satu se-Asia Pasifik 

 
Taipei (15 Agustus 2022) –  ASUS Republic of Gamers, merek laptop gaming nomor satu di dunia, hari ini 
mengumumkan dimulainya turnamen esports ROG Masters Asia Pasifik 2022 . Turnamen dengan total 
hadiah sebesar US$ 40.000 tersebut dimulai pada tanggal 15 Agustus 2022 dan akan mempertemukan tim 
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege terbaik untuk merebut gelar sebagai tim esports nomor satu di kawasan 
Asia Pasifik melalui ajang grand final yang akan diselenggarakan di kota Bangkok, Thailand. 
 

 
Tim esports Rainbow Six: Siege dari Bangladesh, Kamboja, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, 
Malaysia, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam dapat berpartisipasi dalam turnamen 
esports ROG Masters APAC 2022. Pendaftaran akan dibuka mulai dari tanggal 15 Agustus 2022 dan 
kualifikasi akan dilakukan secara online dimulai dari tanggal 17 September 2022. Tim yang menang di 
babak kualifikasi akan bertanding kembali pada ajang Regional Final, dan tim terbaik dari tiap regional 
akan dipertemukan di ajang Grand Final di Thailand Game Show pada tanggal 21 Oktober 2022. 
Pertandingan Regional Final dan Grand Final akan disiarkan secara langsung dalam beberapa bahasa. 
 
“Kami menghadirkan lini produk ROG sebagai platform bagi semua gamer untuk dapat meningkatkan dan 
mengembangkan keterampilan mereka, dan ROG Masters APAC adalah ajang yang kami hadirkan 
sehingga para gamer dapat mempertunjukkan keterampilannya,” ujar Peter Chang, ASUS  General 
Manager, Asia Pacific Region, System Business Group. “Tahun ini melalui Rainbow Six: Siege, kami ingin 
mempertemukan tim terbaik di seluruh APAC untuk pertarungan fenomenal di Bangkok.” 



 
Tentang ROG Masters 
Diluncurkan di tahun 2016, ROG Masters APAC terus menghadirkan peluang esports terbaik bagi para 
gamer di seluruh kawasan Asia Pasifik dengan fokus untuk memelihara talenta lokal masa depan dan 
menyediakan jalur bagi mereka untuk menjadi sorotan internasional. Tahun ini untuk pertama kalinya, 
ROG Masters APAC 2022 akan menghadirkan pertarungan taktis yang penuh aksi antar tim esports Tom 
Clancy’s Rainbow Six: Siege.  
 
Pendaftaran dan Tanggal Penting 
Gamer yang tertarik dapat mendaftar di turnamen ROG Masters APAC 2022 dapat mengakses 
www.rogmastersapac.gg. Pendaftaran untuk ROG Masters APAC 2022 dimulai pada 15 Agustus 2022 dan 
berakhir pada 15 September 2022. Kualifikasi Regional akan berlangsung secara online pada tanggal 17-
18 September 2022 dengan tim kualifikasi bersaing di Regional Final pada tanggal 24 September 2022. 
Babak Grand Final akan disiarkan langsung di Bangkok di Thailand Game Show pada 21-23 Oktober 2022. 
 
Tentang ROG 
Republic of Gamers (ROG) adalah sub-merek ASUS yang memproduksi perangkat lunak dan perangkat 
keras gaming terbaik di dunia. Dibentuk pada tahun 2006, ROG menawarkan jajaran lengkap produk 
inovatif yang dikenal karena performa dan kualitasnya, termasuk motherboard, kartu grafis, komponen 
sistem, laptop, desktop, monitor, smartphone, perlengkapan audio, router, periferal, dan aksesori. ROG 
berpartisipasi dalam dan mensponsori acara-acara gaming besar internasional. Perangkat gaming ROG 
telah digunakan untuk membuat ratusan rekor dan terus menjadi pilihan yang disukai para gamer dan 
penggemar di seluruh dunia. Untuk menjadi salah satu dari mereka yang berani, pelajari lebih lanjut 
tentang ROG di http://rog.asus.com. 
 
Tentang ROG Community 
ROG Community sendiri merupakan salah satu komunitas gaming terbesar di Indonesia dengan lebih dari 
30.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. ROG Community hadir sebagai jembatan antara 
gamers sekaligus pengguna dan penggemar produk ROG dengan #TeamROG. Dengan misi menghadirkan 
komunitas gaming yang sehat, ASUS ROG Indonesia juga akan menggelar berbagai kegiatan ROG 
Community lainnya di seluruh Indonesia.  
 
Mau ikut acara-acara ROG Community berikutnya? Segera bergabung dengan ROG Community Indonesia 
di https://rogcommunity.id, bermain bersama di Discord channel https://bit.ly/DiscordROGCommunityID 
dan bertukar informasi di Facebook Group https://bit.ly/ROGCommunityID karena semua informasi akan 
kami bagikan di kanal-kanal tersebut. Sampai bertemu di acara ROG Community berikutnya! 
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Kontak ASUS Indonesia 
http://id.asus.com 
 
Public Relations                                                                   Product Marketing 
Marisa Pratiwi       Vany Ghifary 
Tel. :  021-2949 5055        Tel. :  021-2949 5055 
Email: Marisa_Pratiwi@asus.com    Email: Vany_Ghifary@asus.com 
 
Community PR       Vania Margonoharto 
Muhammad Fadhil Mawaridi     Tel. :  021-2949 5055 
Tel. : 021-2949 5055      Email: Vania_Margonoharto@asus.com 
Email: Muhammad_Mawaridi@asus.com  
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