
 

 
 

FOX AKAN MENAYANGKAN EPISODE PERDANA THE WALKING DEAD MUSIM 
KE-5 PADA 13 OKTOBER 2014 

 Menyusul Penayangan The Walking Dead Ultimate Zombie Marathon 
 

FOX akan menyiarkan 46 jam marathon episode-episode The Walking Dead dalam rangka 
menyambut penayangan perdana Musim ke-5 

 
09 Oktober 2014 – Jakarta, Indonesia – Bertempat di XXI Cafe Senayan, FOX International Channels hari ini 

mengumumkan bahwa musim terbaru  dari serial The Walking Dead akan tayang di Indonesia pada tanggal 13 Oktober, 

hanya 12 jam setelah penayangannya di Amerika Serikat di channel FOX. Dalam rangka menyambut premiere episode 

perdananya, FOX akan membanjiri layar TV dengan aksi-aksi zombie secara non-stop selama 2 hari menuju penayangan 

perdana musim ke-5 lewat The Ultimate Zombie Marathon, di mana para fans dapat menonton setiap episode dari 

seluruh 4 musim tayangan acara favorit mereka secara back-to-back atau setara 51 episode dengan total 46 jam. 

Marathon The Walking Dead akan dimulai dari 11 Oktober pada pukul 22:00 WIB dan akan menuju ke apa yang telah 

ditunggu-tunggu oleh pemirsa di Indonesia selama 6 bulan terakhir – pemutaran perdana episode pertama dari musim ke-

5, 13 Oktober pada pukul 20:00 WIB. 

 

The Walking Dead musim ke-4 berakhir dengan Rick dan kelompoknya kalah dalam hal persenjataan, kalah jumlah, dan 

terjebak dalam mobil kereta menunggu nasib yang suram. Musim ke-5 akan mengambil setting waktu segera sesudah 

kejadian itu. Menguak apa motif sebenarnya dari anggota kelompok Terminus dengan sebuah harapan akan pemenuan 

obat penyembuh di Washington, DC, nasib dari anggota kelompok yang terpisah, adapun juga tokoh baru, konflik baru, 

dan hambatan baru dalam menjaga kebersamaan kelompok dan tetap bertahan hidup. Cerita akan terpecah dan 

bercabang. Karakter akan menemukan rasa cinta dan benci. Perdamaian dan konflik. Kelegaan dan teror. Dan, dalam 

upaya untuk menemukan, tempat aman yang bisa mereka sebut rumah, satu pertanyaan akan menghantui mereka... 

Setelah semua yang mereka lihat, semua yang telah mereka lakukan, semua yang telah dikorbankan, kehilangan, dan 

tetap bertahan apa pun resikonya ...Apakah mereka masih sama seperti mereka yang dulu? 

 

“Di musim kelimanya ini, kami menghadirkan The Walking Dead di FOX Channel, tidak lagi di FOX Movies Premium, 

dengan harapan serial ini semakin menjangkau  dan menghibur lebih banyak orang lagi. Selain itu, masih dengan 

program “Express From The US” yang kami usung, kami memastikan penonton saluran kami di wilayah Asia, khususnya 

di Indonesia, dapat menikmati episode terbaru The Walking Dead di hari yang sama dengan penayangannya di Amerika 

Serikat. Tentunya hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen FOX International Channels untuk selalu menyuguhkan 

hiburan terbaik dan terdepan.” ujar Tiara Sugiyono Assistant Manager - Marketing FOX International Channels untuk 

wilayah Indonesia.  

  

Untuk menonton dan menyelesaikan marathon-nya serta musim terbaru dari serial TV terpanas ini, saksikan saluran FOX 

di beberapa operator televisi berbayar sebagai berikut; 

   

The Walking Dead All Seasons Marathon: Tayang: 11 Oktober, 22:00 WIB – 13 Oktober, 20:00 WIB 
The Walking Dead Musim ke-5, Episode 1: Perdana: 13 Oktober, 20:00 WIB 
 
FOX      INDOVISION  [Channel 153] 
      FIRSTMEDIA  [Channel 55] 

BIG TV   [Channel 219] 
TRANSVISION  [Channel 501] 
AORA TV   [Channel 412] 
NEXMEDIA [Channel 302] 



 

ORANGE TV  [Channel 202] 
INNOVATE  [Channel 66] 
K-VISION [Channel 30] 
BIZNET               
SKYNINDO        
 
 

-END- 
 
Tentang FOX 
FOX menghadirkan kegembiraan, drama dan humor ke rumah Anda. Saluran yang selalu menyajikan tontonan hiburan 
terbaik dari Amerika Serikat. FOX menayangkan serial-serial TV terbaru dan inovatif dari Amerika Serikat selain serial-
serial terkenal lainnya lintas tema dan genre - mulai dari komedi, drama dan tayangan aksi hingga ke fiksi ilmiah, animasi 
dan tayangan realiti. FOX menargetkan penonton urban yang selalu ingin mencari hal-hal terbaru, yang menginginkan 
hiburan-hiburan terbaik dari Amerika Serikat. FOX adalah saluran yang berkembang pesat di Asia dan didedikasikan 
untuk lebih menggali potensi pasar melalui promosi-promosi yang dirancang khusus sesuai kebutuhan lokal. 
 
Tentang The Walking Dead 
Berdasarkan serial komik yang ditulis oleh Robert Kirkman dan diterbitkan Image Comics, “ The Walking Dead” 
menjadikan tayangan ini sebagai tayangan drama dewasa yang paling banyak ditonton dengan kisaran usia 18-49. “The 
Walking Dead menceritakan kisah dari tahun ke tahun setelah Zombie Apocalypse, dan mengikuti kelompok yang 
selamat yang dipimpin oleh seorang polisi yakni Rick Grimes, yang melakukan perjalanan untuk mencari lokasi yang 
aman dan terkendali untuk menjadi rumah baru mereka. Serial ini telah digembar-gemborkan oleh para kritikus sebagai 
“an honest-to-God phenomenon” oleh Variety, “relentless & provocative” oleh Orlando Sentinel, dan “brilliantly engaging” 
oleh The HollywoodNews.com, dibintangi oleh Andrew Lincoln sebagai Rick Grimes; Steven Yeun sebagai Glenn; 
Norman Reedus sebagai Daryl Dixon; Chandler Riggs sebagai Carl; Lauren Cohan sebagai Maggie; Danai Gurira 
sebagai Michonne; Melissa McBride sebagai Carol; Chad L. Coleman sebagai Tyreese; Sonequa-Martin Green sebagai 
Sasha; Emily Kinney sebagai Beth, dan Lawrence Gilliard Jr. sebagai Bob Stookie. Serial ini diproduseri oleh Scott M. 
Gimple, Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Greg Nicotero, dan Tom Luse 
 
 
Tentang FOX Internationals Channels 
FOX International Channels (FIC) adalah bisnis multi-media dari 21st Century FOX’s international. FIC mengembangkan, 
memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 300  saluran yang mayoritas adalah hiburan, olahraga, faktual dan film 
dalam 45 bahasa di seluruh Amerika Latin, Eropa, Asia dan Afrika. Jaringan serta produk layanan lain yang dimiliki 
seperti mobile, non-linear dan high-definition, telah menjangkau 1,725 miliar pemirsa di seluruh dunia. Selain itu, FIC 
memperoleh, mengembangkan, memproduksi dan menghasilkan program dengan ataupun tanpa naskah untuk linear dan  
platform digital termasuk serial populer peraih nominasi Golden Globe; The Walking Dead, The Bridge dan Da Vinci 
Demons. 
 
Di Asia Pasifik dan Timur Tengah, portofolio FIC meliputi lebih dari 30 merek saluran di semua genre di kedua platform 
linear dan non-linear, termasuk FOX Sports, FOX, National Geographic Channel, dan SCM (sebelumnya STAR Chinese 
Movies). Sebagai saluran terkemuka, FIC mencapai lebih dari 580 juta pemirsa kumulatif dengan kantor pusat di Hong 
Kong, Cina, Taiwan, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, India, Australia dan Uni 
Emirat Arab.   
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fox.co.id 
 
 
 


