
 
 

 

 SERIAL LEGENDARIS YANG PALING DINANTI, “HEROES REBORN” 

SIAP MEMUKAU ANDA DI FOX CHANNEL 
 

Dari para kreator yang pernah menghadirkan serial “Heroes”, hadir serial terbaru “Heroes 

Reborn” yang akan tayang perdana 25 September 2015 
 
 

Jakarta – 22 September 2015 – Hari ini FOX Internasional Channels (FIC) mengadakan 

pemutaran awal dari serial terbarunya “Heroes Reborn”, yang akan ditayangkan perdana 

pada hari Jumat, 25 September 2015, pukul 20:00 WIB di saluran FOX. Salah satu serial 

terbaru yang paling dinanti ini memiliki benang merah tema yang serupa dengan serial 

legendaris Heroes yang meledak di tahun 2006. Dikreasikan oleh Tim Kring, yang juga 

merupakan otak di balik serial Heroes yang terdahulu, Heroes Reborn adalah sebuah cerita 

petualangan epik sepanjang 13 episode mengenai epos kehidupan dari manusia biasa yang 

menemukan bahwa mereka memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa.  

 
1 tahun yang lalu, teroris menyerbu Odessa, Texas, membinasakan seisi kota. Karena 

dijadikan sebagai kambing hitam dari peristiwa tragis tersebut, maka para manusia dengan 

kemampuan super ini bersembunyi atau melarikan diri dari orang-orang yang memiliki motif 

jahat terhadap keberadaan mereka. Termasuk dua warga biasa, Luke (Zachary Levi, “Chuck”) 

dan Joanne (Judi Shekoni, “The Twilight Saga: Breaking Down – Part2”), yang ingin balas 

dendam atas kehilangan tragis yang mereka alami. 

 
Noah Bennet, a.k.a H.R.G (Jack Coleman, “Heroes”) berhasil menyembunyikan 

keberadaannya dari dunia luar, namun pengamat teori konspirasi, Quentin Frady (Henry 

Zebrowski, “A to Z”) berhasil menemukannya dan membuka matanya terhadap kebenaran 

di balik tragedi Odessa.  

 

Dalam persembunyiannya, beberapa dari mereka menemukan kemampuan baru. Remaja 

canggung, Tommy (Robbie Kay, “Once Upon a Time”) berkeinginan menjadi manusia biasa 

untuk memenangkan hati gadis impiannya, Emily (Gatlin Green, “Criminal Minds”), tetapi 

menjadi manusia biasa sangatlah tidak mungkin setelah ia mempelajari kemampuan 

barunya yang membuatnya takut terhadap dirinya sendiri. Lain lagi halnya dengan, Malina 

(Danika Yarosh, “Shameless”), remaja berani dan polos yang dibesarkan di lingkungan yang 

tertutup, yang selalu dibilang bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi orang hebat. Di Tokyo, 

wanita unik dan pendiam, Miko (Kiki Sukezane, “Death Yankee 3”), mencoba untuk melacak 

keberadaan ayahnya yang hilang sambil menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa.  

 

 

 



 
 

 

 

Di tempat lain, tipe pahlawan yang berbeda muncul lewat kehadiran mantan tentara, Carlos 

(Ryan Guzman, “The Boy Next Door”). Sementara itu, Erica (Rya Kihlstedt, “Masters of Sex”), 

seorang pemimpin dari perusahaan konglomerat teknologi yang sukses, Renautas, 

mempunyai agendanya sendiri. 

 
Beberapa dari mereka langkahnya akan ditakdirkan untuk bertemu dengan para “heroes” 

pendahulu, diantaranya Hiro Nakamura (Masi Oka), Matt Parkman (Greg Grunberg), 

Mohinder Suresh (Sendhil Ramamurthy) dan Haitian (Jimmy Jean-Louis). Bersama-sama, 

tujuan akhir mereka tidak lain adalah menyelamatkan dunia dan umat manusia. 

 
Bergabung dengan Kring adalah produser eksekutif James Middleton (“Terminator: The 

Sarah Connor Chronicles”) dan Peter Elkoff (“Sons of Anarchy”). “Heroes Reborn” diproduksi 

oleh Imperative Entertainment, dan bekerjasama dengan Universal Television. 

 

Untuk melihat trailernya, silahkan klik link ini: https://youtu.be/BHClJhC8Wfs. 

 
Untuk update terbaru seperti berita, video dan foto seputar serial Heroes Reborn, kunjungi 

website resminya di www.fox.co.id, jangan lupa juga untuk Like Facebook 

(http://www.facebook.com/FICIndonesia) dan Follow Twitter kami (@FOXChannels_ID). 

 

https://youtu.be/BHClJhC8Wfs
http://www.fox.co.id/
http://www.facebook.com/heroes


 
 

 

 

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.foxinternationalchannels.com 

 

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. 

 
 
 
 

Untuk informasi yang lebih lanjut, silahkan hubungi : 
 
Tiara Sugiyono 
FOX International Channels 
Email: tiara.sugiyono@fox.com 
W: +6221 579 52550 Ext. 120 
 
Lolo Sianipar 
PR Consultant for FOX International Channels 
Piar Consulting 
Email: lolo@piarconsulting.com 
Mobile: 0816996007 

 

http://www.foxinternationalchannels.com/

