
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

FOX MENYIHIR DUNIA DENGAN PELUNCURAN SERIAL 
KARYA TERBARU DARI ROBERT KIRKMAN YANG SUDAH 

DITUNGGU-TUNGGU, OUTCAST 
 

 
Serial unggulan yang penuh ketegangan ini akan memulai misinya untuk merasuki para pecinta 

serial berkualitas di seluruh dunia, pada tanggal 3 Juni melintasi 125+ saluran FOX di luar 
Amerika Serikat 

 
 
Jakarta, 2 Juni 2016 – Jaringan FOX di lebih 125 negara akan meluncurkan pemutaran global 

perdana secara besar-besaran dari serial OUTCAST, produksi orisinil perdana dari grup jaringan 
asal Amerika Serikat ini. Dibuat oleh Robert Kirkman dan dikembangkan dan diproduksi oleh Fox 
Intenational Studios, Outcast akan melansir 10 episode awalnya, mulai Jumat, 3 Juni, yang 
disiarkan secara ekslusif di saluran FOX di lebih dari 125 negara di luar Amerika Serikat. Untuk 
wilayah Amerika Serikat, lisensi serial ini dipegang oleh Cinemax, yang telah mengumumkan 
tanggal tayang perdana pada 3 Juni di Festival SXSW 2016. 
 
Outcast dibuat serta diproduseri oleh Robert Kirkman (The Walking Dead), dan dimotori oleh 
produser eksekutif Chris Black, David Alpert, Sharon Tal Yguado dan Sue Naegle. 
 
 “Sebuah perjalanan luar biasa melihat Outcast muncul dari sebuah ide, kemudian menjadi 
sebuah komik dan sekarang menjadi sebuah serial televisi yang akan ditonton di seluruh dunia 
melalui jaringan yang dimiliki oleh partner kami di FOX” kata Kirkman. “Melihat Outcast 
menemukan rumah yang akan membawanya mendunia secara internasional seperti The Walking 
Dead, dan melakukan peluncuran perdana dengan hari dan tanggal yang serupa dengan 
peluncuran perdana Walking Dead, 6 tahun lalu, rasanya seperti mimpi. Saya harap para 
penggemar intenasional dapat menikmati atmosfir dunia Outcast dan semoga saja, mereka juga 
bisa sedikit merasa ketakutan” dia menambahkan.  
 
FOX sudah sejak lama menjadi tujuan utama bagi pendistribusian acara-acara hiburan bergengsi 
terbesar di dunia, dengan reputasi sebagai inovator, pencetus trend serta pemilik program-
program yang tidak saja mendapat pengakuan dari para kritikus, namun juga dicintai oleh para 
pemirsa di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Cetak biru  
 
 
 
 



 

dari inisiatif peluncuran serial TV pada Hari dan Tanggal yang sama adalah 
pokok dari strategi program dan pemasaran FOX bagi serial-serial 
unggulannya yang viral dan bergengsi, termasuk The Walking Dead, X-

Files, American Crime Story, Wayward Pines dan lainnya. FOX tersedia sebagai saluran linier 
dan non-linier di lebih dari 340 juta rumah diseluruh Amerika dan hampir di semua pasar TV 
internasional. 
 
OUTCAST, berdasarkan dari judul komik dari penerbit Skybound/Image, dikarang oleh Robert 
Kirkman bersama artis Paul Azaceta, menceritakan tentang tokoh Kyle Barnes,  seorang pemuda 
yang sudah terkontaminasi oleh rasukan setan seumur hidupnya.  
 
Sekarang, dengan bantuan Reverend Anderson, seorang pendeta yang juga menyimpan rahasia 
kelam pribadinya, Kyle memulai sebuah perjalanan untuk mecari jawaban dan mendapatkan 
kembali kehidupan normalnya  yang hilang. Tetapi apa yang Kyle temukan dapat merubah 
takdirnya – dan takdir dunia – selamanya.  
 
Patrick Fugit (“Gone Girl”) berperan sebagai Barnes, seorang pria yang mencari jawaban dan 
penebusan, yang mengasingkan dirinya dari orang-orang yang ia cintai karena takut 
menyebabkan rasa sakit yang lebih besar. Philip Glenister (“Life on Mars) berperan sebagai 
Reverend Anderson, seorang pengabar Injil dari West Virginia yang percaya bahwa ia adalah 
prajurit pada perang suci melawan kekuatan setan di bumi. Seorang peminum dan penjudi berat, 
ia tidak mempercayai Tuhan bermaksud membuat orang mempermasalahkan hal-hal yang 
sepele. Gabriel Bateman (“Stalker”) berperan sebagai Joshua Austin, seorang anak umur 8 tahun 
yang tinggal bersebrangan kota dengan Kyle. Keluarganya mencurigai ia berada dalam 
cengkaraman kuasa iblis, tetapi ada sesuatu yang sangat berbeda dengan kasus kerasukan yang 
satu ini dan keterkaitannya dengan Kyle Barnes 
 
Episode pilot-nya disutradarai oleh Adam Wingard (“The Guest”) 
 
 “Like” OUTCAST di facebook www.facebook.com/Oucast. Ikuti serialnya di akun Twitter 

@outcastfox dan bergabung dalam diskusi dengan menggunakan #Outcast. Lihat foto dan 

videonya di Instagram dengan follow @outcastfox 
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TENTANG FOX 

FOX adalah saluran hiburan global nomer 1. Merk ini identik dengan terobosan hiburan Hollywood dan 

menyalurkan jadwal program yang bervariasi meliputi komedi, drama, fiksi ilmiah, aksi dan animasi. Ini 

sangat inklusif dan luas daya tariknya, serta memberikan pertunjukan utama terbaik kepada khalayak luas. 

FOX menawarkan penonton internasional ekslusif, orisinil dan serial terobosan seperti The Simpsons, The 

X-Files, The Walking Dead, Empire, American Horror Story, Homeland dan Wayward Pines. FOX tersedia 

di 31 bahasa lokal di lebih 255 juta rumah pada 127 negara di luar Amerika. Sebagai hasil dari skala dan 

sinergi global, FOX mampu merintis strategi global rilis hari-dan-tanggal untuk serial kunci, dan tetap 

menjadi satu-satunya jaringan internasional yang dapat merilis serial TV pada waktu yang sama dengan 

waktu Amerika dalam skala yang besar.  FOX tersedia pada SD linier dan saluran HD serta melalui aplikasi 

FOX Play. 

 

Untuk Info detail silahkan hubungi : 

Lesley Simpson 

Marketing Executive Fox Network Group Indonesia 

Lesley.Simpson@fox.com 

08128541854 
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PIAR Consulting 
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