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ABSTRAK
Dunia hiburan tanah air kini menjadi panggung yang diimpikan banyak
orang. Banyak orang yang rela melakukan berbagai macam cara untuk mejadi
Artis, karena profesi ini sangat menjanjikan untuk meraih pundi-pundi rupiah dan
popularitas. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk dapat menjadi artis, bisa
melalui jasa sekolah artis, mengikuti casting, bisa juga melalui ajang pencarian
bakat yang tersedia di beberapa stasiun televisi swasta.Ternyata di balik gemerlap
dunia infotainment tersembunyi aneka kisah menyesakkan dari calon artis. Tujuan
perancangan film ini adalah menunjukan pada penonton bahwa masih banyak
kejadian “off the record” di dunia hiburan tanah air. Kisah di balik layar yang tak
selamanya indah, bahkan lebih banyak menyingkap apa yang selama ini tertutup
oleh silaunya kamera dan make up tebal para pesohor.
Dalam film documenter ini, kami memberi judul “Off The Record.”
Alasan judul kami pilih karena memang peristiwa yang menjadi point off view
dari film documenter ini memang tidak terekam oleh media-media saat ini. Tujuan
komunikasi pada film “Off The Record” ini, yang kontennya merupakan
perbandingan antar pemberitaan yang ada di media dengan realita yang tidak
terekam di dunia selebrity. Memberikan sudut pandang terhadap khalayak tentang
bagaimana sesungguhnya cara yang ditempuh untuk menjadi seorang artis. Karya
ini dipilih karena banyak khalayak percaya oleh pemberitahuan media-media yang
memberitakan tentang betapa gemerlapnya dunia seleb. Namun kenyataan di
lapangan berbeda, jstru malah banyak yang harus dikorbankan oleh para entertaint
tersebut yang tidak terekam oleh mata kamera.
Film documenter “OFF THE RECORD” ini juga diharapkan mendapat
respon baik dari masyarakat khususnya mahasiswa. Penulis bersama dengan crew
yang lain juga berharap film ini dapat meningkatkan kreatifitas anak muda
khususnya mahasiswa broadcasting Universitas Mercu Buana dalam membuat
sebuah film documenter.
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