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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 New Opera Van Java 

Opera Van Java telah menjadi sejarah baru bagi industri hiburan 

khususnya lawak karena telah melewati karya-karya lawakan yang juga 

fenomenal sebelumnya seperti Warkop, Benyamin S dan Srimulat bahkan 

acara ini telah menjadi fenomena di masyarakat. Begitu fenomenal acara ini 

karena  konsep acara yang sebenarnya familiar bagi masyarakat (khususnya 

jawa) yaitu wayang orang. Konsep acara yang didalamnya terdapat Dalang, 

Wayang Orang, Sinden, dan Gending. Karakter pemain dalam Opera Van 

Java juga sangat bervariasi. Begitu lepasnya acara ini membuat begitu 

banyak properti yang dibuat untuk dihancurkan. Ini tak ada dalam acara-

acara sejenis yang lain. Para pemain seperti bermain lepas dan bebas. Cerita 

yang diangkat tak melulu tentang budaya Jawa sehingga bisa diterima oleh 

etnis lain.  Dan yang tak kalah penting OVJ mampu menciptakan tren-tren 

baru, baik ungkapan-ungkapan lucu yang bisa ditiru oleh masyarakat 

maupun konsep lawakannya itu sendiri. 

Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari dari acara ini.  

Tentang pemimpin misalnya, tak mudah dalang mengendalikan anak buah 

(para wayang). Tapi bukan tak mungkin dalang (pemimpin) berbaur dengan 

wayangnya (rakyatnya). Think out of the box, kreatifitas tinggi yang keluar 

dari pakem menghasilkan karya luar biasa. Kerjasama tim yang masif nan 

ciamik. Terlepas dari hal itu menonton OVJ seperti menonton masyarakat 



	 34	

Indonesia dengan segala keberagamannya. Terdapat banyak karakter lucu 

etnis tertentu seperti Jawa, Sunda, dan etnis lainnya.  

 

Opera Van Java (disingkat OVJ) adalah acara komedi yang 

ditayangkan di Trans7. Ide acaranya adalah pertunjukan wayang orang versi 

modern. Di Opera Van Java, aktor dan aktris yang mengisi acara diberikan 

untuk bebas untuk berimprovisasi tanpa menghafal naskah, dengan panduan 

seorang dalang. Para "wayang" diperankan oleh beberapa pelawak, seperti 

Nunung, Azis Gagap, Andre Taulany, Sule, Desta dan dalang diperankan 

Parto Patrio. Adapula para pemain musik tradisional lengkap dengan alat 

musik khas Sunda dan Jawa dengan sinden yang menyanyikan lagu pop 

(www.trans7.co.id/). Bintang tamu juga kerap ditampilkan pada tiap 

episodenya juga sangat berbeda – beda dan sangat populer. Lakon-lakon 

yang dimainkan biasanya tentang cerita rakyat Indonesia yang dimodifikasi, 

cerita tentang karier seseorang yang terkenal, cerita rekaan, cerita hantu, 

cerita dari negara lain, atau cerita dari hal-hal yang sedang populer. 

Keunikan OVJ adalah lawakan dilakukan dengan improvisasi dan 

mengandalkan panduan dalang, namun selalu berantakan karena para 

pelawak pasti melenceng dari garis besar yang dibacakan dalang. Kalau 

sudah seperti itu, sang dalang sendiri akan turun tangan dengan perasaan 

kesal karena diabaikan. Ia akhirnya ikut naik ke panggung dan mengawasi 

cerita, seringkali ikut campur atau bahkan malah dipermainkan. 

Lima tahun sudah Opera Van Java lahir menjadi tayangan komedi 

yang mengangkat cerita rakyat Indonesia. Namun, dua tahun belakangan 
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Opera Van Java tidak tayang dan kini tayang kembali dengan naman New 

Opera Van Java dengan rasa baru di tahun 2016 juga dengan deretan 

pemain baru, seperti Denny 'Cagur', Wendy 'Cagur', Aya, Ipul, Gilang 

Dirga dan Uus. Opera Van Java Sahur Lagi jadi penanda kembalinya 

program yang pernah membawa Opera Van Java ke puncak rating. Pasca 

sahur, Trans7 sempat menayangkan ulang tayangan saat sahur di jam 

primetimenya. Tak lama berselang, stasiun dibawah naungan CT Corp ini 

langsung melanjutkannya dengan penayangan episode baru. Tingginya 

permintaan penonton untuk menayangkan program ini pun direspon oleh 

Trans7. Mulai Senin 17 Oktober 2016, New Opera Van Java tayang secara 

langsung di slot pukul 20.00 WIB. Membaiknya peforma rating New 

Opera Van Java membaik dengan menempati peringkat 14 dengan raihan 

TVR 2.2 dan share 8.8 persen yang berarti New Opera Van Java akan 

berhadapan langsung dengan program Ini Talkshow yang juga disiarkan 

secara langsung. Program talkshow yang tayang di Net. TV menghadirkan 

Sule, Andre dan Nunung yang merupakan pemain Opera Van Java 

generasi pertama. Dengan demikian New Opera Van Java berhasil 

mengalahkan program acara saingannnya berdasarkan data kepermirsaan 

di hari yang sama dengan menempatkan Ini Talkshow ke peringkat 21 

dengan TVR 1.9 dan share 7.1 persen. 

(RatingProgramTelevisiIndonesia.com) 

	


