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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi) 

 

Gambar 4.1 Logo ANTV 

Sumber: antvklik.com 

PT Cakrawala Andalas Televisi atau yang sering disebut dengan 

ANTV (An Te Ve) adalah stasiun televisi swasta di Indonesia yang berdiri 

sejak 1 Januari 1993. Pada mulanya, ANTV merupakan sebuah stasiun 

televisi lokal di kota Bandar Lampung dengan izin siaran lokal selama lima 

jam sehari. Kemudian, ANTV mendapat izin untuk mengudara skala 

nasional dari Menteri Penerangan RI dengan No. 207/RTF/K/I/1993 pada 

tanggal 30 Januari 1993. Tepat 1 Maret 1993, ANTV resmi melakukan 

siaran secara nasional dan menjadikan momen istimewa itu sebagai hari 

lahirnya ANTV (antvklik.com). 

Stasiun televisi yang memiliki slogan “ANTV Keren” ini dimiliki 

oleh PT Visi Media Asia Tbk (melalui PT Intermedia Capital Tbk) yang 

dipegang oleh anak pertama dari pengusaha ternama Aburizal Bakrie, yakni 

Anindya Bakrie selaku Presiden Komisaris. Saat ini, ANTV dikelola oleh 

Erick Thohir yang menjadi Presiden Direktur ANTV sekaligus Wakil 

Komisaris Utama VIVA dan Direktur Utama Intermedia Capital.  



54 
 

Setiap tahunnya ANTV selalu berhasil meraih sejumlah penghargaan 

baik tingkat nasional maupun internasional, seperti Top 10 Indonesia Best 

Companies in Creating Leaders From Within 2017, Program Feature 

Terbaik dan Parade Terfavorit dalam ajang Anugerah Penyiaran KPID 

Jambi 2017, Panasonic Gobel Awards 2017 Kategori Program 

Komedi/Sitkom Terfavorit: Pesbukers, Anugerah KPI 2017 Kategori Iklan 

Layanan Masyarakat Produksi TV: Karena Kita Indonesia dan Kategori 

Televisi Ramah Penyandang Disabilitas (antvklik.com). 

 

4.2 Program-program Reality Show di ANTV 

Dalam menjalankan visi dan misi menjadi saluran televisi keluarga 

terbaik untuk seluruh keluarga di Indonesia, ANTV mencoba memberikan 

program-program berkualitas terbaik, salah satunya melalui program reality 

show. Berikut beberapa program reality show yang tayang di ANTV: 

1) Memburu Misteri 

“Memburu Misteri” merupakan program terbaru bertema horor 

yang tayang perdana pada 13 Agustus 2018 pukul 22:00 WIB. Program 

yang dipandu oleh Sara Wijayanto dan Fadi Iskandar ini mengangkat 

berbagai kejadian aneh hingga terror gaib yang berusaha dibuktikan 

kebenarannya. Kedua pemandu acara tersebut akan menelusuri tempat-

tempat misteri yang didatangin. 

2) Menembus Mata Bathin 

Program ini tayang pada 27 Agustus 2018 setiap hari Senin 

sampai Jum’at pukul 22:00 WIB. Walaupun dipandu oleh Roy Kiyoshi, 
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program ini berbeda dengan program “Karma” yang mengangkat kisah 

partisipan sebagai korban. Pada program “Menembus Mata Bathin”, 

Roy akan menghadapi dua orang partisipan berbahaya dengan identitas 

yang dirahasiakan. 

3) Taubat 

“Taubat” merupakan program realiti religi yang diangkat 

berdasarkan kisah nyata yang dikemas dalam balutan drama dengan 

Dery Arya dan Alice Suyadi sebagai pemandu acara. Dibantu oleh crew 

ANTV, para pembawa acara akan menghampiri mereka yang keliru 

memilih jalan hidup dan membantu menyadarkan dan menyelesaikan 

konflik orang-orang tersebut. Program ini hadir mulai 23 Desember 

2017 pukul 17:15 WIB. 

4) Playboy Jaman Now 

Program reality show ANTV lainnya adalah “Playboy Jaman 

Now” yang tayang pada 24 Desember 2017. Di bawah rumah produksi 

Pabrik Kreatif Uya dan dipandu oleh pembaca acara Uya Kuya dan Cut 

Jessica, program ini dibuat khusus untuk menguji kesetiaan pasangan. 

Pelapor yang datang mencurigai pasangannya sebagai seorang playboy, 

untuk itu dilakukan berbagai macam penjebakan dan pembuktian 

apakah sang kekasih seorang playboy atau tidak. 

5) Bikin Mewek 

Program reality show yang dibawakan oleh Mandala Shoji ini 

serupa dengan program “Termehek-Mehek” yang tayang di Trans TV 

tahun 2009. Melalui program yang tayang pada 28 Oktober 2017 ini, 
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Mandala dan tim akan membantu klien untuk bertemu kembali atau 

menyelesaikan masalah dengan orang yang disayangi. 

6) Ekspedisi Merah 

“Ekspedisi Merah” merupakan program reality show yang 

mengisahkan perjalanan Tengku Tezi, Bayu Lesmana, Jasi Michelle, 

dan Serigala Eksmer dalam menguak berbagai mitos dan misteri di 

suatu daerah. Di setiap episodenya, keempat pembawa acara tersebut 

akan keluar dan masuk hutan untuk mendatangi lokasi yang menyimpan 

mitos dan berusaha mencari tahu kebenarannya. Program ini tayang 

pada 11 November 2017. 

7) Pintu Rejeki 

Program reality show yang tayang pada 31 Desember 2017 ini 

dibawakan oleh Ruben Onsu. Program ini menghadirkan cerita 

perjuangan hidup seseorang yang membutuhkan bantuan ekonomi. 

Ruben akan melakukan pendekatan dengan orang yang akan dibantu 

melalui penyamaran dan pengujian untuk melihat apakah orang tersebut 

layak menerima bantuan. 

8) Rejeki dari Langit 

Program “Rejeki dari Lagit” dipandu oleh Sahrul Gunawan. 

Program yang hadir pada 11 Maret 2018 ini menolong orang-orang 

yang memiliki keterbatasan ekonomi. Target yang terpilih akan 

diberikan uang sebesar 15 juta rupiah dan membelanjakan uang tersebut 

dalam waktu 30 menit. Kemudian target harus menjual kembali barang-
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barang yang telah dibeli dalam waktu 30 menit. Nantinya, uang hasil 

penjualan dapat dimiliki oleh peserta. 

9) Terangkanlah  

Program yang berada dibawah rumah produksi Pidi Project dan 

Langit Biru ini hadir pada tanggal 23 November 2011. “Terangkanlah” 

membantu klien untuk menelusuri permasalah yang sedang terjadi 

hingga menemukan titik terang. Dalam setiap episodenya akan 

menghadirkan sosok ustadz yang berbeda-beda untuk memberikan 

sebuah tausiyah di akhir tayangan. 

 

4.3 Program Reality Show “Karma” 

 

Gambar 4.2 Poster program reality show “Karma” 

Sumber: instagram.com 

Salah satu program reality show di ANTV adalah “Karma”. “Karma” 

merupakan program misteri reality show yang dipandu oleh Robby Purba 

sebagai pembawa acara dan Roy Kiyoshi sebagai paranormal. Program 

misteri reality show ini hadir sejak tanggal 24 Desember 2017 di ANTV. 

Awalnya, program ini tayang setiap hari Senin – Minggu pada pukul 23:00 
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WIB dengan durasi sekitar dua jam. Tetapi, mulai tanggal 1 Maret 2018 

“Karma” tayang lebih awal pada pukul 22:15 WIB. 

Selama Ramadhan, yakni sejak tanggal 17 Mei 2018, “Karma” 

mengganti nama menjadi “Karma Baik” dan tayang pada pukul 00:15 WIB. 

Mengutip dari cnnindonesia.com, setelah mengganti nama menjadi “Karma 

Baik”, tampilan studio pun berubah menjadi lebih terang dengan desain 

yang lebih berwarna. Roy dan Robby pun tidak lagi mengenakan busana 

serba hitam. Selain itu, “Karma Baik” juga menampilkan sosok ustadz 

untuk memberikan solusi dan menarik kesimpulan dari permasalahan 

partisipan.  

Mengutip dari republika.com, pada tanggal 24 Juni 2018 ANTV 

mendapat teguran dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan membentuk tim untuk mengkaji ulang program reality 

show “Karma” yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Islamiyah. 

Semenjak itu, program ini tayang tiga kali seminggu setiap hari Rabu, 

Kamis, dan Minggu bukan dengan episode baru, melainkan dengan episode-

episode sebelumnya yang sudah pernah tayang. 

Program ini telah kembali hadir dengan episode terbaru dan 

menambahkan tagline “Mengungkap Lebih Dalam” yang tayang pada 

tanggal 30 Juli 2018 pukul 22:00 WIB. Namun, kehadiran program ini tidak 

berlangsung lama, karena hanya bertahan hingga 10 Agustus 2018. Setelah 

itu, program reality show “Karma” tidak tayang lagi. Robby Purba dan Roy 

Kiyoshi telah memiliki program siaran baru masing-masing di ANTV. 
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4.3.1 Materi Program Acara 

Program reality show “Karma” menghadirkan 31 orang 

partisipan yang duduk sesuai tanggal lahir mereka di setiap 

episodenya. Setiap partisipan memiliki latar belakang cerita berbeda-

beda dari angka kelahirannya masing-masing, yang nantinya akan 

dipilih oleh Roy Kiyoshi untuk mengutarakan permasalahan mereka 

dan mengungkap kisah dari orang yang memiliki permasalahan 

tersebut. Selain itu, “Karma” juga menghadirkan artis atau public 

figure perempuan untuk ikut serta berbagi kisah mistik maupun 

supranatural yang pernah dialami. Roy Kiyoshi yang merupakan 

seorang indigo akan membaca dan mengupas masa lalu seseorang 

melalui tanggal lahir dan pengakuan dari partisipan maupun artis 

tersebut, lalu Roy akan memberitahu karma buruk dan karma baik 

seseorang yang diterawang untuk kehidupan yang lebih baik. 

4.3.2 Setting dan Dekorasi 

Layout program acara “Karma” mengadaptasi reality show 

asal Thailand berjudul “Secret of Number”. Dimana di tengah studio 

terdapat tangga dengan angka satu sampai 31 yang akan diduduki 

oleh partisipan sesuai dengan angka kelahirannya. Di sebelah kanan 

terdapat meja yang digunakan paranormal untuk menulis dan 

menggambar penerawangannya, serta sebagai tempat pembawa 

acara, paranormal, dan bintang tamu berdiri selama syuting program 

siaran ini berlangsung, sedangkan di sebelah kiri studio terdapat 

tempat duduk untuk penonton. Sementara dekorasi studio dominan 
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berwarna gelap ditambah dengan semua yang terlibat di dalam 

studio seperti pembawa acara, paranormal, bintang tamu, partisipan, 

dan penonton mengenakan pakaian serba hitam. 




