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ABSTRAK 

Opera Van Java merupakan salah satu acara yang ditayangkan di Trans 7 yaitu 
acara ketoprak Jawa yang mengangkat kesenian budaya tradisional Jawa dengan 
konsep pewayangan yang kemudian dibuat lebih populer yang bertujuan untuk 
menghibur.   

Representasi adalah bagian esensial dari proses dimana makna di produksi 
dan pertukarkan di antara anggota-anggota dari sebuah budaya. Representasi 
melibatkan bahasa, tanda-tanda dan gambar yang mewakili atau 
merepresentasikan sesuatu. Semiotik digunakan untuk membongkar dan 
menganalisis sistem tanda dan simbol dalam tayangan Opera Van Java dan 
bagaimana penggambaran elemen-elemen Ketoprak Jawa direpoduksi dalam 
tayangan budaya populer televisi Opera Van Java di Trans 7 
 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Semiotika John 
Fiske dengan menggunakan 3 Level yaitu Level Realita, Representasi, dan 
Ideologi. 
 Opera Van Java merupakan acara ketoprak tetapi didalamnya 
menggunakan konsep pewayangan dimana didalamnya terdapat dalang, sinden, 
pemain karawitan atau pemain gamelan, dan wayang (pemain). Yang 
membedakan adalah Dalang dimana dalam acara ketoprak sutradara berada 
dibelakang layar atau panggung sedangkan di Opera Van Java dalang sebagai 
sutradara yang dimunculkan di panggung.  Cerita yang berada di ketoprak Jawa 
diatur oleh sutradara dan pemain membaca naskah cerita, sedangkan di Opera Van 
Java dalang sebagai sutradara dan pemain hanya mendengarkan instruksi dari 
dalang tanpa membaca naskah cerita. Cerita atau lakon beranekaragam cerita yang 
dibawakan oleh Opera Van Java misalnya cerita Biografi orang yang telah sukses 
atau artis, cerita rakyat, legenda, dan sebagainya. Tembang atau lagu lebih sering 
dengan menggunakan lagu yang telah populer. Tembang atau lagu ini tergantung 
pada cerita yang dibawakan. Musik (gamelan) dibuat lebih modern dengan 
perpaduan antara musik tradisional gamelan dengan musik modern atau yang 
disebut dengan alat musik campursari. Kostum yang dipakai oleh pemain 
(wayang), sinden, dalang disesuaikan dengan cerita yang akan dibawakan atau 
yang akan disampaikan. Gerak-gerak indah atau tarian ini juga dimiliki oleh 
pemain (wayang)  saat bernyanyi atau berlakon, sinden yang sedang menari 
sambil menari, dalang pun juga bisa bernyanyi sambil menari.Bahasa lebih 
didominasi Bahasa Indonesia dengan dialek Betawi, bahasa Jawa dapat muncul 
sewaktu-waktu oleh para pemain (lebih didominasi oleh Nunung) 
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