
STRATEGI MANDO-POP DALAM MENGHADAPI
PERSAINGAN GLOBAL

(Skripsi)

Oleh

Sevy Lelibriani

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2019



ABSTRAK

STRATEGI MANDO-POP DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN
GLOBAL

Oleh

SEVY LELIBRIANI

Budaya populer merupakan budaya yang sengaja lahir dan berkembang
dalam masyarakat sehingga disukai oleh banyak orang. Budaya populer
umumnya dimanfaatkan negara sebagai soft-power agar dapat diterima oleh
negara lain. Salah satu negara yang memanfaatkan budaya populernya adalah
Tiongkok. Tiongkok memiliki Mando-pop sebagai budaya populer yang
mampu diterima oleh negara lain. Sebagai negara yang sebelumnya tidak
mendukung musik yang non-patriotik, kini Tiongkok beralih untuk
mendukung budaya populernya. Tiongkok memiliki strategi yang besar
sehingga Mando-pop mampu diterima oleh masyarakat internasional dan
mampu bersaing di level global. Hal tersebut memunculkan pertanyaan
penelitian, yakni: “Bagaimana strategi Tiongkok agar Mando-pop mampu
menghadapi persaingan global?”

Penelitian yang memiliki batasan masalah pada tahun 2010-2018 ini
menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data
sekunder serta data primer yang didapatkan dari hasil wawancara untuk
memvalidasi keabsahan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan
bahwa aktor negara maupun non-negara di Tiongkok saling bekerjasama
untuk menyebarluaskan Mando-pop. Strategi yang digunakan adalah
menyesuaikan Mando-pop dengan selera pasar musik global serta
pemanfaatan teknologi. Tiongkok juga memiliki kepentingan di balik
persebaran Mando-pop, yakni kepentingan ekonomi dan kepentingan dalam
menyebarkan budaya.

Kata kunci : Mando-pop, Budaya Populer, Grobalisasi, Tiongkok



ABSTRACT

MANDOPOP’S STRATEGY IN THE FACE OF GLOBAL
COMPETITION

By

SEVY LELIBRIANI

Popular culture is a culture that is deliberately born and developed in the
community so that it is liked by many people. Popular culture is generally
used by the state as soft-power to be accepted by other countries. One
country that uses its popular culture is China. China has Mando-pop as a
popular culture that is able to be accepted by other countries. As a country
that previously did not support non-patriotic music, China is now turning to
support its popular culture. China has a great strategy so that Mando-pop is
able to be accepted by the international community and is able to compete at
the global level. This raises a research question, namely: "What is China's
strategy so that Mando-pop is able to face the global competition?"

The research that has problem constraints in 2010-2018 uses qualitative
research methods. The data used are secondary data and primary data
obtained from interviews to validate the validity of secondary data. The
results of this study show that both state and non-state actors in China work
together to disseminate Mando-pop. The strategies used are to adjust Mando-
pop to the tastes of the global music market and the use of technology. China
also has an interest behind the spread of Mando-pop, those are the economic
interests and spreading culture interests.

Key words : Mando-pop, Popular Culture, Grobalization, People’s Republic
of China
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MOTTO

ا اَِذا قِْیَل لَـُكْم تَفَسَُّحْوا فِى اْلَمٰجلِِس فَا ْفَسُحْوا  اَیُّھَا الَِّذْیَن ٰاَمنُْوۤ ٰیۤ
ُ لَـُكمْ  ُ الَِّذْیَن ۚ◌ یَْفَسِح ّهللاٰ َواَِذا قِْیَل اْنُشُزْوا فَا ْنُشُزْوا یَْرفَِع ّهللاٰ

ۗ◌ َوا لَِّذْیَن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرٰجتٍ ۙ◌ ٰاَمنُْوا ِمْنُكمْ 
)١١َخبِْیٌر.(

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu,
Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah,
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila
dikatakan, Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 11)

“True knowledge exist is knowing that you know nothing” – Socrates.

“As soon as I reach my goal, I feel alive. And for my family, I will fight
like a beast.” – We Go Up lyrics by NCT Dream, 2018.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan musik pop Tiongkok hingga kini terus mengalami kemajuan.

Pasalnya tak sedikit penyanyi asal negeri tirai bambu ini mulai menunjukan

eksistensinya di kancah internasional. Tentunya bukan jalan yang mudah bagi

penyanyi asal Tiongkok untuk dapat memperoleh popularitas di luar negaranya.

Terlebih jika berkaca pada tingginya tekanan pemerintah yang sebelumnya antipati

terhadap musik yang mengikuti trend barat.

Pemerintah Komunis yang hanya menyukai musik berisi mengenai promosi

nilai-nilai dan ideologi yang dianut partai serta menenangkan massa cenderung

bersikap otoriter terhadap perkembangan industri musik di Tiongkok. Sehingga,

untuk tampil di konser maupun merilis rekaman pun, artis Tiongkok harus

menyerahkan lirik lagu mereka untuk mendapat persetujuan Kementerian

Kebudayaan, sebab segala sesatu yang dianggap tidak patriotik dan sensitif secara

politis akan disensor atau bahkan dilarang tayang. Pemerintah Tiongkok pun turut

mengontrol secara ketat industri musik dengan cara mengalihkan seluruh hak
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kepemilikan media penyiaran ke pemerintah.1 Musik pop bahkan sempat dilarang

selama masa Revolusi Kebudayaan (1966-1978) karena dianggap sebagai ‘racun’

kapitalis. 2 Tak hanya itu, gagasan para pemuda untuk melakukan sesuatu agar

terlihat berbeda dari orang-orang tua pun dipandang sebagai penyakit barat.3 Hal

yang lumrah apabila perkembangan industri budaya populer Tiongkok terbilang

lambat.

Namun, lambat laun hal ini mulai bergeser. Industri musik di Tiongkok pun

mulai mengalami perkembangan dan bahkan pemerintah pun mulai membuka diri

untuk menerima masuknya budaya barat. Hal tersebut terjadi tak terlepas dari adanya

rasa jenuh masyarakat terhadap musik yang berkembang di zaman Revolusi

Kebudayaan.4 Pemerintah pusat pun turut menyadari dan prihatin bahwa kemajuan di

sektor industri populer seperti film, musik, dan drama di Tiongkok akan tertinggal di

belakang perkembangan ekonominya. 5 Sehingga pemerintah Tiongkok mulai

menetapkan budaya sebagai prioritas utama nasional dan beranggapan bahwa budaya

adalah sumber kehidupan suatu bangsa.6

Pada masa awal kebangkitannya, musik pop Tiongkok, atau yang lebih

dikenal dengan C-pop (Chinese Popular Music) banyak berpusat di Hongkong dan

1 Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: Chinese Government Control of Pop Music
(terbit pada Januari 2014), diakses pada 16 Oktober 2018 tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
2 Ibid, Chinese Pop Music.
3 Ibid.
4 Ariella Intan Juwita Pesik, 2016,Eksistensi Musik Literatur Cina, Jakarta: Universitas Indonesia
5 Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry:Efforts to Improve China’s Music Industry
(terbit pada Januari 2014), diakses pada 16 Oktober 2018, tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>
6 Pernyataan Presiden Hu Jintao. (2012). Dimuat pada edisi cetak harian Seputar Indonesia dengan
judul artikel Presiden Hu Jintao Mendorong Penyebaran Budaya China di Luar Negeri,
dipublikasikan pada 2 Januari 2012.
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Taiwan. Sebab Hongkong dan Taiwan dipandang sebagai pusat dari musik balada

dan sentimental yang cenderung digemari oleh kaum muda, berbanding terbalik

dengan China Mainland yang masih didominasi oleh musik yang cenderung bersifat

patriotik. Kiblat musik populer Tiongkok sendiri hingga saat ini masih didominasi

oleh dua sub-genre C-pop, yaitu “Kanto-pop (粤语流行音乐)”7 dan “Mando-pop (

华语流行音乐)”.8 Kanto-pop sendiri banyak mendominasi pasar musik Hongkong

sementara Mando-pop lebih banyak memainkan peran di industri musik Taiwan.

Persaingan antara kedua sub-genre C-pop ini untuk mendunia terbilang cukup ketat.

Namun, pasca tahun 2003, sejak industri Canto-pop mengalami skandal yang

mengakibatkan meredupnya industri musik Hongkong, perlahan Mando-pop

semakin mengalami peningkatan yang pesat. Bahkan, Mark Levin, seorang jurnalis

musik pun berpendapat bahwa Kanto-pop akan mengalami penurunan yang sangat

drastis dan Mando-pop akan menggantikan tempatnya.9

Taiwan sendiri sejak lama telah menjadi tujuan bagi para seniman Tiongkok

untuk berlatih. Terbukti dengan kesuksesan sejumlah artisnya seperti S.H.E dan F4

yang populer diawal tahun 2000-an yang pada akhirnya menjadi tonggak dari

kemunculan penyanyi-penyanyi Mando-pop di Taiwan lainnya, seperti Lollipop F

dan Fahrenheit pada pertengahan tahun 2000 yang terbilang sukses besar, bahkan

7 Disebut Canto-pop karena musik ini beraliran  pop dan menggunakan bahasa kanton, yang
umumnya menjadi dialek Cina bagian selatan.
8 Mando-pop adalah musik pop yang dinyanyikan dalam bahasa mandarin, dialek Cina yang dominan
digunakan di Cina bagian utara.
9 Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry:Cantopop and Mandopop
(terbit pada Januari 2014), diakses pada 16 Oktober 2018, tersedia di

<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>
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hingga ke negara-negara Asia lainnya. Sehingga banyak artis-artis dari Tiongkok pun

memilih untuk berkarir di Taiwan karena dianggap lebih menghasilkan ketimbang

berkarir di Tiongkok.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, terhitung sejak memasuki tahun

2010 pemerintah Tiongkok yang mulai terbuka dengan musik non-patriotik mulai

menyadari bahwa sektor budaya khususnya industri budaya populer sangat penting

bagi negaranya. Mando-pop pun mulai mengalami perkembangan yang drastis di

Tiongkok.Banyak artis-artis Mando-pop yang semula berkarir di Taiwan memilih

untuk pindah ke Tiongkok.

Tak hanya itu, pemerintah Tiongkok pun nampaknya sadar bahwa selera

pasar masih sangat berkiblat pada musik pop asal Korea Selatan atau yang lebih

dikenal dengan K-pop. Sehingga pemerintah Tiongkok pun tak ragu untuk

meningkatkan standar Pop-Cina dengan cara meniru atau melakukan imitasi K-pop.

Terbukti dari banyaknya acara musik yang meniru K-pop, salah satunya adalah Idol

Producer yang telah menghasilkan boy-group nine-percentyang hingga kini banyak

mencetak prestasi baik di dalam negeri maupun pada level global. Acara Idol

Producer tersebut memiliki konsep sama persis dengan acara Produce 101 yang

sangat populer di Korea Selatan, dan walaupun penonton sadar bahwa acara tersebut

adalah tiruan dari Korea Selatan, Idol Producer tetap berhasil meraih popularitas tak

hanya di Tiongkok namun hingga ke luar negeri. Pemerintah Tiongkok pun turut

mengirimkan seniman mereka untuk berlatih di luar Tiongkok agar dapat membantu

mencapai hal yang masih berada di luar jangkauan musik Tiongkok.
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Hal tersebut terbukti sukses sebab berdasarkan data yang telah Penulis

himpun melalui situs musik Tiongkok (KKBOX, UFO Mandarin Chart, dan

Yinyuetai), youtube, dan chart billboard, terhitung dari tahun 2017 hingga 2019

beberapa nama penyanyi Mando-pop semakin banyak menempati peringkat-

peringkat dalam chart bergengsi. Tak hanya dalam chart musik, berdasarkan jumlah

penonton di youtube pun penyanyi Mando-pop berhasil menarik minat pecinta

musik. Kepopuleran Mando-pop tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah

penonton video music yang telah di upload pada situs youtube.

Data peringkat Mando-pop dalam chart musik Tiongkok serta jumlah

penonton pada situs youtube dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Mando-pop dalam chart musik dan youtube

No Penyanyi Judul Lagu
Tanggal

Rilis
Jumlah viewers

(youtube)
Lama di

chart musik
1

A-Lin
A Kind of
Sorrow有一種悲傷

12-10-2018 30.253.195 90 hari

2 Eric Chou周興
哲

What's Wrong怎麼
了

10-01-2019 2.700.000 17 hari

3 Jay Chou周杰倫 If You Don't Love
Me, It's Fine

14-05-2018 41.938.289 30 hari

4
JJ Lin林俊傑

Little Big Us偉大
的渺小

13-12-2017 22.586.736 30 hari

5 Ronghao Li李榮
浩

If I Were Young 年
少有為

13-08-2018 55.543.115 30 hari

6 Jolin Tsai蔡依林 Ugly Beauty怪美
的

26-12-2018 7.600.065 30 hari

7
Jay Chou周杰倫

Waiting For You等
你下課

18-01-2018 7.544.947 21 hari

8
Kelly Yu於文文 Decent體面

16-02-2018 108.949.436 30 hari

9 G.E.M
Love Finds Way

6-12-2018 7.777.137 30 hari

10
Eve Ai艾怡良 Forever Young

13-12-2018 3.085.379 20 hari
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Sumber: Data penyanyi dan lagu dilansir dari
<http://musicacrossasia.blogspot.com/2017/02/top-10-popular-chinese-songs-
2017.html> dan sebagian data lainnya diolah oleh penulis.

Mando-pop tak hanya populer di Tiongkok saja, namun Mando-pop turut

merambah pasar global. Hal tersebut dapat dilihat pada munculnya nama-nama

penyanyi Mando-pop pada chart musik dunia seperti billboard. Salah satu penyanyi

Mando-pop yakni Zhang Yixing bahkan berhasil menorehkan namanya sebagai

penyanyi Mando-pop yang menempati peringkat tertinggi pada chart 200 billboard

pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan albumnya yang berjudul Namanana.

Data penyanyi Mando-pop yang berhasil masuk pada chart billboard dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Data Mando-pop pada chart Billboard

No. Nama Penyanyi Judul Lagu Peringkat dalam Chart

1. Timmy Everything About You
1

2. Seven Sense Jiangnan Night
3

3. G.E.M Flowers in the Rocker
5

4 Jason Zhang Punch You
7

5 G.E.M The Hourglass of Memory
8

6 Fei & Jackson Wang Hello
11

7 Nine Percent Can Not Do Without You
16

8 Nine Percent I Need a Doctor
17

9 Tia Ray Natural
25

Sumber: billboard chart (29 Desember 2018)
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Berdasarkan pemaparan pada latar belakang permasalahan di atas, dalam

penelitian ini penulis ingin mengeksplorasi strategi aktor-aktor di Tiongkok dalam

mempopulerkan Mando-pop sehingga Mando-pop mampu bersaing di level global.

I.2 Rumusan Masalah

Pasca revolusi budaya, pemerintah Tiongkok yang semula anti perubahan

perlahan mulai beralih menjadi pro terhadap musik yang berkiblat pada Barat.

Terbukti dari semakin dikenalnya salah satu budaya populer Tiongkok yakni Mando-

pop yang kental akan unsur trend masa kini di level global. Popularitas yang diraih

Mando-pop tersebut tentunya tak terlepas dari adanya dukungan aktor-aktor yang

ada dibelakangnya. Berdasarkan kasus tersebut, maka muncul sebuah rumusan

masalah, yakni: Bagaimana strategi Tiongkok agar Mando-pop mampu

menghadapi persaingan global?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memaparkan dinamika perkembangan Mando-pop serta bagaimana Mando-

pop mampu berkompetisi dalam persaingan global

2. Mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh aktor negara maupun non-

negara di Tiongkok dalam mempopulerkan Mando-pop sehingga dapat

bersaing di level global

I.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis

maupun praktis,
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I.1.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam

mengembangkan konsep pop culture sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.

I.1.1 Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya mengenai

upaya serta peran aktor negara maupun non-negara di Tiongkok dalam

mendukung salah satu popular culture-nya, yaitu Mandopop agar mampu

bersaing di level global.

b. Menjadi salah satu penelitian yang diharapkan mampu menjadi referensi bagi

mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.

c. Masukan bagi negara-negara lainnya, khususnya Indonesia dalam upaya

mendukung persebaran popular culture negaranya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat literatur dari penelitian

terdahulu yang memiliki tema serupa sebagai acuan. Pertama, penelitian berjudul

‘Penyebaran Pop Culture Jepang oleh Anime Festival Asia (AFA) di Indonesia tahun

2012-2016’ yang ditulis oleh salah satu mahasiswi jurusan Hubungan Internasional

Universitas Mulawarman yang bernama Putri Safariani. Penelitian ini menjelaskan

mengenai strategi dan upaya Jepang dalam menyebarkan produk budaya populernya

melalui event Anime Festival Asia (AFA) yang diselenggarakan secara rutin di

berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Pasca Perang Dunia II tak dapat dipungkiri bahwa Jepang telah banyak

mengalami kehancuran, terutama dari sisi internalnya. Untuk mengembalikan image

dan perekonomian negaranya, Jepang memilih menggunakan elemen budaya dalam

upaya menstabilkan negaranya. Menggunakan budaya populer seperti musik, game,

film, dam komik perlahan Jepang mulai bangkit tanpa mengganggu negara lain.

Dapat dikatakan bahwa budaya populer ini dapat diterima dengan baik tanpa adanya

paksaan di negara lain sebab sifatnya yang lebih “lunak” dibanding pengaruh Jepang

yang lain seperti dalam bidang ekonomi dan teknologi.
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Penelitian yang menggunakan konsep popular culture, diplomasi, dan

globalisasi sebagai landasan konseptualnya ini pun turut mendeskripsikan mengenai

peran pemerintah Jepang dalam upaya mendukung penyebaran budaya populer

Jepang. Beberapa upaya tersebut, yaitu dimulai dengan memperkenalkan budaya

populer Jepang ke seluruh dunia melalui beberapa TV Show Jepang hingga

mengadakan event internasional seperti Anime Festival Asia (AFA). Acara AFA ini

sendiri telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2012, dan hingga tahun 2016 terus

mencatat peningkatan dalam jumlah pengunjung. Hasilnya, budaya populer Jepang

ini berhasil membangun pertukaran budaya tanpa adanya paksaan.10

Kedua, penelitian yang berjudul ‘Hallyu sebagai Fenomena Transnasional’

yang ditulis oleh Indah Chartika Sari, salah satu mahasiswa jurusan Hubungan

Internasional Universitas Riau. Penelitian yang menggunakan metode desktiptif

analitis ini menganalisis mengenai fenomena kemunculan Hallyu, dari yang pada

awalnya hanya merupakan budaya lokal namun lambat laun berkembang menjadi

fenomena transnasional. Analisis juga meliputi aktor yang terlibat dalam upaya

penyebaran budaya serta strategi yang digunakan oleh Korea Selatan.

Pasca kesuksesan yang diraih di dalam negeri, Korea Selatan mulai

menerapkan strategi penyebaran Hallyu ke lingkungan internasional yang dimulai

dengan melakukan kerjasama antar pemerintah di bidang kebudayaan,

penyelenggaraan festival internasional serta penelitian tentang Hallyu. Upaya

penyebaran Hallyu ini turut pula dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung

10Putri Safariani, 2017, Penyebaran Pop Culture Jepang oleh Anime Festival Asia (AFA) di Indonesia
tahun 2012-2016 [skripsi]. Samarinda: Universitas Mulawarman.
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diantaranya pemerintah, pengusaha swasta (chaebol), dan aktor/aktris/penyanyi

solo/grup idola. Aktor-aktor tersebut tentunya memiliki perannya masing-masing.

Misalnya saja pemerintah yang bertugas sebagai pengawas dan pendukung upaya

penyebaran Hallyu ke berbagai belahan dunia. Pemerintah Korea Selatan sendiri

memiliki badan khusus dalam mendukung persebaran budaya populernya yaitu

Ministry of Culture Sports and Tourism (MCST). Pengusaha swasta (chaebol)

memainkan peranan sebagai sponsor dan penyokong dana serta bekerjasama

membentuk agensi musik dalam rangka pelatihan dibidang vokal, tari, akting, dan

lainnya bagi seniman Korea Selatan. Serta aktor/aktris/penyanyi solo/grup idola yang

bertanggung jawab dalam proses penyebaran Hallyu. Peran ketiga aktor tersebut pun

tak ketinggalan didukung pula oleh modernisasi dan liberalisasi media Korea Selatan

melalui jaringan tv kabel dan media sosial sebagai media penyebaran konten Hallyu

ke berbagai negara.11

Ketiga, penelitian yang berjudul ‘Upaya Thailand Menggunakan Halal Food

sebagai Soft Power Negara’ yang ditulis oleh Nugrah Novita Nurarbani, salah satu

mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta. Penelitian yang menggunakan metode desktiptif kualitatif ini

memaparkan mengenai bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam

menggencarkan industri halal di negara-negara Islam. Hal ini didasari dari adanya

kesadaran oleh pemerintah Thailand bahwa wisatawan muslim merupakan pasar

yang dapat membawa keuntungan besar bagi negaranya.

11Indah Chartika Sari, 2013, Hallyu sebagai Fenomena Transnasional, Riau: Universitas Riau.
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Terhitung sejak tahun 2002 silam, pemerintah Thailand mulai gencar

meluncurkan program-program guna memasarkan makanan Thailand ke

mancanegara. Salah satu programnya ialah “Global Thai” yang bertujuan untuk

memperkenalkan berbagai jenis kuliner khas Negeri Gajah Putih tersebut kepada

masyarakat internasional. Untuk mendukung upaya tersebut, gerai-gerai restoran

Thailand pun banyak dibuka diseluruh penjuru dunia. Setelah masyarakat

internasional familiar dengan makanan Thailand, tentunya akan berkunjung ke

Thailand.

Dengan program tersebut, terbukti kunjungan wisatawan dari negara-negara

muslim melonjak naik. Bentuk lain dari keseriusan pemerintah Thailand ini bisa

dilihat dari upaya pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas sarana dan

prasarana bernuansa Islam seperti tempat ibadah, makanan halal, serta pemisahan

antara laki-laki dan perempuan. Tak hanya itu, untuk mendukung program Halal

Food, pemerintah turut bekerjasama dengan lembaga yang memiliki otoritas

terhadap keberadaan produk halal di Thailand yaitu CICOT (Central Islamic Council

of Thailand) yang merupakan lembaga non-pemerintah yang berwenang terhadap

sertifikasi produk halal di Thailand. Disisi lain, pemerintah Thailand juga berperan

dalam mendukung serta menyediakan finansial bagi keberlangsungan pengembangan

strategi pusat kegiatan pangan halal di selatan Thailand. 12

Keempat, merupakan penelitian yang berjudul ‘Upaya Jepang dalam

Mempopulerkan Program Cool Japan sebagai Nation Branding’.Penelitian ini ditulis

12Nugrah Novita Nurarbani, 2018, Upaya Thailand Menggunakan Halal Food sebagai Soft Power
Negara [skripsi], Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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oleh Sidiq Ali Mustaqim yang merupakan mahasiswa jurusan Hubungan

Internasional Universitas Mulawarman. Penelitian yang menggunakan metode

deskriptif kualitif ini memaparkan mengenai upaya Jepang dalam mengubah image-

nya yang semula buruk melalui slogan “Cool Japan”.

Pasca Perang Dunia kedua Jepang mulai kehilangan power-nya sebagai salah

satu negara yang unggul dibidang militer. Terlebih image Jepang pun mulai terlihat

buruk di mata dunia hingga berdampak semakin melemahnya perekonomian Jepang.

Hal tersebut pada akhirnya memicu pemerintah Jepang untuk mengubah

imageJepang guna memperbaiki perekonomian negaranya. Disaat yang bersamaan,

musik pop Jepang, manga, dan anime mulai terkenal di luar negeri. Bahkan pada

tahun 1996, nilai ekspor produk budaya populer Jepang telah melampaui total ekspor

negara pada produk lain. Fenomena tersebut pun mendorong munculnya istilah

“Cool Japan” yang dicetuskan oleh Douglas McGray yang pada akhirnya menjadi

slogan yang merujuk pada upaya pemerintah Jepang dalam meningkatkan

penyebaran produk budaya populer Jepang ke seluruh dunia agar bisa mendorong

pertumbuhan perekonomian Jepang.

Program “Cool Japan” ini sendiri telah digunakan selama sepuluh tahun dan

turut dibahas dalam aspek budaya populer, industri kreatif, nasionalisme, dan

pembangunan negara. Program tersebut juga dipopulerkan oleh pemerintah Jepang

menggunakan empat cara, yakni:13

- Mengelola dan mengevaluasi konten yang akan dipromosikan ke luar negeri

13Sidiq Ali Mustaqim, 2018, Upaya Jepang dalam Mempopulerkan Program Cool Japan sebagai
Nation Branding [skripsi], Samarinda: Universitas Mulawarman.
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- Mengadakan perluasan konten Jepang di luar negeri

- Menayangkan program televisi Cool Japan di luar negeri

- Bekerjasama dalam bidang bisnis industri kreatif dengan negara lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu secara umum adalah

peneliti berfokus pada peran aktor di Tiongkok dan popular culture, dimana peneliti

menganalisis peranan aktor negara dan non-negara dalam upaya mempopulerkan

popular culture-nya di era global. Selain itu, negara yang peneliti teliti juga berbeda,

yaitu Tiongkok. Sementara penelitian terdahulu cenderung lebih banyak membahas

popular culture dari negara Korea Selatan dan Jepang.

Penjelasan mengenai empat penelitian terdahulu beserta perbedaannya

dengan penelitian ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:
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Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu

NO. PENELITI JUDUL METODE KONSEP PERBEDAAN

1 Putri Safariani
Penyebaran Pop Culture Jepang
oleh Anime Festival Asia (AFA)
di Indonesia tahun 2012-2016

Kualitatif
1. Budaya populer

Jepang
2. Soft Power

1. Negara yang diteliti
2. Variable independen

2
Indah Chartika
Sari

Hallyu sebagai Fenomena
Transnasional

Kualitatif

1. Popular culture
2. Diplomasi

budaya
Globalisasi

1. Negara yang diteliti
2. Aktor yang berperan bukan

hanya pemerintah.

3
Nugrah Novita
Nurarbani

Upaya Thailand Menggunakan
Halal Food sebagai Soft Power
Negara

Kualitatif

1. Soft Power
2. Multi-track

Diplomacy
3. gastrodiplomacy

1. Negara yang diteliti
2. Soft Power yang dibahas adalah

gastrodiplomasi, bukan Popular
culture

4
Sidiq Ali
Mustaqim

Upaya Jepang dalam
Mempopulerkan Program Cool
Japan sebagai Nation Branding

Kualitatif

1. Popular culture
2. Creative Indistry
3. Nation Branding
4. Komunikasi

Internasional

1. Negara yang diteliti
2. Variabel dependen

Sumber: data diolah oleh penulis



II.2 Landasan Konseptual

II.2.1 Popular culture

Popular culture merupakan istilah yang tidak memiliki definisi yang mutlak.

Dalam mendefinisikan popular culture, John Storey, dalam bukunya yang berjudul

Cultural Theory and Popular Culture menjelaskan makna popular culture melalui

enam esensi. Keenam esensi tersebut meliputi; populer, non-high culture, budaya

masa, folk culture, budaya perjuangan, dan budaya pos-modernisme.14 Suatu budaya

tidak dapat dikatakan sebagai popular culture apabila tidak memenuhi keenam

esensi tersebut.

Untuk mendefinisikan popular culture menggunakan esensi populer,

Williams (1983) mengemukakan empat definisi, yakni:

1. Popular culture merupakan jenis budaya yang disukai banyak orang

2. Popular culture merupakan jenis pekerjaan yang rendah

3. Popular culture merupakan budaya yang disengaja keberadaannya

dengan tujuan mendapatkan dukungan dari banyak orang

4. Popular culture merupakan budaya yang lahir dan dibuat oleh masyarakat

dan ditujukan untuk masyarakat pula.

Sehingga secara umum, popular culture melalui esensi populer dapat

didefinisikan sebagai budaya yang sengaja lahir dan dibuat oleh masyarakat sehingga

disukai oleh banyak orang.

14 John Storey, 2015, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, New York: Routledge.
Hal. 5.
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Definisi lain dari popular culture dapat dilihat dari esensi non-high culture.

Popular culture merupakan budaya yang tidak termasuk dalam kategori budaya

tinggi. Popular culture tidak memenuhi karakteristik dari budaya tinggi, sebab tidak

lahir dari elit minoritas yang terpelajar dan memiliki kekuasaan serta telah tercampur

dengan berbagai jenis budaya lain.15 Sehingga, dengan kata lain, popular culture

dapat dikatakan sebagai budaya inferior.

Pada esensi yang ketiga, yakni budaya massa, popular culture didefinisikan

sebagai budaya komersial yang sengaja diciptakan mengikuti perkembangan jaman.

Pada masanya, popular culture akan mengalami fase yang disebut dengan ‘masa

keemasan’.16 Apabila masa popularitas dari popular culture tersebut telah habis,

maka popular culture tersebut akan hilang dari masyarakat dan digantikan dengan

popular culture lainnya. Selain itu, popular culture turut dikatakan sebagai budaya

massa sebab hadir dalam masyarakat yang bukan merupakan komunitas karena tidak

saling mengenal ketika mereka mengonsumsi produk popular culture.17

Definisi keempat hadir dari popular culture yang memiliki esensi budaya

rakyat atau folk culture. Popular culture didefinisikan sebagai budaya yang hadir

dari rakyat18. Artinya, popular culture merupakan budaya yang lahir dari rakyat dan

diciptakan untuk rakyat. Popular culture juga dikatakan sebagai budaya kelas

pekerja.

15 Yoseph Andreas Gual, 2012, Dari Budaya Tinggi – Budaya Rakyat Menuju Budaya Massa-Budaya
Populer, Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, Hal. 1.
16 John Storey, 2015, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, New York: Routledge.
Hal. 5.
17 Ibid, hal. 6.
18 Ibid, hal. 8.
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Definisi kelima merupakan definisi yang muncul dari esensi bahwa popular

culture merupakan budaya perjuangan. Definisi ini mengacu pada analisis politik

Antonio Gramsci, khususnya pada konsep hegemoni. 19 Pada esensi ini, popular

culture dipandang sebagai situs perjuangan atau bentuk perlawanan dari kelompok

bawahan (kelas pekerja) terhadap kelompok yang berkuasa. Perlawanan yang

dimaksud disini bukanlah perlawanan dalam artian yang bersifat memaksa, namun

lebih kearah negosiasi antara kedua kelompok.

Definisi yang terakhir hadir adalah esensi popular culture sebagai budaya

pos-modernisme. Berbeda dengan lima definisi sebelumnya yang cenderung

menggambarkan kehadiran popular culture di antara  kelas-kelas masyarakat. Dalam

esensi ini, popular culture didefinisikan sebagai budaya yang tidak lagi mengakui

perbedaan antara budaya tinggi dan budaya populer.20 Popular culture dikatakan

sebagai budaya yang muncul setelah masa industrialisasi dan urbanisasi.21

Penggunaan konsep popular culture dalam penelitian ini bertujuan untuk

menekankan posisi Mando-pop sebagai salah satu budaya populer yang dimiliki

Tiongkok.22

19 John Storey, 2015, Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, New York: Routledge.
Hal. 9
20 Ibid, hal. 11.
21 Ibid, hal. 12.
22 Mando-pop telah memenuhi enam esensi untuk dikatakan sebagai budaya populer. Mando-pop
hingga kini dapat dikatakan sebagai genre musik yang dikenal dan bahkan disukai oleh banyak orang
sehingga dapat memenuhi esensi populer, kemudian Mando-pop juga dapat dikatakan sebagai mass
culture sebab diproduksi secara massal. Mando-pop juga dapat didefinisikan sebagai folk culture,
karena genre musik ini merupakan budaya yang lahirnya dari rakyat (kelas non-elit). Selain itu, genre
musik ini juga dapat disebut sebagai budaya perjuangan, sebab kemunculan Mando-pop turut dipicu
dari rasa jenuh rakyat Tiongkok terhadap musik-musik yang bersifat patriotik (revolusi kebudayaan).
Mando-pop juga dikatakan sebagai non-high culture, sebab tidak memenuhi indikator untuk dapat
dikatakan sebagai high-culture. Dan yang terakhir, Mando-pop juga dapat didefinisikan sebagai
budaya pos-modernisme, karena muncul setelah masa industrialisasi dan urbanisasi.
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II.2.2 Globalisasi, Glokalisasi, dan Grobalisasi

Konsep mengenai globalisasi tentunya bukan merupakan hal yang asing.

Globalisasi menunjukan suatu proses. Terlihat dari akhiran -sasi yang merujuk pada

sebuah proses. Globalisasi dapat disimpulkan sebagai serangkaian proses yang

mampu memberikan pengaruh terhadap suatu objek. 23 Globalisasi juga mampu

menekan dunia, sebab globalisasi merupakan agen atau penyebab perubahan yang

sekaligus juga berperan sebagai proses tanpa subjek atau agen.24

Di kalangan ilmuwan sendiri, makna dan pengertian globalisasi tidak pernah

menemukan kata sepakat. Masing-masing kelompok studi memiliki definisi yang

sesuai dengan ideologi dan perspektif yang mereka anut. 25 Misalnya saja Selo

Soemarjan yang berpendapat bahwa globalisasi didefinisikan sebagai serangkaian

proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat dunia. 26

Disisi lain, Thomas L. Friedman menyatakan bahwa globalisasi terdiri atas dua

dimensi, yakni ideologi yang berkiblat pada kapitalisme dan pasar bebas serta

teknologi yang tercermin dari teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.27

Sehingga dengan kata lain, globalisasi sendiri dapat didefiniskan sebagai proses

penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia serta ekspansi relasi yang melintasi

batas antar wilayah hingga mengaburkan batas-batas geografis antar negara

23 Barrie Axford, 2013, Theories of Globalization, Cambridge, hal. 21.
24 Ibid, hal. 22.
25 Budi Winarno, 2008, Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia, Jakarta: Penerbit
Erlangga.
26 Pengertian Globalisasi, diakses pada 11 Desember 2018. Tersedia di
<https://www.academia.edu/25746428/Pengertian_Globalisasi>.
27 Globalisasi, (terbit pada Januari 2016), diakses pada 11 Desember 2018, tersedia di
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/EKO.+PEMB+-+Globalisasi.pdf>.
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khususnya dari sisi kultural dan ditandai dengan adanya pasar bebas, perkembangan

media massa dan kemajuan teknologi. 28 Namun, konsep globalisasi rupanya tak

hanya sebatas itu. Dalam karyanya yang berjudul Globalization of Nothing, George

Ritzer memperkenalkan dua sub-tema dalam globalisasi, yakni Glokalisasi dan

Grobalisasi.29 Glokalisasi digambarkan sebagai penyatuan antara produk global dan

lokal, dimana produk global menyesuaikan diri dengan produk lokal sehingga

menghasilkan sesuatu yang unik. Dengan kata lain, produk glokalisasi biasanya

diproduksi dan dipasarkan di wilayah geografis yang terbatas dan dalam kelompok

kecil. Glokalisasi juga memandang individu dan masyarakat lokal sebagai aktor yang

penting dan memiliki kekuatan besar untuk beradaptasi dan  berinovasi.30

Sementara itu, grobalisasi (grobalization) sendiri dapat dikatakan memiliki

makna yang bertentangan dengan glokalisasi dan cenderung mendukung globalisasi.

Jika glokalisasi dapat disimpulkan sebagai kecenderungan produk global untuk

menyesuaikan diri dengan produk lokal dan mendorong dunia ke arah yang

heterogen, lain halnya dengan grobalisasi dimana justru kondisi budaya lokal suatu

negara ‘lah yang menyesuaikan diri dengan trend pasar global sehingga mendorong

budaya yang berlaku secara mendunia.31 Grobalisasi sendiri berasal dari kata growth

(Inggris) yang artinya pertumbuhan, global (mondial) yang berarti dunia, serta

28 George Ritzer, 2003, Globalization of Nothing, SAIS Review vol. XXIII no. 2 (Summer–Fall 2003)
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Implementasi MEA terhadap Kebudayaan: Globalisasi, Glokalisasi, Grobalisasi, (terbit pada 2
Februari 2018), diakses pada 5 November 2018 tersedia di <https://duta.co/implementasi-mea-
terhadap-kebudayaan-globalisasi-glokalisasi-dan-grobalisasi/>
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akhiran ‘sasi’ yang bermakna proses. 32 Grobalisasi cenderung menyingkirkan

elemen-elemen lokal dan menggantinya dengan nilai-nilai global, yang mana nilai-

nilai global tersebut dipengaruhi oleh kapitalisme, Amerikanisasi, dan

Mcdonalisasi.33

Beberapa ide pokok grobalisasi adalah sebagai berikut34:

1. Grobalisasi memandang dunia terus berkembang menuju kekeseragaman.

Konsep grobalisasi cenderung meminimalkan perbedaan-perbedaan

domestik maupun antar wilayah di dunia

2. Individu-individu dan kelompok-kelompok memiliki kemampuan untuk

beradaptasi, memperbarui, dan bermanufer dalam bertindak secara global

3. Teknologi dan media massa merupakan merupakan kunci utama yang

mampu memberikan perubahan dalam wilayah dunia yang tergrobalisasi.

Grobalization ini umumnya berfokus pada ambisi imperialistik negara,

perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. 35 Yang dimaksud sebagai ambisi

imperialistik disini adalah keinginan negara maupun perusahaan untuk

mendistribusikan serta menyebarluaskan barang dan jasanya secara massal ke pasar

global guna meningkatkan kekuasaan dan bahkan menguasai dunia. 36 Didukung

32 Subronto Aji, Grobalisasi dan Terorisme, diakses pada 28 November 2018, tersedia di
<https://www.scribd.com/document/330622515/Grobalisme-Dan-Sebab>
33 Ibid.
34 George Ritzer, 2003, Globalization of Nothing, SAIS Review vol. XXIII no. 2 (Summer–Fall 2003)
35 George Ritzer, 2003, Globalization of Nothing, SAIS Review vol. XXIII no. 2 (Summer–Fall 2003)
36Ibid.
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dengan sifat ekspansif dan berorientasi pada pertumbuhannya, ekspansi pasar dalam

wilayah pasar global merupakan tujuan utama dari grobalisasi.37

Kemunculan grobalisasi sendiri tak dapat terlepas dari faktor perkembangan

teknologi. Grobalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi ini pun pada akhirnya

mampu menciptakan prosedur dan aturan yang dapat berlaku dalam satu waktu

diberbagai tempat. Berdasarkan hal tersebut, grobalisasi pun dinilai memiliki

keuntungan kompetitif yang jauh lebih unggul dibanding glokalisasi karena mampu

menciptakan skala ekonomi.38

II.3 Kerangka Pemikiran

Melalui kerangka berpikir ini penulis akan mencoba menjelaskan mengenai

rumusan masalah, yakni strategi Tiongkok dalam mendukung Mando-pop sehingga

mampu bersaing secara global. Mando-pop sendiri merupakan salah satu produk

budaya populer yang dimiliki oleh Tiongkok. Untuk mampu bersaing di level global,

dibutuhkan strategi dari aktor negara maupun non-negara di Tiongkok. Sehingga,

untuk menganalisis strategi apa saja yang digunakan oleh aktor-aktor di Tiongkok,

penulis akan berpedoman pada dua konsep yang penulis gunakan pada landasan

konseptual, yakni popular culture dan grobalisasi.

Melalui konsep popular culture, penulis akan memaparkan mengenai strategi

Tiongkok dalam menyebarluaskan dan memproduksi Mando-pop secara masal.

Sebagai salah satu produk budaya populer, Mando-pop tentu akan diproduksi secara

37 George Ritzer, 2003, Globalization of Nothing, SAIS Review vol. XXIII no. 2 (Summer–Fall
2003).
38 Ibid.
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masal dan kemudian disebarluaskan guna mendapatkan keuntungan. Selain itu,

melalui konsep ini pula, penulis akan memaparkan mengenai Mando-pop yang terus

berubah dan berkembang menyesuaikan jaman dan tren yang sedang populer sebagai

strategi agar tetap mampu menarik minat masyarakat global.

Sementara itu, melalui konsep grobalisasi, strategi Mando-pop dalam

mengahadapi persaingan global akan dipaparkan melalui upaya penyesuaian diri

Tiongkok dengan selera pasar global. Pemerintah Tiongkok yang semula tidak

menyukai musik non-patriotik, kini telah membuka diri dan justru mendukung

musik-musik populer. Konsep ini juga menjelaskan strategi Tiongkok melalui bidang

teknologi. Teknologi merupakan hal yang tak terpisahkan dari konsep grobalisasi,

sebab proses grobalisasi dapat terjadi karena didukung oleh adanya teknologi. Dalam

menyebarluaskan produk popular culture-nya, Tiongkok sangat bergantung pada

teknologi. Dan yang terakhir, konsep ini juga akan menjelaskan mengenai Tiongkok

yang mampu menciptakan skala ekonomi dan berupaya meningkatkan kekuasaan

(hegemoni budaya) menggunakan Mando-pop.

Kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagaimana bagan di bawah

ini:
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Gambar 1. Kerangka pemikiran
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BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini.

Cresswell (2008) mendefinisikan metode kualitatif sabagai suatu pendekatan yang

bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami suatu gejala sentral. 39 Untuk

memahami gejala tersebut, peneliti biasanya akan terjun langsung ke lapangan untuk

mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan

yang sifatnya umum dan agak luas. 40 Tak hanya itu, peneliti juga dapat

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Walaupun data-data

yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini sangat kaya dan bersifat umum,

nantinya data tersebut akan diperuncing sendiri oleh peneliti sehingga peneliti

mampu mendapatkan data yang detail dan terpusat. Informasi dan data yang telah

terkumpul tersebut kemudian akan dianalisis dan hasil akhirnya dapat berupa

39 Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan
Keunggulannya, Jakarta: Grasindo. Hal. 7.
40Ibid, hal. 8.
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gambaran ataupun deskripsi secara mendalam.41 Kualitatif sendiri, pada hakikatnya

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum.42

Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi

mendalam. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta yang

terkumpul secara sistematis serta menganalisisnya agar mudah disimpulkan dan

dipahami.43

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian

ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi strategi aktor negara maupun non-negara di

Tiongkok dalam mendukung popular culture-nya yakni Mando-pop untuk

menghadapi persaingan global berdasarkan simpulan dari data-data dan informasi

yang peneliti dapatkan agar mudah dipahami.

III.2 Fokus Penelitian

Sebelum melakukan sebuah penelitian, tentunya peneliti harus menentukan

batasan-batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian tersebut lebih terarah

dan tidak keluar dari topik permasalahan. Pembatasan masalah tersebut juga berguna

untuk meminimalisir inkonsistensi dalam bahasan penelitian. Dalam penelitian

41 Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan
Keunggulannya, Jakarta: Grasindo. Hal. 10.
42 Pupu Saeful Rahmat, 2009, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium Vol. 5 No. 9 tahun 2009,
Malang: Universitas Brawijaya, hal. 2.
43 M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Amplikasinya Cet 1, Jakarta:
Ghalia Indonesia, hal. 22.
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kualitatif, batasan masalah biasa disebut dengan fokus yang berisi pokok

permasalahan yang sifatnya umum.44

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada strategi aktor, baik aktor

negara maupun non-negara di Tiongkok untuk mendukung Mando-pop dalam

menghadapi persaingan global. Penelitian ini difokuskan pada tahun 2010-2018.

III.3 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu elemen paling penting dalam penelitian kualitatif,

sebab hasil dari penelitian bergantung pada data yang berhasil dihimpun. Dalam

penelitian kualitatif, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, seperti

wawancara yang mendalam, pengamatan (observation), dan studi dokumentasi.45

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu

studi dokumentasi dan wawancara:

III.3.1 Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pencarian dokumen

dan arsip baik tertulis maupun melalui internet. Data yang diperoleh tersebut

berasal dari jurnal, situs berita internasional, website resmi Tiongkok maupun

intenasional, dan lain sebagainya yang terkait dengan peran, upaya maupun

strategi yang dilakukan aktor-aktor di Tiongkok, baik aktor negara maupun

non-negara untuk mendukung persebaran Mando-pop di level global.

44 Prof. Dr. Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, Bandung: Alfabeta. Hal. 283.
45 Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc, 2010, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan
Keunggulannya, Jakarta: Grasindo. Hal. 109-110..
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III.3.2 Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara digunakan sebagai

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal atau

informasi dari responden secara mendalam. 46 Penelitian ini sendiri akan

menggunakan wawancara semi-terstruktur. Pada wawancara yang akan

dilakukan, peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya fleksibel namun

tetap dibatasi oleh tema dari penelitian ini. Sehingga, walaupun pertanyaan

yang diajukan terkontrol namun narasumber tetap dapat leluasa memberikan

jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Pada penelitian ini sendiri, wawancara pada mulanya akan dilakukan

terhadap pihak Kedutaan Besar Tiongkok khususnya bagian budaya. Namun,

seiring dengan berjalannya penelitian, informasi dari Kedutaan Besar

Tiongkok di Jakarta tidak berhasil didapatkan sebab peneliti tidak mendapat

persetujuan dari pihak Kedutaan Besar Tiongkok untuk melakukan

wawancara pada instansi tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa Kedutaan

Besar Tiongkok tidak bersedia diwawancarai sebab surel, fax, hingga telepon

yang peneliti tujukan pada instansi tersebut tidak mendapatkan respon.

Kemudian, didasarkan pada batasan masalah pada penelitian ini yang

dimulai pada tahun 2010 dan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan

bahwa pada tahun 2010-2013 Mando-pop masih mendapat dukungan dari

pihak Taiwan, maka peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara via

46 Prof. Dr. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, Bandung: Alfabeta. Hal. 194.
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surel terhadap Kantor Perwakilan Taiwan yang memiliki divisi budaya.

Peneliti mengirimkan surel pada Kantor Perwakilan Taiwan dibeberapa

negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Australia sebab di Indonesia

Kantor Perwakilan Taiwan tidak memiliki divisi budaya. Berjarak sekitar

satu minggu setelah pengiriman surel tersebut, peneliti pun mendapat telepon

dari Taipei Economic and Trade Office yang berlokasi di Jakarta Selatan

yang mengarahkan peneliti untuk melakukan wawancara terhadap The

Bureau of Audio Visual and Music Industry Development di bawah

pengawasan Kementerian Budaya Taiwan sehingga peneliti mampu

mendapatkan informasi melalui pihak pemerintah Taiwan.

Kemudian, untuk informasi mengenai persebaran Mando-pop

berdasarkan sudut pandang aktor non-negara, peneliti mencari informan dari

kalangan fans Mando-pop, mulai dari komunitas Tionghoa, fans solo hingga

fanbase dan fansite master musisi Mando-pop. Dalam upaya mencari

informan, peneliti menggunakan fitur autobase pada twitter. Pada platform

tersebut, peneliti mem-posting secara anonim terkait pencarian informan dan

ditanggapi oleh 25 orang, 13 orang diantaranya setuju untuk menjadi

informan dalam penelitian ini. Berikut adalah daftar informan yang berhasil

peneliti dapatkan:
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Tabel 3.3 Data Informan

No. Nama Usia Domisili Pekerjaan Contact Person

1
Michelle
Kurnia

24 tahun Singapura Mahasiswa @bumblebxx

2 Vie 25 tahun
Hangzhou,
RRT

Mahasiswa @oreomilkeu***

3 Putri 16 tahun Bogor Pelajar @verte***
4 Anonymous - - - @Angela****
5 Anonymous - - - @desio****

6 Tara Lee 33 tahun Malang
Wiraswasta,
Penulis

@lanhud***

7 Anonymous - - - @TaoT****
8 Anonymous - - - @cheesi****
9 Noviaini 26 tahun Solo Karyawan @noviaini (line)
10 Anonymous - - - @Poktanjul1***

11
Primastuti
Handayani

- Jakarta
Managing
Editor The
Jakarta Post

yani@thejakartapos
t.com

12 Anonymous - - - @linong***
13 Anonymous - - - @nagam***

Sumber: Data diolah oleh peneliti

III.4 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa teks, foto, cerita, dokumen,

artefak, dan bukan berupa angka hasil hitungan. 47 Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

diperoleh secara langsung dari narasumber. Narasumber sendiri tentunya disesuaikan

dengan masalah yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah The Bureau of

47 Prof. Dr. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, Bandung: Alfabeta. Hal. 108.
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Audio Visual and Music Industry Development di bawah pengawasan Kementerian

Budaya Taiwan, fans Mando-pop, serta fanbase dan fansite Mando-pop di Indonesia.

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data

sekunder guna mendukung keabsahan data primer. Data tersebut peneliti peroleh dari

sumber lain yang telah dipublikasikan, seperti; dokumen, jurnal, arsip, website resmi

Tiongkok maupun internasional, berita internasional, dan lain sebagainya. Data yang

telah terkumpul tersebut kemudian penulis gunakan untuk menjawab permasalahan

penelitian.

III.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, yaitu berdasarkan

pada data yang telah diperoleh. Teknik analisis data ini sangat diperlukan guna

mempermudah peneliti mendapatkan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman,

analisis data terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:48

III.5.1 Reduksi Data

Tahapan ini merupakan proses pemusatan perhatian pada

penyederhanaan data yang didapat. Reduksi data akan berlangsung secara

terus menerrus, sejak pasca penelitian lapangan hingga laporan tersusun.

Pada tahapan ini, peneliti akan menajamkan data, mengklasifikasikan data

serta membuang data yang tidak perlu.

48 Milles dan Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal. 16.
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III.5.2 Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan bahwa suatu penyajian

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis serta dapat

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data dalam penelitian yang dimaksud adalah dalam

bentuk berbagai jenis matriks, jaringan, dan bagan.

III.5.3 Menarik Kesimpulan

Makna apapun yang peneliti peroleh dari data yang sebelumnya telah

direduksi dan disajikan harus diuji kekokohan dan kecocokannya

(validitasnya). Kesimpulan akhir yang didapatkan perlu diverifikasi dan

benar-benar dipertanggungjawabkan.

Analisis data menurut Miles dan Huberman tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data
Sumber: Sugiyono (2009:247)

Pengumpulan Data Penyajian Data

Penarikan
Kesimpulan

Reduksi Data



BAB IV

GAMBARAN UMUM

IV.1 Sejarah Musik Tiongkok (C-Pop)

Selama berabad-abad Tiongkok dikenal kukuh dalam mengadopsi kebijakan

“pintu tertutup” terhadap seluruh dunia.49 Namun dimulai pada abad ke-16 dimana

pada saat itu orang Eropa datang ke daratan Tiongkok dengan tujuan misionaris telah

membawa banyak perubahan bagi Tiongkok. Misi penting misionaris Eropa tersebut

dimulai pertama kali pada tahun 1552 oleh St. Francis Xavier (1506-1552), seorang

pastur dan misionaris Katolik Roma serta salah satu pendiri gereja Katolik Roma

(Yesuit). Hal tersebut melatarbelakangi masuknya musik Eropa pertama kali ke

Tiongkok.50

Pada awal abad ke-20 pendidikan musik gaya Barat pun mulai diperkenalkan

ke Tiongkok dengan bantuan tenaga pendidik musik yang berasal dari Tiongkok

yang bekerjasama dengan musisi Barat. Tokoh yang dikenal sebagai “Bapak

pendidikan musik modern di Tiongkok” pada masa itu adalah Xiao Yu Mei (1884-

1940). Ia yakin bahwa musik Barat jauh lebih maju dibanding Tiongkok, sehingga

49 Wai-Chung Ho and Wing-Wah Law, 2012, The Cultural Politics of Introducing Popular Music into
China’s Music Education, The University of Hongkong: Tiongkok, hal. 5.
50Ibid, hal. 8.
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Tiongkok harus belajar dari Barat untuk meningkatkan kualitas musik beserta alat

musiknya sendiri.51

Masuknya pengaruh Eropa rupanya semakin membawa banyak perubahan

bagi daratan Tiongkok. Shanghai pun pertama kalinya mulai membuka diri terhadap

Barat sebagai treaty port yang merupakan hasil dari perjanjian Nanking sekaligus

penanda berakhirnya Perang Opium pada tahun 1842. 52 Modernisasi Shanghai

sendiri dimulai pada tahun 1843 dengan membuka pelabuhan pertama kalinya ke

dunia luar. Berkat status kolonialnya tersebut, Shanghai pun menjadi situs penting

bagi pengembangan modernitas dan musik kontemporer Tiongkok pada abad ke-19.

Memasuki awal abad 20, seorang pengusaha asal Perancis bernama Labansat

mulai merintis sebuah industri rekaman di Tiongkok. Labansat pada mulanya

membeli dan mengimpor sebuah gramofon dari perusahaan asing bernama Moutrie

and Company dan mendirikan sebuah kios outdoor di Jalan Tibet di Shanghai. Setiap

pelanggan yang mendengarkan rekaman baru dari gramofon tersebut dikenakan

biaya 10 sen.53 Rekaman yang diputar melalui gramofon tersebut merupakan suara

orang tertawa, dengan jaminan pengembalian uang apabila pelanggan yang

mendengarkan tidak ikut tertawa.54 Rekaman tersebut dikenal sebagai “bahasa orang

asing”. Menginjak tahun 1908, Labansat yang dibantu oleh seorang asisten dari

51 Wai-Chung Ho, 2010,Westernization and Social Transformations, The University of Hongkong:
Tiongkok, hal. 296
52Ibid, hal.300.
53 Wai-Chung Ho and Wing-Wah Law, 2012, The Cultural Politics of Introducing Popular Music into
China’s Music Education, The University of Hongkong: Tiongkok, hal. 12.
54 Pop Mandarin, diakses melalui laman <http://injil-pq93.kelasekstensi.co.id/id1/2617-
2507/Mandopop_114470_injil-pq93-kelasekstensi.html> pada 20 Februari 2019.
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Ningbo55 dan juga insinyur rekaman asal Perancis pun mendirikan sebuah industri

rekaman bernama “Pathé Orient”. Pathé Orient sendiri banyak mendulang prestasi,

bahkan pada tahun 1916 Pathé Orient berhasil mencetak rekor di Shanghai berkat

lagu-lagu rakyat Tiongkok dan opera produksinya yang berhasil mendominasi di

masyarakat.

Musik populer Tiongkok yang berasosiasi dengan music jazz semakin

berkembang pesat. Tahun 1920-1930 bahkan dikatakan sebagai “zaman keemasan”

bagi musik populer Tiongkok. Lagu-lagu populer Tiongkok tersebut dikenal dengan

nama Shidaiqu.56 Shidaiqu merupakan perpaduan antara musik asli Tiongkok dengan

musik Barat dan berhasil mendominasi pasar musik Shanghai pada tahun 1920-1930

serta mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1940-an. Musik modern Tiongkok

yang diproduksi di Shanghai ini banyak mendulang popularitas di klub-klub malam

dan ruang dansa yang berada di kota-kota di Tiongkok pada tahun 1920-an.

Memasuki tahun 1930-1940-an musik populer Tiongkok tersebut banyak

mendominasi pasar musik dan layar kaca. Masa ini bahkan dikanal sebagai era

lahirnya tujuh bintang ternama yang lagu-lagu serta akting mereka banyak

mendominasi layar perak pada masa itu. Tujuh bintang termasyur yang merupakan

penyanyi sekaligus bintang film ternama tersebut, diantaranya; Bai Guang, Bai

Hong, Gong Qiuxia, Li Xianglan, Wu Yingyin, Yao Lee, dan Zhou Xuan.57

55 Ningbo merupakan salah satu kota tertua di Timur Laut Provinsi Zhejiang, Tiongkok.
56 Shidaiqu merupakan penyebutan bagi musik yang populer pada masa itu (1920-1940).
57 Pop Mandarin, diakses melalui laman <http://injil-pq93.kelasekstensi.co.id/id1/2617-
2507/Mandopop_114470_injil-pq93-kelasekstensi.html> pada 21 Februari 2019.
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Shidaiqu semakin mencapai masa keemasannya pada tahun 1940-an. Pada

tahun tersebut seorang advokat sekaligus penulis lagu dan komposer yang berasal

dari Provinsi Hunan, Li Jinhui (1891-1967) hadir sebagai pendiri sekaligus “bapak”

dari musik populer Tiongkok. Karya-karyanya banyak dipengaruhi oleh musisi jazz

asal Amerika, Buck Clayton (1911-1991) yang bekerja sama dengannya selama dua

tahun. 58 Sejak tahun 1916-1926, sebagai seorang pengajar bahasa dan musik

Tiongkok, Li menulis buku pelajaran berbahasa Mandarin serta lagu drama musikal

yang diperuntukan bagi siswanya. Memasuki tahun 1923, Li pun meluncurkan

musikal perdananya dan mendobrak tradisi Tiongkok dengan mengizinkan gadis-

gadis  muda termasuk putrinya sendiri, Li Minghui untuk menyanyi dan menari di

atas panggung.59 Li berhasil melakukan tur keliling negaranya pada tahun 1929 dan

dinobatkan sebagai salah seorang yang memiliki pengaruh besar terhadap

perkembangan lagu-lagu Tiongkok.60

Perkembangan musik Tiongkok yang turut seiring dengan perkembangan

nasionalisme pun semakin diperkuat dengan kegiatan militer selama tahun 1930-

1940, khususnya pada masa perang delapan tahun melawan Jepang (1937-1945).

Lagu-lagu anti perang serta lagu patriotik yang diwarnai dengan melodi Barat pun

diadopsi sebagai bahan ajar. Kementerian Pendidikan Tiongkok bahkan menetapkan

musik populer tersebut sebagai silabus bagi pendidikan dasar dan menengah.61

58 Wai-Chung Ho and Wing-Wah Law, 2012, The Cultural Politics of Introducing Popular Music into
China’s Music Education, The University of Hongkong: Tiongkok, hal. 15.
59 Ibid, hal 16.
60 Ibid, hal 18.
61 Ibid, hal. 26.
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Sejalan dengan kemajuan yang dialami oleh musik populer Tiongkok, di sisi

lain lagu-lagu propaganda Partai Komunis Tiongkok atau Chinese Communist Party

(CCP)  juga tak kalah menonjol sebagai produk budaya populer Tiongkok. Berbeda

dengan sebelumnya, CCP cenderung memanfaatkan lagu sebagai alat propaganda

untuk melawan musuh mereka yaitu Jepang dan Guomingdang. Selain itu, tujuan

utama CCP menggunakan lagu adalah untuk membangun kembali mindset

mayarakat. Lagu-lagu yang diusung oleh CCP tersebut sarat akan pesan-pesan

pemerintah dalam Komunis Tiongkok. Lagu-lagu tersebut juga memuat pesan

mengenai Mao Zedong sebagai simbol pemersatu dan sumber harapan baru bagi

Tiongkok.

Berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC) secara resmi pada 1 Oktober 1949

semakin membawa perubahan bagi pendidikan musik di Tiongkok. Musik Tiongkok

yang pada mulanya banyak dipengaruhi oleh gaya musik Barat diminta untuk

menyesuaikan diri dengan ideologi Marxis-Lenin-Maois. Hal tersebut bertujuan agar

penyampaian pesan politik dan revolusioner dari pemerintah Tiongkok dapat sampai

ke masyarakat. Lirik dalam lagu-lagu yang diijinkan berkumandang oleh CCP

tersebut cenderung melawan imperialisme budaya Amerika yang dianggap sebagai

racun. Musik Barat dipandang jelek, identik dengan mabuk-mabukan, dan sarat akan

perilaku negatif orang Amerika yang suka menari. Hal tersebut dianggap tidak

bermoral karena tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang dianut oleh

Tiongkok.
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Budaya populer yang semakin dikekang dan dibatasi tersebut, akhinya

memicu sebuah pergerakan yang dikenal dengan sebutan Revolusi Kebudayaan.

Revolusi Kebudayaan resmi diluncurkan pada 8 Agustus 1966 dengan bidang

pendidikan dan musik sebagai fokus utamanya. Selama masa revolusi kebudayaan

ini (1966-1978) musik pop justru semakin dilarang. Aspirasi pemuda pada saat itu

dianggap sebagai “penyakit Barat”. 62 Akibatnya, musik populer Tiongkok pun

akhirnya berpindah ke Taiwan dan Hongkong. Taiwan dengan musik pop berbahasa

Mandarinnya, serta Hongkong dengan musik pop berbahasa kantonnya. Musik

populer Mandarin pun berhasil berkembang dan meraih popularitas keduanya di

Taiwan pada masa itu.

Memasuki tahun 1978, Deng Xiaoping (1964-1997) hadir dengan mengusung

reformasi ekonomi dan sosial dari kebijakan “pintu-terbuka”. Reformasi ini

mendorong masuknya investasi dan perdagangan asing, pendirian perusahaan asing

di Tiongkok, serta mendorong pertukaran pertukaran budaya asing yang diharap

mampu membawa perubahan bagi reformasi nasional Tiongkok. Tiongkok bahkan

menjadi lebih terbuka terhadap masuknya musik populer dari Taiwan dan Hongkong.

Bahkan lagu-lagu pop Mandarin milik Teresa Teng yang digemari di RRT yang

selama tahun 1970-an sempat dilarang, akhirnya pada tahun 1986 resmi dihapus

pelarangannya. Salah satu lagu milik Teresa Teng yang berjudul When Will You

Come Back Again bahkan digolongkan sebagai lagu patriotisme revolusioner.

62Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: Chinese Government Control of Pop Music
(terbit pada Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019 tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
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IV.1.1. Kanto-pop (Cantopop)

Kanto-pop atau pop Kanton ((粤语流行音乐) merupakan istilah yang

digunakan untuk lagu berbahasa Kantonis yang berasal dari Hongkong.

Kelahiran Kanto-pop ini tentunya tak terlepas dari dilarangnya musik pop

Tiongkok di Shanghai pada tahun 1950-an. Selama masa pelarangan

tersebut, musik pop Tiongkok yang semula berpusat di Shanghai terpecah

menjadi dua sub-genre yang salah satunya adalah Kanto-pop yang

mendominasi wilayah Cina bagian utara atau Hongkong.

Kanto-pop sendiri digambarkan sebagai refleksi dari kebangkitan

sekaligus keredupan budaya populer Hongkong selama limapuluh tahun

terakhir.63 Kenyataan bahwa Kanto-pop dahulu sangat populer tak dapat

dibantahkan. Popularitas Kanto-pop tidak hanya mendominasi di

Hongkong, namun juga negara-negara tetangga. Walaupun banyak disukai

pada masa itu, Kanto-pop tetaplah dianggap tidak lebih dari sekedar

hiburan yang diperuntukan bagi masyarakat kelas bawah.64

Terlepas dari situasi tersebut, musisi Hongkong perlahan berhasil

mengembangkan Kanto-pop secara kreatif sehingga tidak lagi dipandang

sebagai hiburan bagi kelas rendahan. Selama empatpuluh tahun terakhir,

Kanto-pop bahkan membuktikan bahwa sebagai salah satu sub-genre C-

pop, ia mampu sukses secara komersial sekaligus menjadi pemersatu

berbagai kelompok sosial.

63 Yiu-Wai Chu, 2017, Hongkong Cantopop: A Concise History, Hongkong University Press:
Tiongkok, hal. 4.
64Ibid, hal. 8.
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Kanto-pop secara bertahap mulai memperoleh statusnya sebagai

genre yang berhasil mendominasi musik populer di Hongkong pada awal

tahun 1970-an. Tahun 1974 sendiri disepakati sebagai titik awal

perkembangan Kanto-pop. Hal tersebut menandakan bahwa popularitas

Kanto-pop semakin mendapat pengakuan. Pertumbuhan Kanto-pop tersebut

semakin berlajut pada tahun 1980-an hingga 1990-an, menjadikan Kanto-

pop sebagai pemimpin musik pop Tiongkok. 65 Kanto-pop bahkan

dinobatkan sebagai trendsetter musik di Asia selama dua dekade serta

banyak memberikan pengaruh pada perkembangan musik pop di Taiwan,

Singapura, dan Tiongkok, serta di kalangan diasporik Hongkong.66

Namun memasuki akhir tahun 1990-an, popularitas Kanto-pop mulai

mengalami kemerosotan. Meredupnya popularitas Kanto-pop tersebut

diakibatkan oleh berbagai faktor, salah satunya yang paling krusial adalah

pembajakan.67 Terlebih pada saat itu pesaing regional Hongkong seperti

Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan pun hadir secara agresif

mengembangkan kebijakan budayanya. Bersamaan dengan itu pula

wafatnya superstar Kanto-pop Leslie Cheung (張國榮) dan Anita Mui (梅

艷芳) serta komposer James Wong dan Richard Lam (林振強) secara tidak

langsung menjadi lambang berakhirnya era Kanto-pop.68 Ditengah-tengah

65 Yiu-Wai Chu, 2017, Hongkong Cantopop: A Concise History, Hongkong University Press:
Tiongkok, hal. 14.
66Ibid, 17.
67 Andreas Steen, 2015, China Pop Love, Patriotism And The State In China’s Music Sphere, hal. 117.
68Yiu-Wai Chu, 2017, Hongkong Cantopop: A Concise History, Hongkong University Press:
Tiongkok, hal. 23.
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meredupnya popularitas Kanto-pop tersebut Mando-pop pun hadir

mengambil alih tempat Kanto-pop sebagai musik yang mendominasi di

Tiongkok.

IV.1.2. Mando-pop (Mandarin pop)

Seiring dengan meredupnya Kanto-pop, Mando-pop pun hadir

menguasai pasar musik Tiongkok. Sama seperti Kanto-pop, Mando-pop

atau Mandarin pop (华语流行音乐) juga merupakan salah satu sub-genre

C-pop namun menggunakan bahasa Mandarin dalam liriknya. Awal mula

kemunculan Mando-pop adalah saat era jazz Shanghai pada tahun 1930

hingga 1940an. Namun pasca RRC berdiri pada tahun 1949, dan musik

selain musik patriotik dilarang untuk dikumandangkan di Shanghai,

Mando-pop pun menyebar ke Taiwan. Eksistensi Mando-pop di Taiwan

pun semakin menguat setelah pemerintahan Koumintang yang berkuasa

pada saat itu hanya mengijinkan penggunaan bahasa Mandarin di Taiwan.69

Mando-pop tak hanya menjadi semakin populer namun juga dipandang

telah menciptakan etos musik baru yang berhasil memadukan gaya musik

tradisional Tiongkok dengan musik Taiwan, Jepang serta Barat sehingga

menjadi karya yang menyegarkan dan disukai oleh masyarakat Tiongkok.

Salah satu penyanyi Mando-pop yang berhasil menorehkan namanya

dalam sejarah musik pop berbahasa Mandarin adalah Teresa Teng (1953-

69Andreas Steen, 2015, China Pop Love, Patriotism And The State In China’s Music Sphere, hal. 132.
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1995) yang lagu-lagunya dicintai khalayak Tiongkok sejak tahun 1980-

an. 70 Lagu-lagunya yang cenderung sentimental dan emosional

menjadikannya sebagai bintang pop nomor satu di Tiongkok sekalipun ia

tidak pernah tampil di Tiongkok daratan. Walaupun kerap mengalami

pertentangan dan lagunya dilarang diputar di Tiongkok daratan, namun

pada tahun 1986 disaat Tiongkok menyadari pentingnya aset budaya dan

mulai membuka diri dengan dunia luar, lagu-lagu Teresa Teng pun

diijinkan untuk dikumandangkan di Tiongkok daratan.71

Mando-pop terus mengalami perkembangan yang kian pesat dan

bahkan mulai mengikuti tren global. Lagu-lagu Mando-pop bahkan banyak

yang mengadopsi melodi asing namun disisi lain masih tetap

mempertahankan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Tiongkok, sehingga

tak dapat dipungkiri bahwa lagu-lagu Mando-pop banyak digemari oleh

masyarakat.

Lagu-lagu Mando-pop biasanya merupakan kombinasi apik dari

kerjasama antara komposer, penulis lagu, serta artis penampil. Lirik-lirik

yang digunakan dalam lagu Mando-pop umumnya berkaitan dengan sisi

emosional dan sentimental sehingga banyak menarik minat masyarakat

khususnya kaum muda yang memang cenderung menyukai lagu-lagu yang

melankolis ataupun penuh cinta.72 Hingga saat ini, ikon Mando-pop yang

70Andreas Steen, 2015, China Pop Love, Patriotism And The State In China’s Music Sphere, hal. 128.
71Ibid.
72 Marc L. Moskowitz, 2009, Mandopop Under Siege: Culturally Bound Criticisms Of Taiwan’s Pop
Music, Cambridge University Press: United Kingdom, hal. 69.
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paling populer adalah Jay Chou. Gaya musiknya yang cenderung

menggabungkan antara musik Barat dan Tiongkok berhasil mencetak rekor

penjualan album yang tinggi yaitu duapuluh delapan juta album di seluruh

dunia pada tahun 2010.73

Sementara itu tidak ketinggalan pula yang terbaru, salah satu

penyanyi Mando-pop yang juga sekaligus personel boyband EXO, Zhang

Yixing turut mewakili Mando-pop dengan mencetak prestasi di level chart

musik dunia. Zhang berhasil menorehkan namanya pada peringkat ke-21

tanggal lagu billboard pada tahun 2018. Peringkat tersebut adalah peringkat

tertinggi yang berhasil dicapai oleh artis Mando-pop dalam chart bergengsi

di dunia.

Berikut adalah daftar nama penyanyi Mando-pop beserta gambar

beberapa penyanyi Mando-pop paling terkenal pada tahun 2010-2018:

73 Marc L. Moskowitz, 2009, Mandopop Under Siege: Culturally Bound Criticisms Of Taiwan’s Pop
Music, Cambridge University Press: United Kingdom, hal. 70.
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Tabel 4.1 Daftar penyanyi Mando-pop (grup)

Grup

183 Club
2moro
4 in Love
5566
7 Flowers
831八三夭
AK
A-One
ASOS
Acrush

EXO-M
F4
Fahrenheit
F.I.R.
Hey Girl
JPM
K One
Lollipop F
M-Girls
Mayday

Nan Quan Mama
NEX7
Nine Percent
Phoenix Legend
Popu Lady
Power Station
Rocket Girls 101
RubberBand
Y2J
Yu Quan

Tension
TFBOYS
The Flowers
Twins (group)
Top Combine
UNIQ (band)
WayV
Xiao Hu Dui
Xiao Mao Dui
Energy

BoBo
Boy'z
BY2
Choc7
Comic Boyz
MP魔幻力量
Dream Girls
Da Mouth
Super Junior-M
M.I.C.

S.H.E
SpeXial
SNH48
Sodagreen
Sweety
Dong Cheng
Wei
Beyond

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tabel 4.2 Daftar penyanyi Mando-pop (wanita)

Penyanyi Wanita

Shila Amzah
Bella Yao

 Ada Zhuang
A-mei
Ann
Alan Dawa
Dolma
A-Lin
Amber Kuo
Angela An
Youqi
Angela Chang
Anita Mui
Angelica He
Jie
Angelica Lee
Ariel Lin
Baby Zhang
Bai Guang

Claire Kuo
Coco Lee
Cyndi Wang
Dee Shu
Della Ding
Dang
Deserts Chang
Elva Hsiao
Evonne Hsu
Faith Yang
Fan Bingbing
Faye Wong
Fish Leong
Fong Fei-fei
Barbie Shu
Bibi Zhou
Chen Lin
Cheer Chen
Bai Hong

G.E.M
Genie Chuo
Gong Qiuxia
Han Hong
Jane Zhang
Jana Chen
Jeno Liu Liyang
Ji Minjia
Jing Chang
Joanna Wang
Jocie Kok
Joey Yung
Jolin Tsai
Kaira Gong
Karen Mok
Kym Jin Sha
Chris Lee (Li
Yuchun)
Christine Fan

Landy Wen
Laure Shang
Wenjie
Lala Hsu
Liu Yifei
Na Ying
Megan lai
yayan
Michelle Li
Xiaoyun
Michelle
Saram
Meng Jia
Pan Yue Yun
Peggy Hsu
Penny Tai
Pets Tseng
Queen Wei
Rainie Yang

Yisa Yu Kewei
Yuki Hsu
Zhang Liyin
Zhou Xuan
Hebe Tian
Selina Jen
Ella Chen
Luo Tianyi
Yuezheng Ling
Zhang Bichen
Sally Yeh
Sammi Cheng
Sandy Lam
Sara Liu
XijunSitar Tan
Weiwei
Ruby Lin
Sa Dingding
Cindy Yen

Shunza
Stefanie Sun
Sandy Lam
Sara Chang
Su Miaoling
Tanya Chua
Teresa Teng
Valen Hsu
Vicky Zhao
Wei
Victoria Song
Vivian Hsu
Wei Wei
Winnie Hsin
Xian Zi
Yao Lee
Yoshiko Ōtaka
Yico Zeng
Yike

Sumber: Data diolah oleh peneliti
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Tabel 4.3 Daftar penyanyi Mando-pop (pria)

Penyanyi Pria

Dave Wang
A-do
Aaron Kwok
Aaron Yan
Ah Niu
Alan Ke
Alan Tam
Alec Su
Alex To
Alien Huang
Allen Su Xing
Derrick Hoh
Dicky Cheung
Eason Chan
Evan Yo
Phil Chang
Richie Ren
Nicky Wu
Jason Zhang
Jam Hsiao
Jay Chou
Jaycee Chan
Jeff Chang
Jerry Yan
Jimmy Lin
JJ Lin
Joe Cheng
Joker Xue
Jonathan Lee
Roger Yang
Show Lo
Silence Wang
Sky Wu
Stanley Huang
Sun Nan
Tank

Amguulan
Andy Lau
Angus Tung
Anson Hu
Anthony Neely
Aska Yang
Bii
Chen Chusheng
Chang Chen-yue
Chang Yu-Sheng
Chen Kun
Chyi Chin
Danson Tang
Takeshi Kaneshiro
Vision Wei
Dantès Dailiang
David Tao
Fei Yu-ching
Gary Chaw
Han Geng
Harlem Yu
Henry Lau
Hsie He-hsian
Hua Chenyu
Huang Xiaoming
Huang Zitao
Hu Xia
Jacky Cheung
Jackie Chan
Jackson Wang
Paul Wong
Peter Ho

Karry Wang
Khalil Fong
Ken Chu
Kris Wu
Lay
Leslie Cheung
Leehom Wang
Li Ronghao
Liu Huan
Lu Han
Ma Tianyu
Michael Wong (Guang Liang)
Ming Dow
Nicholas Teo
Vanness Wu
Vic Chou
Wakin Chau
Wang Bowen
Will Pan
Wong JingLun
Wong Ka Kui
Wong Ka Keung
Wu Bai
Xu Weizhou
Yang Kun
Yoga Lin
Yen-J
Yip Sai Wing
Yu Haoming
Z-Chen
Zhang Yixing

Sumber: Data diolah oleh peneliti
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Gambar 3.Girl group (Legal High) Gambar 4. Penyanyi Wanita (G.E.M)

Gambar 5.Boy Group (Nine Percent)
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Gambar 6.Penyanyi Pria (Zhang Yixing)

Gambar 7. Boy Group (WayV/WeishenV)               Gambar 8. Penyanyi Pria (Jay Chou)



48

IV.2 Selera Pasar Musik Tiongkok dan Global

Sejak tahun 1970 dunia mulai mengalami perubahan tren besar-

besaran dalam bidang musik sejak kemunculan musik populer. 74 Musik

populer terus berkembang sesuai dengan selera penikmat musik. Salah satu

musik populer yang banyak diminati hingga saat ini adalah musik yang

dibawakan oleh sekelompok penyanyi muda yang mampu menampilkan

harmonisasi vokal serta memiliki visual yang menarik.

Gambar 10. One Direction Gambar 11. NCT Gambar 12. Why Don’t We

Konsep kelompok penyanyi idola banyak berkembang di berbagai

negara bahkan tak terkecuali Tiongkok. Pasca Revolusi Kebudayaan musik

populer di Tiongkok mulai banyak mengadaptasi gelombang musik Barat.

Musik yang dikonsumsi oleh penikmat musik di Tiongkok pun tidak lagi

sepenuhnya musik-musik tradisional dan patriotisme namun mulai bercampur

dengan unsur musik Barat. Pertukaran budaya tersebut menjadikan salah satu

budaya populer Tiongkok yakni Mando-pop terus menerus mengalami

pembaruan menyesuaikan dengan tren dan selera musik pendengar.

74Chen-Yu Lin, 2018, Questions of Chineseness: A study of China Wind Pop Music and the Post-
1990s Generation in the PRC, Hong Kong, Taiwan, and the UK, Liverpool: SOTA (University of
Liverpool), hal. 2.
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Lirik lagu-lagu Mando-pop yang pada mulanya banyak mengangkat

masalah kehidupan di Tiongkok mulai bergeser menggunakan tema

hubungan percintaan antara laki-laki dan perempuan yang banyak disukai

oleh kaum muda. Tak hanya tema, lirik lagu yang dulunya menggunakan

bahasa Mandarin pun kini mulai bercampur dengan bahasa asing, walaupun

masih menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa utamanya. Lirik dan

melodi yang dikombinasikan dengan kemampuan menari serta visual diatas

rata-rata yang dikemas secara apik mampu membuat Mando-pop diminati,

tak hanya di Tiongkok namun juga negara-negara lain.

Gambar 13. TFBoys Gambar 14. GNZ48 Gambar 15. Boys Story Gambar 16. S.I.N.G

Masih terpengaruh pada selera pasar Tiongkok maupun global, ajang

pencarian bakat untuk membentuk kelompok penyanyi muda pun turut

digemari oleh para penikmat musik. Pemerintah Tiongkok menyadari bahwa

konsumen produk budaya populer banyak yang menyukai tayangan musik

yang memiliki format survival seperti yang banyak tayang di berbagai

negara. Beberapa acara pencarian bakat yang marak tayang di televisi

Tiongkok beberapa tahun belakangan turut dikatakan sebagai salah satu

kesuksesan Tiongkok dalam memperkenalkan budaya populernya. Salah satu

acara survival Tiongkok yang paling banyak menarik perhatian penggemar
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musik, baik Tiongkok maupun global adalah Idol Producer yang tayang pada

Januari hingga April 2018. Acara yang memiliki format mirip dengan acara

Produce 101 dari Korea Selatan ini bahkan meraih total hingga 255.317.433

voting dari penggemar dan berhasil mendebutkan grup Nine Percent yang

kini menjadi salah satu wajah idola baru yang turut berpartisipasi dalam

mempromosikan gelombang budaya Tiongkok.75

Gambar 16. Idol Producer Gambar 17. Nine
Percent

Gambar 18. Produce
101 Cina

Gambar 19. Rocket
Girls 101

IV.3 Persebaran Mando-pop

IV.3.1 Peran Pemerintah Tiongkok dalam Menyebarkan Mandopop

Globalisasi memainkan peranan penting dalam proses penyebaran

Mando-pop di dunia. Arus globalisasi yang kian kencang pun turut

mendukung pergeseran kebijakan yang dianut Tiongkok dari yang semula

masih menganut kebijakan “pintu tertutup” menjadi kebijakan “pintu

terbuka”. Hal tersebut tak lepas dari adanya kepentingan Tiongkok atas

75Jumlah Voting untuk Acara ‘Idol Producer’, dilansir dari portal online <http://k-vibes.com/news/K-
Pop> pada tanggal 13 April 2019.
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globalisasi ekonomi. Tiongkok yang mulai menyadari peran penting budaya

populer pun mulai beralih memberikan dukungan terhadap musik populer

Tiongkok yaitu Mando-pop. Walaupun pemerintah Tiongkok mulai

membuka diri dengan keinginan pasar terhadap Mando-pop, namun bentuk

dukungan yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok belum maksimal.Negara

tetap mengontrol ketat aktivitas industri musik di Tiongkok. Setiap musisi

maupun pelaku seni diharuskan ‘tunduk’ terhadap aturan negara.76

Salah satu ciri khas dari dunia musik Tiongkok adalah bahwa

pemerintah memiliki kepentingan yang besar di dalamnya. Kepentingan

tersebut bukan berorientasi utama pada profit, namun untuk soft-power.77

Pada Mei 2017, pemerintah pusat Tiongkok memberikan pernyataan terhadap

media bahwa industri musik yang merupakan proyek budaya utama telah

banyak mencatat peningkatan, sehingga dalam rencana kerja lima tahun ke-

13 pun ditegaskan bahwa pada tahun 2016-2020 Tiongkok akan menargetkan

untuk menjadikan ekspor budaya sebagai pilar ekonomi nasional.78

Otoritas budaya Tiongkok lambat laun mulai meningkatkan daya tariknya

dengan menyesuaikan terhadap selera pasar global. Ini bukan langkah

sepihak karena ada peranan pelaku seni dan industri musik yang turut

didukung oleh pemerintah Tiongkok.Bagi mereka yang bersedia menaati

76Wai-Chung Ho and Wing-Wah Law, 2012, The Cultural Politics of Introducing Popular Music into
China’s Music Education, The University of Hongkong: Tiongkok, hal. 56.
77Erica Martin, 2018, China’s Music Industry to Break Through Internationally, (terbit pada 13
February 2018), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 melalui laman
<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2018/02/13/china/china-music-industry-goes-international/>.
78 Industri Musik Tiongkok Tumbuh 7,8%, tersedia pada laman
<https://www.medcom.id/ekonomi/globals/0Kv334pN-industri-musik-tiongkok-tumbuh-7-8>diakses
pada 10 April 2019.
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peraturan, Tiongkok menjamin akses ke pasar konsumen terbesar di Asia.79

Dalam hal ini, seniman Tiongkok harus berhati-hati dalam berkarya, sebab

Administrasi Negara Pers, Publikasi, Radio, Film, dan Televisi (SARFT)

terlebih dahulu akan mempelajari lirik lagu, apabila lirik lagu tersebut lolos

dan mendapat persetujuan pihak SARFT seniman akan menerima hak

distribusi. 80 Bagi seniman yang mau mengikuti aturan tersebut akan

mendapat keuntungan dari pemerintah, seperti persetujuan untuk tampil di

televisi atau bahkan dukungan untuk melakukan konser hingga ke luar negeri.

Akan berbanding terbalik apabila seniman tidak mau menaati peraturan,

konsekuensi bagi seniman yang tidak mau menaati peraturan adalah

hilangnya hak distribusi serta dicabutnya izin kerja.81 Hal tersebut menarik

minat pegiat seni dan industri musik Tiongkok sehingga bukan hal yang sulit

bagi mereka untuk tunduk terhadap aturan pemerintah Tiongkok.

Tiongkok dalam hal ini menjamin terselenggaranya reality show,

kontes menyanyi, festival besar, siaran langsung di TV nasional, publisitas,

ketenaran, dan pendapatan bagi pegiat seni di Tiongkok. 82 Hal tersebut

semakin memotivasi pegiat seni di Tiongkok untuk terus kreatif namun tetap

dalam batasan negara. Kementerian Kebudayaan RRT dalam hal ini berperan

sebagai pembuat keputusan utama dalam promosi serta menyortir bentuk dan

79Wai-Chung Ho and Wing-Wah Law, 2012, The Cultural Politics of Introducing Popular Music into
China’s Music Education, The University of Hongkong: Tiongkok, hal. 58.
80Erica Martin, 2018, China’s Music Industry to Break Through Internationally, (terbit pada 13
February 2018), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 melalui laman
<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2018/02/13/china/china-music-industry-goes-international/>.
81Ibid.
82Marc L. Moskowitz, 2009, Mandopop Under Siege: Culturally Bound Criticisms Of Taiwan’s Pop
Music, Cambridge University Press: United Kingdom, hal. 79.
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kegiatan budaya negara lain yang akan diadopsi oleh Tiongkok. Negara turut

memiliki otoritas dalam menyensor dan melarang produk luar yang dianggap

tidak sesuai atau mengancam internal Tiongkok.

IV.3.2  Peran Media Massa dalam Menyebarkan Mando-pop

Sebagai produk dari adanya globalisasi, televisi, radio, dan internet

memiliki pengaruh yang kuat atas tersebarnya produk budaya populer

Tiongkok di seluruh dunia. Hampir setiap penduduk dunia pernah mengakses

internet, mendengarkan radio, maupun menonton televisi. Setiap konten

budaya yang disebarkan oleh Tiongkok dapat terdistribusikan ke seluruh

penjuru dunia berkat adanya teknologi.

Salah satu teknologi yang menjadi ajang pemasaran produk Mando-pop

adalah televisi.Salah satu stasiun televisi yang berperan dalam menyebarkan

Mando-pop adalah MTV Mandarin. Sebagaimana namanya, MTV Mandarin

adalah saluran yang menyiarkan program musik berbahasa Mandarin selama

24 jam sehari dan akses ke 80 juta hingga 100 juta rumah dengan kabel

biasa.83 Tak hanya didukung oleh saluran berbahasa Mandarin, Tiongkok juga

banyak menayangkan program tv seperti acara pencarian bakat hingga variety

show yang memiliki konsep sesuai dengan minat pasar.

Selain saluran dan program tv, radio pun turut memainkan peranan

yang tak kalah penting dalam menyebarkan musik Mando-pop di seluruh

83Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: Channel V and MTV (terbit pada Januari
2014), diakses pada 21 Februari 2019 tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
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dunia. Saluran-saluran radio yang berkontribusi dalam mengenalkan lagu

Mandarin ke khalayak tersebut dapat diakses secara online diberbagai negara.

Diantara sekian banyak saluran radio tersebut, berikut adalah beberapa saluran

yang terbilang populer:

Tabel 4.4 Saluran radio Mandarin

Station Location Genre

988 FM Klang, Malaysia Top 40/Pop

ABC Radio Australia Chinese Melbourne, Australia News

Chinese Radio New York, NY Chinese Music

Chinese Radio Network Freeport, NY Chinese Talk

Chinese Spectrum London, United Kingdom Chinese Talk

CHMB Vancouver, Canada Asian Music

Fairchild Radio Vancouver, Canada Chinese Music

FM 94.7 Calgary, Canada Chinese Music

Online Chinese Classical Music
Radio

Beijing, China Chinese Music

Voice of Australia Chinese Radio Australia Asian Music

Yes FM Singapore Chinese Music

Sumber: data diambil dari situs <https://www.101languages.net/chinese/chinese-radio/>

Dalam mendukung persebaran suatu produk budaya, tentunya internet

harus disertakan sebagai penyumbang arus ditribusi terbesar. Melalui internet

para pengguna di seluruh dunia dapat saling terhubung satu sama lain tanpa

harus mengeluarkan waktu dan biaya yang banyak. Melalui internet pula

setiap negara dapat saling bertukar kebudayaan. Hal ini pun turut

dimanfaatkan oleh Tiongkok dalam menyebarkan Mando-pop. Walaupun

tidak menggunakan website yang umum diakses oleh pengguna internet di
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dunia, Tiongkok tetap mampu menarik minat pengguna internet untuk mencari

tahu mengenai mandopop melalui situs-situsnya yang memiliki tampilan yang

unik. Dalam mempromosikan video musik Mando-pop, dibanding

menggunakan situs youtube, Tiongkok justru menggunakan situs iqiyi yang

memiliki fungsi tidak jauh berbeda dari youtube. Selain itu portal online dalam

streaming musik pun, Tiongkok lebih memilih menggunakan situs seperti

KKBOX, UFO Mandarin Chart, dan Yinyuetai. Hal ini ditujukan untuk

mengurangi tingkat pembajakan yang marak terjadi di Tiongkok.

IV.3.3  Peran Industri Musik dalam Persebaran Mando-pop

Secara teori, walaupun merupakan negara terpadat di dunia, Tiongkok

dianggap masih jauh dan belum mampu untuk menjadi pasar musik paling

menguntungkan di dunia. Menurut laporan Federasi Internasional Industri

Fonografi (IFPI) pada tahun 2016 Tiongkok merupakan pasar terbesar ke-12

dengan pendapatan $202 juta. Jumlah ini cukup jauh jika dibandingkan

dengan negara peringkat pertama yaitu Amerika Serikat, dengan pendapatan

sebesar $5,3 miliar.84 Namun, walaupun memiliki tingkat pendapatan yang

relatif jauh dibanding dengan pesaingnya, terdapat perbedaan yang cukup

menarik antara Tiongkok dengan ketiga pesaingnya yang berada diperingkat

teratas dalam hal pendapatan musik global pada tahun 2016. Meskipun

tampak tertinggal, namun faktanya Tiongkok menonjol dalam hal bagaimana

84 Erica Martin, 2018, China’s Music Industry to Break Through Internationally, (terbit pada 13
February 2018), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 melalui laman
<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2018/02/13/china/china-music-industry-goes-international/>.
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cara menghasilkan pendapatannya dibanding tiga pesaing utamanya.

Sebagaimana data yang dirilis oleh IFPI, pada tahun 2016 Amerika Serikat

berhasil meraup keuntungannya pada pasar musik dengan total 70% dari

penjualan album digital dan 18% fisik. Selanjutnya ada Inggris yang berhasil

meraup untung dari 47% penjualan album digital dan 32% fisik. Sementara

itu Jepang menyusul dengan 17% penjualan album digital dan 73% fisik.

Berbeda dengan ketiga pesaingnya, Tiongkok justru meraup keuntungan

melalui penjualan digital sebesar 96% dimana sebesar 75% berasal dari

layanan streaming. 85 Dari sini dapat disimpulkan bahwa Tiongkok telah

berhasil menyesuaikan diri dengan musik digital di masa depan lebih cepat

ketimbang negara lain.

Industri musik Tiongkok nampaknya memiliki masa depan yang

cerah. Tak hanya melalui penjualan musik digitalnya, hingga kini industri

musik Tiongkok mampu menarik potensi audiens sebesar 1,4 miliar di

seluruh dunia.86 Hal tersebut bahkan menarik perusahaan musik besar dunia

seperti Sony Music Entertainment International, EMI Music Worldwide,

BMG Entertainment International, MCA Music Entertainment Group,

Polygram Holding Company dan WEA International Services melebarkan

sayap di pasar Tiongkok dengan menggandeng artis-artis Tiongkok ke level

85 Erica Martin, 2018, China’s Music Industry to Break Through Internationally, (terbit pada 13
February 2018), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 melalui laman
<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2018/02/13/china/china-music-industry-goes-international/>.
86 Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: Music Industry in China (terbit pada
Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019 tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
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internasional. Terhitung sejak tahun 2010 industri musik Tiongkok juga terus

menunjukan peningkatan, pemerintah pusat bahkan membentuk komite untuk

melindungi hak kekayaan intelektual yang dipimpin oleh wakil perdana

menteri.87

Berikut merupakan grafik yang menunjukan peningkatan industri

musik Tiongkok dari tahun ke tahun:

Gambar 9. Grafik Peningkatan Industri Musik Tiongkok

Baidu Music dan Tencent Music, dua pemasok musik gratis online

terkemuka pun telah setuju untuk bekerjasama dengan mulai membebankan

biaya untuk unduhan sejak awal 2013. 88 Tencent Music bahkan berhasil

mendominasi pasar dengan pangsa 70%. Terhitung hingga tahun 2016,

Tencent Music telah mempekuat pengaruhnya dengan mengakuisisi

87 Mandopop, Cantopop And Chinese Pop Music Industry: Music Industry in China (terbit pada
Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019 tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>.
88 Jonathan Kaiman, The Guardian, terbit pada 25 Desember 2012
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pesaingnya, Kuwo dan Kugou serta menandatangani perjanjian lisensi

dengan Universal Music Group, Sony Music dan Warner Music untuk hak

streaming eksklusif.89 Tak hanya sampai disitu, para pejabat Beijing pun turut

memiliki rencana untuk menghabiskan lebih dari 10 tahun dan $ 2,3 miliar

mengubah daerah Pinggu menjadi "China Music Valley", sebuah kompleks

yang akan menjadi rumah bagi studio rekaman, pembuat instrumen, sekolah

musik, hotel bintang lima dan sebuah arena dalam bentuk buah persik.90

IV.3.4 Peran Global Chinese Celebrity dalam Mempopulerkan Mando-pop

Satu hal yang menarik dari Tiongkok adalah peran diaspora dalam

menyebarkan budaya. Diaspora Tiongkok tak dapat dipungkiri memainkan

peranan yang sangat krusial dalam menyebarkan nilai-nilai dan budaya

Tiongkok disetiap negara yang mereka tinggali. Selebriti Tiongkok yang

berdiaspora dan berkarir di Barat biasanya dikenal sebagai ABC (American

Born Chinese). Sekalipun mereka berkarir di Hollywood, namun kerap kali

mereka tetap membawakan lagu-lagu Mando-pop guna menangkap pasar

global. 91 Pada mulanya memang penyanyi Asia-Amerika hanya dipandang

sebelah mata. Namun lambat laun selera pasar internasional pun mulai

berubah.Mando-pop mulai mendapat tempat tersendiri dalam tren global.

89Erica Martin, 2018, China’s Music Industry to Break Through Internationally, (terbit pada 13
February 2018), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 melalui laman
<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2018/02/13/china/china-music-industry-goes-international/>.
90 Andreas Steen, 2015, China Pop Love, Patriotism And The State In China’s Music Sphere, hal. 142.
91 Grace Wang, 2012, The ABCs of Chinese Pop: Wang Leehom and the Marketing of a Global
Chinese Celebrity, UC Santa Barbara: USA, hal. 1.
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Keberadaan Global Chinese Celebrity adalah bukti nyata bahwa penyanyi

Mando-pop mampu memasukan produksi budayanya ke dalam perspektif Asia-

Amerika yang kritis. Perspektif Barat yang cenderung memandang sebelah

mata dan rasis terhadap ras Asia pada akhirnya mampu menerima masuknya

pencampuran budaya Asia-Amerika melalui Mando-pop. Hal ini tak terlepas

dari dedikasi besar penyanyi Tiongkok yang berkarir di level internasional

untuk mempromosikan musik Tiongkok dengan alasan sebagai bentuk

pengabdian mereka terhadap tanah airnya.92 Para penyanyi Mando-pop yang

berkiprah di mancanegara ini turut pula meningkatkan citranya dengan

mempromosikan nilai-nilai yang berasal dari Tiongkok, yang ditunjukan

melalui praktik sikap, tekad, dan kerja keras.

Tak ketinggalan pula, di situs resminya para penyanyi Tiongkok ini

memposting pidato dimana mereka mengaitkan prinsip-prinsip kerja keras dan

terus berlatih untuk berkembang dan meningkatkan diri demi tujuan kolektif,

yaitu meningkatkan profil global musik Tiongkok serta melawan hegemoni

budaya Amerika dan kekuatan global ras kulit putih.93 Selain untuk, tujuan

terbesar dari kerja keras dan upaya Global Chinese Celebrity tersebut adalah

untuk membuat musik pop Tiongkok menjadi fenomena dunia.

92 Grace Wang, 2012, The ABCs of Chinese Pop: Wang Leehom and the Marketing of a Global
Chinese Celebrity, UC Santa Barbara: USA, hal 6.
93Ibid, hal 9.
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IV.4 Tantangan Mando-pop dalam Menghadapi Persaingan Global

Industri musik Tiongkok merasakan tantangan dalam upaya penyebaran

Mando-pop. Hingga kini, tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri musik

Tiongkok adalah pembajakan. Tak hanya pembajakan, tantangan lain yang turut

dihadapi Tiongkok adalah persaingan dengan budaya populer sejenis yang telah

lebih dahulu hadir seperti Western-pop, K-Pop, J-Pop, dan lain sebagainya.

IV.4.1 Fenomena Pembajakan (Piracy)

Hampir 95% produksi musik dalam bentuk kepingan CD di Tiongkok

menjadi korban pembajakan. 94 Akibat dari maraknya pembajakan ini,

penyanyi seringkali harus mempromosikan diri mereka sendiri karena

perusahaan tidak bisa melakukannya. Hal tersebut merupakan dampak dari

kerugian yang diderita perusahaan akibat pembajakan.

Masalah pembajakan serta tidak adanya jaminan hak cipta membuat

musisi lebih memilih untuk tampil dalam program siaran langsung tv, konser

ataupun iklan karena hanya dari sanalah mereka dapat menghasilkan uang.95

Sebab apabila hanya mengandalkan penjualan album fisik tentu hanya

kerugian yang akan diperoleh, baik oleh pihak seniman maupun perusahaan

musik. Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai lahan yang kurang

menjanjikan bagi pasar musik nasional maupun global.

94 Mandopop, Cantopop and Chinese  Pop Music Industry: Effect of Piracy on the Music Industry in
China (terbit pada Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019, tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>
95 Mandopop, Cantopop and Chinese Pop Music Industry: Effect of Piracy on the Music Industry in
China (terbit pada Januari 2014), diakses pada 21 Februari 2019, tersedia di
<http://factsanddetails.com/china/cat7/sub41/item249.html>
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Sebagai upaya dalam meminimalisir tindak pembajakan tersebut,

memasuki tahun 2013 industri musik Tiongkok perlahan mulai beralih ke

pasar musik digital.96 Dengan memanfaatkan streaming sebagai solusi, karya-

karya para seniman mulai mendapatkan lisensi bahkan memperoleh

pemasukan yang meningkat setiap tahunnya. Salah satu raksasa digital

Tiongkok yang mengelola mengenai fasilitas streaming tersebut adalah

Tencent Music.

Hingga kini, Tencent Music telah banyak memainkan peran untuk

memerangi kejahatan pembajakan musik dan mengalihkan masyarakat

Tiongkok untuk membayar apabila ingin mendengarkan lagu-lagu digital.97

Tarif yang dikenakan dalam streaming memang relatif rendah, namun hal

tersebut sebanding dengan semakin banyaknya pengguna yang melakukan

streaming. Bagi yang mendengarkan secara gratis pun tetap diberlakukan

iklan guna memastikan bahwa Tencent tetap mendapat keuntungan.

96Erica Martin, 2018, China’s Music Industry to Break Through Internationally, (terbit pada 13
February 2018), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 melalui laman
<http://knowledge.ckgsb.edu.cn/2018/02/13/china/china-music-industry-goes-international/>.
97Ibid.
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IV.4.2  Persaingan Dengan Produk Budaya Populer Lainnya

Selain ancaman pembajakan, eksistensi pesaing yang lebih dahulu hadir

dibanding Mando-pop tentunya menjadi tantangan yang besar. Di era

globalisasi seperti sekarang, berbagai negara berbondong-bondong

mempopulerkan budaya populernya masing-masing dengan tujuan, tak hanya

untuk mendapatkan keuntungan ekonomi namun juga sebagai soft-power.

Tiongkok pun tak ingin ketinggalan dengan negara-negara lain yang telah

lebih dahulu menghadirkan produk budaya populernya seperti Jepang yang

terkenal dengan J-pop, Korea Selatan dengan K-Pop, Amerika dengan

Hollywood, India dengan Bollywood, dan lain sebagainya.

Terlihat cukup sulit bagi Mando-pop untuk mengejar ketertinggalannya

dari produk budaya populer yang telah lebih dahulu populer seperti western-

pop dan Hollywood. Sebab tak dapat dipungkiri, western-pop sendiri

merupakan kiblat dari kelahiran berbagai jenis musik pop lainnya. Western-

pop telah banyak memberi pengaruh bagi produk budaya populer dari negara

lain. Sehingga merupakan hal yang sulit bagi Mando-pop untuk mampu

menyaingi western-pop. Namun sekalipun terlihat sulit, bukan berarti tidak

mungkin bagi Mando-pop untuk mampu bersaing dengan western-pop

mengingat dukungan pemerintah Tiongkok yang mulai gencar melalui rencana

kerja lima tahun ke-13-nya yang menginginkan budaya populer Tiongkok

menjadi salah satu pilar ekonomi nasional.98

98 C-Pop vs K-Pop, (terbit pada 9 September 2007) diakses pada 2 Maret 2019 melalui laman
<https://forums.soompi.com/en/topic/100173-cpop-vs-kpop/page/19/>.
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Pesaing tentunya tak hanya datang dari Barat. Tingkat persaingan yang

ketat juga hadir di negara-negara tetangga Tiongkok, seperti Jepang dan Korea

Selatan. Kedua negara tetangga tersebut merupakan rival yang tangguh bagi

Tiongkok, sebab sejak awal Jepang dan Korea Selatan telah menargetkan

industri budaya sebagai alat diplomasi publik. Jika dibandingkan dengan J-

Pop, Mando-pop terlihat kurang bersinar disebabkan kurang terekspos. Selain

itu, kurangnya pemasaran dan periklanan di Tiongkok membuat Mando-pop

menjadi kurang komersial dibanding J-pop.99 Berbanding terbalik dengan J-

pop yang memang sejak awal telah mendapat dukungan penuh dari

pemerintahnya. Sementara itu, apabila melihat persaingan dengan K-pop dari

Korea Selatan, permasalahan utama Mando-pop selain rendahnya upaya

pemasaran adalah music video Mando-pop yang dinilai tidak semenarik K-

pop. Selain itu nilai produksi Tiongkok atas music video Mando-pop terlihat

ketinggalan jaman. Dilandasi permasalahan tersebut, Mando-pop mulai

banyak dibayangi oleh K-pop dan Tiongkok mulai banyak mengadaptasi K-

pop, mulai dari teknik pelatihan hingga usaha membuat Mando-pop agar

terlihat fresh seperti K-pop.100

Namun, walaupun dari beberapa aspek Mando-pop terlihat tertinggal dari

western-pop, K-pop, maupun J-pop yang merupakan pesaing utamanya,

99K-Pop, J-Pop, Make Way For C-Pop, (terbit pada 11 Juni 2017) diakses pada 2 Maret 2019 melalui
laman <http://www.voiceofchina.com.au/make-way-c-pop/>.
100 Michael Do,Why is K-pop more popular in the United States than C-pop or J-pop? (terbit pada 26
Desember 2015) diakses pada 2 Maret 2019 melalui laman <https://www.quora.com/Why-is-K-pop-
more-popular-in-the-United-States-than-C-pop-or-J-pop>.
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Mando-pop memiliki keunggulannya sendiri yakni pada teknologi. 101 Jika

dibandingkan dengan para pesaingnya, Tiongkok memiliki teknologi yang

lebih mumpuni. Terbukti dari perkembangan musik digitalnya yang telah lebih

maju dibanding negara-negara lain.

101 K-Pop, J-Pop, Make Way For C-Pop, (terbit pada 11 Juni 2017) diakses pada 2 Maret 2019 melalui
laman <http://www.voiceofchina.com.au/make-way-c-pop/>.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Penelitian yang berjudul Strategi Mando-pop dalam Menghadapi Persaingan

Global ini memiliki sasaran untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimana strategi Tiongkok agar Mando-pop mampu menghadapi persaingan

global? Maka, berdasarkan analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan

bahwa dalam upaya mendukung Mando-pop menghadapi persaingan global dapat

dilihat melalui dua konsep, yaitu popular culture dan grobalisasi. Jika dianalisis

melalui konsep popular culture, aktor negara banyak memainkan peranan dalam

membuat strategi agar Mando-pop mampu bersaing di level global. Strategi-strategi

tersebut antara lain; penyebarluasan Mando-pop, produksi secara massal, dan

menyesuaikan dengan tren yang sedang populer.

Melalui strategi penyebarluasan Mando-pop, pemerintah berupaya untuk

membangun strategi pemasaran ke luar negeri, mensponsori acara-acara musik,

membuka pusat studi akademik. Upaya penyebarluasan Mando-pop, turut didukung

pula oleh aktor non-negara yakni fans Mando-pop yang tersebar diberbagai negara.

Sedangkan melalui strategi produksi secara massal, pemerintah berperan dalam



103

perencanaan produksi dan distribusi karya dan memberikan suntikan dana terhadap

acara musik televisi. Serta yang terakhir, dalam upaya menyesuaikan Mando-pop

dengan tren yang sedang populer, pemerintah banyak didukung oleh aktor non-

negara seperti musisi Mando-pop. Strategi yang dilakukan dalam upaya

menyesuaikan Mando-pop dengan tren yang sedang populer adalah dengan

membentuk grup idola berideologi komunis namun sesuai dengan selera kaum muda,

melakukan kolaborasi lintas negara, dan memberikan pelatihan terhadap artis-artis

baru.

Sementara itu, melalui konsep grobalisasi disimpulkan bahwa strategi

penyebaran Mando-pop lebih didominasi oleh aktor non-negara. Aktor non-negara

atau pihak swasta yang berperan penting adalah industri rekaman dan penyedia jasa

musik digital. Sebagai rumah bagi raksasa teknologi di dunia, Tiongkok banyak

didukung oleh teknologi digital yang berperan dalam menyebarluaskan Mando-pop

ke berbagai belahan dunia. Industri rekaman dan penyedia jasa musik digital saling

bekerjasama dalam melakukan pengembangan teknologi digital sehingga Mando-pop

dapat dipasarkan ke luar negeri.

Berdasarkan analisis diatas, didapatkan kesimpulan akhir bahwa, baik aktor

negara maupun aktor non-negara memiliki tujuan masing-masing dalam upaya

persebaran Mando-pop ke level internasional. Aktor negara bertujuan untuk menjadi

kekuatan baru hegemoni budaya sementara aktor non-negara lebih berfokus pada

tujuan ekonomi. Namun, walaupun memiliki tujuan yang sedikit berbeda, kedua
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aktor dapat saling bekerjasama dalam menciptakan strategi yang mampu mendukung

Mando-pop menghadapi persaingan global.

VI.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, saran yang

dapat penulis berikan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terkendala pada wawancara terhadap pihak Kedutaan Besar

Tiongkok di Jakarta sebab pihak narasumber tidak memberikan respon

sebagaimana yang diharapkan, sehingga penelitian ini hanya valid dari pihak

Kementerian Budaya Taiwan saja. Diharapkan pada penelitian selanjutnya,

data dapat diperoleh dari pihak Tiongkok.

2. Penulis menyarankan, pada penelitian selanjutnya untuk berfokus pada

rencana kerja Tiongkok lima tahun kedepan untuk menjadikan industri

budaya populer di Tiongkok sebagai pilar ekonomi nasional pada tahun 2020.
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