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Pengantar: (Menemukan) Budaya Pop Indonesia

Dalam sebuah konferensi internasional di Tokyo, saya berbincang dengan dua rekan dari Korea 
Selatan mengenai massifnya penyebaran Korean Wave (K-Wave) di seluruh dunia, termasuk 
Indonesia. Dengan bangga mereka menceritakan betapa populernya K-Wave mulai dari drama, 
musik, hingga produk kecantikan. “Implikasi K-Wave luar biasa. Salah satunya melalui pariwisata. 
대박 (daebak)1!” ujarnya. Tak lama, mereka lalu bertanya “Bagaimana dengan Indonesia? Apa 
saja budaya populernya?”. Pertanyaan ini membuat saya tersentak. Selama beberapa saat, saya 
termenung. Miris rasanya. Saya yang seorang Indonesia sangat familiar dengan budaya pop Korea 
(dan budaya pop asing lainnya), sementara budaya pop Indonesia ternyata tidak memiliki gaung 
dalam pengetahuan dua peneliti asal Korea Selatan itu. 

Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, budaya pop Indonesia atau Indo-Pop memberikan 
angin segar melalui kepopuleran sinetron yang berhasil merambah ke negara tetangga seperti 
Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Sebagai contoh, sinetron Tersanjung (1996), 
Cinta Fitri (2007), dan Para Pencari Tuhan (2007). Selain itu, rilis pula berbagai film Indonesia 
berkualitas seperti Ada Apa Dengan Cinta? (2002), Eiffel I’m in Love (2003), Ayat-Ayat Cinta (2008), 
dan Laskar Pelangi (2008). Era itu pun disebut-sebut sebagai titik balik dan masa kejayaan dunia 
perfilman Indonesia. 

Di bidang musik, Indonesia juga pernah dibuat bangga oleh band Peter Pan (sekarang dikenal 
sebagai Noah) ketika terpilih sebagai brand ambassador Celcom2 Malaysia pada tahun 2007. 
Popularitas Peterpan yang luar biasa di Malaysia membuat Celcom menunjuk Peter Pan sebagai 
ikon kekuatan untuk strategi pemasaran3. Sebelum Peter Pan, musik Indonesia juga pernah 
berjaya melalui Koes Plus, Titik Puspa, Broery Marantika, dan Vina Panduwinata yang populer di 
negara tetangga. 

Saat ini memang ada banyak anak muda Indonesia yang berhasil melebarkan sayapnya di kancah 
internasional. Sebut saja Agnez Mo, Rich Brian, dan Niki Zefanya yang berkarir di Amerika Serikat, 
serta Dita Karang dan Loudi yang berkarir di Korea Selatan. Namun, hal tersebut tidak serta 
merta mendorong Indo-Pop (secara keseluruhan) untuk mengglobal. Saat ini, Indonesia bahkan 
dibayang-bayangi oleh tsunami budaya pop asing seperti dari Amerika Serikat (film dan musik), 
1. 대박 (daebak) berasal dari bahasa Korea yang berarti hebat
2. Celcom adalah perusahaan telekomunikasi seluler terbesar dan tertua di Malaysia
3. Heryanto, A. (2008). Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics. Routledge 
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Jepang (anime), dan Korea Selatan (drama Korea dan K-Pop).

Ekspansi berbagai budaya pop asing di Indonesia kemudian membuat saya bertanya-tanya 
tentang masa depan Indo-Pop. Sejatinya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi 
negara produsen budaya pop melalui berbagai produk Indo-Pop seperti musik Indo-musik (pop, 
rock, dangdut, campur sari), Indo-cinema (film, FTV, sinetron), Indo-animasi, Indo-fesyen (batik, 
baju tradisional, fesyen muslim), Indo-kuliner, dan Indo-beauty (kosmetik lokal dan halal) yang 
memberikan potensi besar bagi Indonesia untuk memperkenalkan soft power-nya. Urgensi 
pengembangan Indo-Pop diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi nasional serta 
membuat Indonesia lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat global.

Hal ini lah yang mendorong saya untuk menginisiasi edisi khusus Budaya Pop Indonesia melalui 
e-Majalah Masyarakat & Budaya (e-Magz MB) PMB BRIN. Redaksi e-Magz MB telah melakukan call 
for article berjudul (Menemukan) Budaya Pop Indonesia pada Oktober hingga November 2021. 
Setelah mengalami proses seleksi, review, dan revisi, pada akhirnya Redaksi e-Magz MB berhasil 
menerbitkan sembilan artikel. Tema-tema yang tercantum dalam edisi khusus ini berkisar pada 
kuliner, fashion, sinetron, musik, dan komparasi budaya pop.

Tentu saja edisi khusus ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Namun, kami berharap 
inisiasi kecil ini dapat menjadi pemantik untuk riset-riset penting mengenai Indo-Pop. Selaku 
editor-in-chief, saya ingin berterima kasih kepada seluruh penulis yang berpartisipasi dalam edisi 
khusus dan redaksi e-Magz MB atas kerja kerasnya selama proses pra-publikasi. Selamat membaca!

Salam hangat,

Ranny Rastati 

Editor-in-chief e-Majalah Masyarakat & Budaya, Peneliti Komunikasi & Budaya Pop

Pusat Riset Masyarakat dan Budaya – Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMB BRIN)
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Soto Nusa, Soto Bangsa

Fakhri Zakaria1, Gustaf Wijaya2

Jika ada klasemen makanan paling populer di Indonesia, boleh jadi soto akan saling sikut 
menempati posisi klasemen teratas bersama nasi goreng, sate, nasi Padang, dan bakso. 
Menurut catatan dari Lokadata, saat ini terdapat 49 resep soto dan 75 jenis soto dari 22 

wilayah kuliner di Indonesia (Islahuddin, 2017). Dari 75 jenis tersebut, 81.33% ditemui di pulau 
Jawa, sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara 
dari data yang dihimpun tim Ensiklopedi Dapur Rakyat Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat ada 174 resep soto dari 20 wilayah1. 
Karakteristiknya sebagai makanan rumahan, membuat soto mudah diterima sebagaimana 
hidangan sup yang menjadi akar dari soto. Sup, kata Janet Clarkson dalam Soup: A Global History 
(2010), merupakan wujud hidangan universal yang sebenarnya dengan esensi berupa sajian 
beraneka bahan makanan yang dimasak dalam kuah berempah. 

Gambar 1. Soto Gagrak Mataraman di wilayah Yogyakarta dan eks karesidenan Kedu dengan ciri kuah bening dan ringan, berisi 
suwiran daging (ayam/sapi) dan sayuran (kol/wortel/kecambah). (Sumber: Dokumentasi Penulis)

Dari Rumput ke Meja Makan 

Peningkatan volume perdagangan di abad ke 16 sebagai efek dari keberadaan kolonial Eropa 
mendorong peningkatan migrasi skala besar komunitas Tionghoa ke Asia Tenggara, terutama 
orang-orang Hokkian dari provinsi Fujian (Skinner, 1959). Menurut Denys Lombard (2005) para 
imigran ini memberikan warisan cara masak, seperti: tumis dan tim, dan makanan Tionghoa 

1.  http://ensiklopedikuliner.pmb.lipi.go.id/ (diakses 7 November 2021) 

http://ensiklopedikuliner.pmb.lipi.go.id/
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seperti soto. Soto menurut Lombard berasal dari kata cao shao du dalam dialek Hokkian. Cao 
berarti rumput (sayuran), shao berarti memasak, dan du berarti perut sapi (jeroan, babat, atau 
usus).

 Persebaran soto diyakini berawal di kota-kota pelabuhan seperti Semarang, Kudus, 
Lamongan, hingga Surabaya sebagai tempat para pedagang Tionghoa berdagang serta bertemu 
dengan penduduk asli  (Budiyanto & Wardhani, 2013). Di negara multietnis seperti Indonesia, 
makanan mengalami penyesuaian dengan berbagai situasi lingkungan fisik maupun sosial 
budaya. Praktik ini membuat adanya pengaburan lintas batas budaya dimana pola makan 
dibangun secara bergantian antara kelompok etnis dan budaya yang berbeda (Mitchell, 2006). 
Dalam perkembangannya, soto kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia dengan 
kekhasannya masing-masing. 

 Berbagai penyesuaian terjadi dalam semangkuk soto. Dari bahan baku, penyajian, sampai 
identitas kelas. Para imigran menggunakan rempah-rempah Nusantara seperti jahe, kunyit, 
lengkuas, kencur, hingga pala dan kayu manis sebagai bumbu dasar soto. Hal ini membuat varian 
soto di Indonesia berbeda sama sekali dengan resep aslinya lewat karakter utama kuah kaldu 
yang pekat dan kaya rasa, berbeda dengan tipikal aslinya yang cenderung ringan (Yudhistira & 
Fatmawati, 2020)

 Situasi ekonomi politik berpengaruh pada bahan baku soto. Fadly Rahman dalam Jejak 
Rasa Nusantara (2016) mengungkapkan bahan baku soto yang diperkenalkan di Semarang 
adalah jeroan sapi mengingat jumlah populasi sapi yang melimpah di Jawa Tengah. Daging sapi 
ini dikonsumsi oleh orang-orang Eropa, sementara jeroan yang tidak dipergunakan dimanfaatkan 
oleh penduduk Tionghoa dan Pribumi, salah satunya sebagai kaldu dan isian soto. Ketika populasi 
ternak sapi anjlok pada era 1930-1950 akibat peperangan, bahan baku soto berganti menjadi 
ayam yang lebih murah dan ketersedian pasokannya yang relatif stabil.  

Faktor keyakinan juga turut mempengaruhi, seperti yang ditemui di soto Kudus. Soto Kudus 
menggunakan daging kerbau alih-alih daging sapi. Penggunaan daging kerbau ini merupakan 
bentuk toleransi Sunan Kudus pada umat Hindu yang tidak memakan daging sapi yang waktu itu 
menjadi mayoritas di wilayah Jawa, juga didasari ketersediaan kerbau yang melimpah di Kudus 
sebagai daerah persawahan  (Budiyanto & Wardhani, 2013).

 Dari aspek praktik makan, soto memperkenalkan praktik makan baru. Tradisi makan di 
Jawa sebelumnya adalah menggunakan alas daun pisang berbentuk kerucut, disebut dengan 
pincuk, dengan menggunakan sendok daun (suru) atau bahkan menggunakan tangan tanpa alat 
bantu makan sama sekali. Namun kehadiran soto yang berkuah  akhirnya membawa peralatan 
dan cara makan baru. Soto memperkenalkan mangkuk porselen dan sendok bebek. Bentuk 
mangkuk menyerupai bentuk dua tangan yang menengadah ke atas seperti lambang bekal biksu 
untuk mendapatkan sedekah yang menyimbolkan ketidakterikatannya terhadap materi dunia 
(Gumulya, 2017). 

 Sementara dalam aspek identitas kelas, soto berhasil masuk ke meja makan kelas elit. Soto 
pada awalnya adalah hidangan rakyat. Warga Eropa tidak mengkonsumsi soto selain karena bahan 
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utamanya berupa jeroan sapi yang dianggap jorok, cara penyajian soto pun dinilai tidak higienis 
karena dijajakan dalam rombong atau pikulan (Zakaria, 2017).  Namun soto akhirnya berhasil “naik 
kelas” lewat karakternya sebagai hidangan berkuah panas yang mirip sup, penyesuaian bahan 
baku jeroan sapi menjadi daging ayam, juga interaksi yang intens lewat perantara juru masak 
Pribumi. 

 Soto akhirnya diterima warga Eropa di Indonesia dalam praktik rijstaffel, atau penyajian 
makanan ala Eropa. Rijstaffel sendiri  merupakan penyajian set menu nasi dan lauk pauk yang 
disajikan oleh banyak pelayan. Hidangan yang tersaji dalam rijstaffel merupakan simbol 
keistimewaan melalui kuantitas hidangan serta aspek penyajian yang dikesankan sebagai salah 
satu wujud miniatur kekuasaan kolonial (Anggraini, 2017).

 Selain itu, pada awal abad ke-20, resep soto ayam terdapat dalam buku Onze Rijsttafel karya 
E.W.K. Steinmetz, Boekoe Masak-masakan yang ditulis Chailan Sjamsu pada 1948, serta Masakan 
djeung Amis-amis terbitan Balai Pustaka tahun 1950 (Yudhistira & Fatmawati, 2020). Keberadaan 
buku masakan ini menjadi sumber bukti yang menujukkan suatu masakan diakui dalam hidangan 
populasi penduduk suatu wilayah (Mitchell, 2006, p. 78).

Soto sebagai Duta Besar

Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tahun 2019 membawa soto dalam ajang London Book 
Fair 2019. Langkah ini merupakan salah satu bentuk promosi soto sebagai salah satu makanan 
nasional yang menggambarkan budaya Indonesia sebab, hingga kini soto belum banyak dikenal 
di mancanegara (Kumparan, 2019). Sementara dua dekade sebelumnya, Thailand sudah mulai 
menyadari potensi kulinernya sebagai bentuk diplomasi budaya. 

 Pada tahun 2003, pemerintah Thailand menargetkan 8.000 restoran Thailand tersebar di 
seluruh penjuru dunia melalui program ambisius bernama Global Thai. Laporan The Economist 
(2002) menyebutkan program ini tidak hanya akan memperkenalkan makanan Thailand yang 
pedas dan nikmat itu ke ribuan perut baru dan membujuk lebih banyak orang untuk mengunjungi 
Thailand, tetapi juga dapat membantu dalam tataran hubungan diplomatik. 

 Data tahun 2016 menyebutkan terdapat 14.900 restoran Thailand di seluruh dunia 
(The Government Public Relations Department, 2016) . Dari jumlah tersebut, terdapat 1.443 
restoran yang berlogo Thai Select yang menjadi jaminan kepada pengunjung untuk menikmati 
pengalaman berantap hidangan khas Thailand secara otentik. Kementerian Perdagangan Thailand 
menargetkan jumlah restoran berlogo Thai Select ini menjadi 3.000 restoran pada tahun 2020.

 Praktik-pratik dalam pembuatan makanan dan penyajiannya adalah aktivitas yang terkait 
dengan keberadaan pengaruh-pengaruh aspek identitas kultural (Lb et al., 2018; Reddy & van 
Dam, 2020). Diplomasi kuliner acap dihubungkan dengan ungkapan barat, “the best way to win 
hearts and mind is through the stomach” atau cara memenangkan hati adalah menangkan dulu 
urusan perutnya (makanan).  Gastrodiplomasi di Indonesia masih dirasa belum optimal (Pujayanti, 
2017). Selain dinilai terlambat, pemerintah juga kurang mendukung perkembangan kuliner 
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mereka di luar negeri, tumbuh kembangnya pun ditentukan bagaimana gaya kepemimpinan 
masing – masing duta besar (Pujayanti, 2017).

 Di lapangan, praktik gastrodiplomasi yang ada masih berkutat pada festival – 
festival tahunan, maupun acara kenegaraan dengan seremonial tertentu (Sinulingga, 2017). 
Gastrodiplomasi yang baik dinilai dapat mempengaruhi opini publik internasional (Ramadhan 
et al., 2019). Pemerintah Indonesia seharusnya memiliki cetak biru diplomasi boga Nusantara 
sebagai bagian dari diplomasi Indonesia. Hal ini mengingat mulut dan perut merupakan jalur 
diplomasi budaya yang bebas hambatan (Ishak et.al, 2013). 

 Indonesia dapat mengadopsi model diplomasi boga Thailand di proyek “Kitchen of The 
World” (Murray, 2007). Tidak sekadar sebatas membawa jamuan namun juga mencakup semua 
elemen penyajian makanan mulai dari bahan baku hingga pengemasan yang terstandar global. 
Termasuk dukungan kepada pengusaha kuliner Indonesia di dunia internasional, baik materiil 
maupun SDM yang mumpuni, dengan soto sebagai salah satu menu andalannya (Editor Dicky 
Rahmawan).
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Honoring The Freedom of Indonesian 
Non-Halal Food’s Online Promotion

Edeliya Relanika Purwandi

Imagine unwinding yourself from the exploitative workloads from 8 to 5, yet you are on a strict 
diet. Watching food vloggers promoting tasty street foods on social media might become a 
sweet escapism. Hence, you are dreaming of becoming a food vlogger—which might be your 

cherry-on-top reference to a flexible freelance work; with the motto ’consume and showcase 
everything for audiences.’ Despite the flexibility in showcasing tasty dishes across the nation, there 
are not much freedom for Indonesian food vloggers to post any kind of content they want. In 
Indonesia, the consideration to promote the halal food1 still becomes the priority, since it caters to 
larger number of audiences. In contrast, the promotion of haram food tends to be avoided since it 
is considered to be less suitable for general consumption (Zaenuddin, 2020). 

 The polarization of opinion regarding ’halal and haram’ foods result to the tendency of many 
Internet users in discriminating their treatments to food contents on social media. It is exemplified 
among which in Koko Buncit’s YouTube video ”HEBOH !! JUALAN BABI DIPERKAMPUNGAN MUSLIM 
|| B2 PAK SARI” (Translation: Attention!! Selling Pork at the Muslim Neighbourhood || Mr. Sari’s Pork 
Dishes) uploaded on 31st of January 2020. A pseudonym user Devil Hunter imposed a framing of 
decrying the existence of non-halal seller surrounds Muslim neighborhood. 

Picture 1. Negative-sentiment comment on Pak Sari’s pork meatball video (Source: YouTube ‘Koko Buncit’)

1. According to Indonesia Ulema Council cited from Kompas.com (22/09/2021), halal foods are the edible products 
which processed from genuine (halal) ingredients by proper facilities (thayib) that refer to the Islamic law from Quran 
and Hadith. Those halal ingredients normally exclude of alcoholic (khamr) and other non-halal animal substance 
such as pig, amphibious animal, and carnivores). Subsequently, Islamic Council of Victoria Australia prescribes the 
importance of halal consumerism as it becomes a significant part of Islamic worship activities; wherein we can also 
achieve more modest and healthier lifestyle through our consumerism pattern.
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 As consequences, some food vloggers tend to be vigilant in promoting dishes which contain 
non-halal ingredients (pork, lard, et cetera). An example of @doyanbakmie Instagram account 
demonstrates a clear notion on how non-halal foods are being promoted advertently across the 
social media platform. @doyanbakmie’s Instagram reel post MAKAN MIE BAGAN DI BALI CHECK…]  
(Translation: Eating Bagan Noodle at Bali Check…) on 24th of October 2021 explicitly put the 
warning ta gline onscreen ”Konten Mengandung Babi NONHALAL buat Doyanbakmieners Muslim 
Yg Gak Berkenan Mohon di Skip Aja” (translation: Pork-based Content, for Muslim Doyanbakmieners 
who feel uncomfortable, you may skip this content). 

Picture 2. Salient Non-Halal Disclaimer (Source: Instagram @doyanbakmie)

 However, some food vloggers, like Koko Buncit, take a very different approach by using 
click-bait title and thumbnail to gain large audience. While promoting the idea of food tolerance, 
the frame still biases to the discourse of alienating non-halal food’s delicacy itself. Many Muslim 
viewers will possibly get triggered with the sensational click-baiting thumbnail and title—
especially where it emphasizes on the juxtaposition of haram things and Islam-based community. 
Still, squeamish actions are considered as required by the food vloggers in order to sustain 
their channel’s engagement to gain sympathy from netizens rather than using more organic 
approaches2. Careful approach among Indonesian food vloggers thus is perceived as a middle 
ground alternative in order to avoid any dire persecution from netizens. Otherwise, as exemplified 
by Koko Buncit’s aforementioned YouTube video, netizens would incite despotic comments online 
as shown before.

Unravelling the Islamic Religious Habitus: How Mass Media Set Up the Political Correctness 
of Halal Consumerism

Even though non-halal food has existed in Indonesia for centuries, recent consumption trends 
in Indonesia become less appreciative towards the diversity of non-halal dishes (Thamrin, 2021). 
Then, what makes our netizens are easy to get agitated with the promotion of Indonesian non-
halal food without any warning sign of its inedibility? Apparently, we can trace it based on our 

2. Organic approaches, by any means, refer to the attempt of social media content promotion without using hard sell-
ing strategies. Indeed, influencer do not have to prompt their audiences to enjoy the contents overtly. By this context, 
exemplified food vloggers tend to use a click baiting title which against the principle of organic approaches.
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social habitus; which lean to the Islamic teachings (as a majority power) that has shaped our value 
in separating haram food—from the good source of consumption. Religious habitus refers to the 
preposition of cognitive (internal) and external social reality assemblage; which simultaneously 
influenced by ’fiery energies’ of religious imagination and realization (Hair, 2018). The religious 
habitus in terms of Islamization within our society then creates a firm social and cultural capital—
which accommodate Islamic values on the state and cultural institutional aspects gradually 
(Mellor & Shilling, 2010). Those puritan-biased Islamic social & cultural capital, moreover, enthralls 
an embodiment of the ‘conservative turn’ movement—where it prevails a poignant restriction of 
the more pluralistic appreciation towards religious value’s diversification in Indonesia, including 
non-halal matters (Bruinessen, 2013).   

 That kind of prepositions sheerly become sensical—as industrial institution started to 
commodify the religious habitus reality; particularly Islamic teachings. The repercussion of religious 
habitus in social and cultural ramifies to the elementary provisions such as food and drink’s 
consumption trend which urgently follows the Quran and hadith guidelines (Mellor & Shilling, 
2010; Kamarulzaman et al., 2015).  According to the report of Global Islamic Economic Report 
(GIEI) in 2018/2019, total revenue of ’halal’ industrial sectors calculated about USD 218,8 billion, 
which one of it are including the revenue from halal food business sectors. Likewise, the provision 
of halal food business in Indonesia will most likely becomes a compulsory standardization—of 
what Indonesian society shall consume. From the previous notion, we start to see the connecting 
points of why Indonesian netizens tend to get agitated with non-halal food’s promotion without 
any stark disclaimer. 

 The popularity of halal food business keeps emerging as popular mass media maintains 
to glorify its pristine from non-halal ’filthy’ ingredients (Jawaid et al., 2020). The ‘conservative 
turn’ in Indonesia emerges as puritan values brought by conservative Muslim permeate to our 
societal praxis—including the pop culture products. What I mean by pop culture products also 
comprised of the food vlogging activity, which in many cases, has a seminal role to promote 
manifold of Indonesian rich cuisines. It also affects to the practice of interactive media sphere 
such as social media networks; where many non-halal food vloggers have been schemed in the 
reality’s creation of Islamic religion habitus, from the beginning of their career (Khasanah, 2020). 
This kind of polarization has not changed since the alienation of non-halal (especially pork-based) 
dishes from any popular Indonesia cookbook recipes in the period of 1980s to 1990s; as Indonesia 
Ulema Council was established during that time in regards to legitimize the halalness of particular 
products (Matanasi, 2020). While Indonesia Ulema Indonesia (MUI) also facilitates many programs 
for the easiness of halal certification and promotion (Khasanah, 2020). To sum up, all the restriction 
towards halal and haram signifies a strong interference of puritanism among the state authorities, 
to that later influences larger group of Indonesian society.

 Time might change and pass by, but the adherence halalness will most likely stays for some 
time. Political correctness of halal consumerism still pervades our society, in the way of consuming 
media content such as food vlogging contents. Not highlighting any disclaimer in promoting 
non-halal food, by any means, might against the political correctness of respecting Muslim 
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people. As I retrospectively reflect on the President Joko Widodo’s explicit promotion of Bipang 
Ambawang3 in his Eid Al-Fitr greeting’s speech on 5th May 2021, it enmeshed flux responses from 
various parties. The opposite parties deemed Bipang Ambawang as non-halal dishes which not 
suitable for a promotion during Eid Al-Fitr. Regardless of his noble intention to fuse Indonesian 
cuisine’s tolerance, especially among Islamic conservative groups, it does not perceive as a good 
education of Islamic yariah for Muslim Indonesians. To reduce the similar challenges ahead, non-
halal food vloggers potentially take over the roles to educate Indonesian netizens, by appreciating 
local cuisine that made of fruitful ingredients that include non-halal substances. Those spirit are 
also relevant to the national mega project remarks as “Spice Route” (Jalur Rempah)4 development 
by the Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia starts from 2020. Therefore, food 
vloggers will have more freedom in promoting Indonesian food diversity, alongside of spice’s 
opulence which indulges beneath those food’s diversity that transcends particular tastes and 
beliefs.

 Related to the previous arguments, it will be better for Indonesian netizens of being 
respectful towards the consumption’s diversity and cosmopolitanism in Indonesia culinary 
heritages. By the modality of social media, celebrating unprejudiced acts toward bountiful 
Indonesian cuisine heritages shall be noteworthy for netizens; to promote more diversity against 
online intolerance. Wherein at the same time the Halal Tourism’s promotion also being celebrated 
vehemently, Indonesian non-halal foods will also gain equitable benefits from the international 
tourists or sojourners subsequent to the promotion of Spice Route. Where food vloggers have 
significant roles in promoting Indonesian opulence culinary heritages, it will attract more 
international pupils to try those foods. Hence, Indonesia will become the biggest food lab in the 
world; which also supported by netizens’ cordiality in filling a safe place to promote non halal 
foods on social media (Editor Ibnu Nadzir).
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Wastra Nusantara sebagai 
Wujud Diplomasi Budaya di 
Pasar Malam Belanda

Laras Aridhini

Ketika tinggal di Belanda, saya cukup heran saat diajak seorang teman untuk bergabung di 
grup tari Wahana Budaya Nusantara. Saat itu kegiatannya adalah menari di pasar malam 
pada Peringatan Hari Kartini di Utrech. Kala itu musim semi, langit selalu mendung dan 

angin menghembuskan hawa dingin. Jika memutuskan bergabung dengan grup tari, saya 
khawatir akan pulang kemalaman dan kedinginan. Rupanya apa yang saya khawatirkan itu tidak 
terjadi. Sesuai jadwal, pasar malam berlangsung tepat waktu pada pukul 10.00–18.00 CET (Central 
European Time). 

 Meski namanya pasar malam, kegiatan tidak akan berlangsung hingga larut malam seperti 
halnya di Indonesia. Pasar malam umumnya rutin dilaksanakan setiap akhir pekan di beberapa 
daerah di Belanda; kegiatannya selalu berpindah lokasi dan pihak penyelenggaranya pun 
bergiliran. Pasar malam terselenggara di dalam gedung besar yang telah dipasangi penghangat 
ruangan. Aroma dupa dan aneka minyak atsiri (wewangian alami) semerbak mewangi dalam 
ruangan. Berbagai produk khas Indonesia juga terjaja dengan apik di lapak-lapak.

 Pasar malam adalah kegiatan yang selalu dinantikan oleh sebagian orang di Belanda, 
terutama bagi mereka yang menyukai budaya Indonesia. Pada masa awal pandemi COVID-19, 
pihak penyelenggara pasar malam di Belanda memang menunda beberapa jadwal kegiatan. 
Namun, masih ada beberapa agenda yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 
ketat. Kemudian, sejak September 2020, kembali aktif menyelenggarakan kegiatan seperti “Pasar 
Malam Istimewa” di Den Bosch.

Pasar Malam sebagai Salah Satu Bukti Mengglobalnya Budaya Indonesia

Di Belanda, pasar malam telah menjadi sebutan umum bagi bazar atau kegiatan amal yang 
menampilkan seni pertunjukan dan menjajakan produk khas Indonesia. Pasar malam kecil 
hanya berlangsung selama satu hari, dapat terselenggara satu atau dua minggu sekali, dan tidak 
memerlukan space yang luas karena hanya terdiri dari sekitar sepuluh lapak. Sementara itu, pasar 
malam besar berlangsung lebih dari satu hari. Pasar malam besar hanya dapat terselenggara 
setiap enam bulan atau satu tahun sekali, dan tentunya memerlukan arena yang sangat besar 
karena menyediakan hingga 80-an lapak. Beberapa contoh pasar malam besar adalah “Pasar 
Malam Istimewa” dan “Tong Tong Fair”. Untuk mengetahui lebih dalam, kita dapat mengecek 
agenda pasar malam di Grup Facebook “Pasar Malam 2021 – 2022”. Grup tersebut menyediakan 
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berbagai jadwal pasar malam dalam kurun waktu satu tahun.

Gambar 1. Saya menampilkan tari Golek Ayun-Ayun di Pasar Malam Utrech. (Sumber: dokumentasi 
penulis) 

 Asal mula pasar malam di Belanda tak terlepas dari agenda diplomasi seni dan budaya yang 
dirintis pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1956 (Cohen, 2019). Rupanya 
pasar malam bertahan menggamit hati orang-orang di Belanda selama beberapa dekade. Dengan 
berlanjutnya kegiatan pasar malam hingga detik ini, Belanda telah turut menjadikan budaya 
nusantara sebagai bagian dari dunia global. Selain itu, adanya peran para agen individu yang aktif 
dalam menggaungkan budaya nusantara di Belanda adalah suatu hal penting dalam menjaga 
ketahanan budaya (Aridhini, 2020). 

 Pasar malam tak sekadar menyajikan hiburan, tetapi juga sebagai kegiatan pengumpulan 
dana. Penampil kegiatan seni dan pemilik lapak di pasar malam umumnya adalah orang-orang 
di Belanda yang paham dan mencintai budaya nusantara. Pertunjukan yang ditampilkan di 
pasar malam di antaranya berupa peragaan busana nusantara, seni tari dari beberapa grup tari, 
seni musik nusantara (angklung dan gamelan), keroncong, dan grup musik lainnya. Sementara 
itu, lapak-lapak menjual produk wastra nusantara (kain yang mengandung corak dan simbol 
tradisional seperti kain batik dan kain tenun), kuliner nusantara, dan kriya nusantara.

Wastra Nusantara di Belanda

Rupanya kecintaan orang-orang di Belanda terhadap wastra nusantara telah terbentuk sejak 
generasi pendahulu mereka tinggal di belahan nusantara (Patria, 2016). Selain mengadakan 
perayaan 17 Agustus, mereka juga memperingati beberapa event nasional Indonesia, seperti Hari 
Tenun Nasional pada 7 September, Hari Batik Nasional pada 2 Oktober, Hari Ulos Nasional pada 17 
Oktober, pagelaran busana daerah, pameran wastra nusantara, dan lokakarya. Wastra nusantara 
bertahan di Belanda hingga hari ini karena motifnya terbilang unik dan memiliki nilai seni yang 
tinggi. Orang-orang di Belanda mengagumi wastra nusantara karena proses dan teknologi 
pembuatannya yang tidak mudah. Saat ini saya belum menemui tempat kursus resmi untuk 
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menenun dan membatik di Belanda. Sementara itu, beberapa lokakarya batik telah beberapa kali 
diselenggarakan; baik oleh pihak KBRI maupun pihak paguyuban seni Wahana Budaya Nusantara.

 Di Belanda, wastra tak selalu dijadikan pakaian yang terjahit paten. Orang-orang di Belanda 
cenderung memilih wastra utuh untuk dikenakan sesuai kondisi. Umumnya mereka mengenakan 
wastra nusantara sebagai pakaian luaran (outer) atau rok lilit. Sementara itu, produk seni wastra 
(selain kain utuh) juga banyak diminati, misalnya sebagai dompet, tas, taplak meja, sarung bantal, 
sarung guling, syal, bandana, dan masker. Produk-produk khas Indonesia tersebut didatangkan 
melalui proses impor. Secara tidak langsung, penjual produk Indonesia juga berperan sebagai 
pelestari budaya nusantara. 

Gambar 2. Wastra nusantara dalam pagelaran seni di pasar malam. (Sumber: dokumentasi penulis)

 Harga wastra yang berupa kain printing lebih terjangkau dibandingkan wastra yang dibuat 
manual dengan tenaga manusia, baik itu kain batik yang dibuat dengan membatik tulis ataupun 
kain tenun. Toko produk Indonesia di Belanda kini memiliki gerai online, sebagai contoh: www.
authentictailor.nl dan www.indowebshop.nl yang menjual aneka wastra nusantara, peralatan 
dapur, dan produk kriya. Kisaran harga kain batik dan tenun beragam, mulai dari € 140.00 hingga 
€ 250.00 (setara dengan Rp 2.240.000,00 – Rp 4.075.000,00). Kisaran harga tersebut membuat 
saya berpikir bahwa wastra nusantara tergolong produk mewah di Belanda. Semakin tinggi harga 
wastra menunjukkan tingkat kerumitan proses pembuatannya. Bahkan beberapa kain tenun yang 
memiliki motif langka hanya dapat dibeli dengan cara prapesan dan harganya di atas kisaran yang 
umum dijual tersebut. 

Transformasi Wastra Nusantara: Antara Budaya Tradisional dan Budaya Pop

Kampanye untuk mencintai budaya tradisional Indonesia dirasa telah tepat guna dengan cara 
mengikuti perkembangan teknologi informasi. Beberapa kompetisi yang berupa lomba vlog, 
Instagram dan TikTok telah memudahkan generasi muda untuk berpartisipasi di dalamnya. Wastra 
nusantara dapat dipertahankan keberadaannya ketika generasi masa kini tetap menggunakannya, 

http://www.authentictailor.nl
http://www.authentictailor.nl
http://www.indowebshop.nl
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bahkan memproduksi atau merancangnya ke dalam bentuk selain pakaian. Seni kain perca yang 
sedang berkembang saat ini menjadikan sisa wastra nusantara tetap bernilai dan tidak terbuang 
sia-sia. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam melestarikan budaya bangsa (Halim, 
2020), misalnya dengan menambahkan keterampilan wastra dalam muatan lokal. 

 Ketahanan budaya sangat penting untuk mengimbangi gerak dunia yang semakin 
mengglobal ini (Kusmayati, 2018). Batik yang semula menjadi bagian budaya tradisional kini 
telah berevolusi menjadi budaya pop karena dirancang mengikuti perkembangan zaman (Yongki 
Angkawijaya, et.al, 2021); sebagaimana halnya dengan tenun nusantara. Meski telah menjadi 
bagian dari budaya pop, beberapa jenis wastra nusantara tetap mempertahankan ragam dan 
corak klasik yang mengandung simbol sakral tertentu. Hal ini tampak jelas pada beberapa jenis 
“batik larangan” (Awisan Dalem) Kraton Yogyakarta yang tidak boleh dikenakan sembarangan; 
sama halnya dengan motif tenun sakral di belahan nusantara lain. Meskipun demikian, masih 
terdapat lebih banyak motif dan ragam wastra yang bisa terus diolah dan diproduksi menjadi 
budaya pop sebagai inspirasi di masa mendatang (Fox, 2020) (Editor Al Araf Assadallah Marzuki).
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Sensitivitas Masyarakat terhadap 
Perempuan Korban Kekerasan
dalam Sinetron Ikatan Cinta

Ayunda Riska Puspita

Sinema Elektronik atau sinetron semakin berkembang dan menjadi tontonan wajib bagi 
sebagian kalangan. Alur cerita yang beragam dan sarat akan konflik membuat masyarakat 
dapat menikmati sinetron. Sinetron merupakan salah satu program yang banyak digemari 

penonton, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ada banyak sinetron yang dibuat untuk 
berbagai segmen (Takariani, 2013). Penonton yang sudah kecanduan sinetron bisa menghabiskan 
waktu berjam-jam di depan televisi karena tidak ingin melewatkan sedetikpun cerita yang sedang 
berlangsung.

 Judul sinetron yang ramai dibicarakan sepanjang tahun 2021 ini adalah Ikatan Cinta. 
Bahkan hingga Oktober 2021, Ikatan Cinta masih menduduki rating teratas. Sinetron Ikatan Cinta 
tayang di RCTI setiap hari pukul 19.30 WIB. Sinetron Ikatan Cinta berhasil menarik perhatian 
masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan ibu-ibu. Dalam sinetron ini, karakter utama pria 
bernama Aldebaran Alfahri (diperankan oleh Arya Saloka) ditampilkan sebagai laki-laki tampan 
dan mapan. Karakter tersebut dengan mudah menjadi sosok idaman para wanita penikmat Ikatan 
Cinta. Tidak jarang, ibu-ibu penonton Ikatan Cinta ingin memiliki anak atau menantu seperti 
Aldebaran. Selain Aldebaran, ada pula karakter Andin (diperankan oleh Amanda Manopo) yang 
menjadi istri Aldebaran.

Kisah dalam Ikatan Cinta

Sinetron Ikatan Cinta menceritakan tentang hubungan saudara tiri yang tidak baik antara Andin 
dan Elsa (diperankan oleh Glenca Chysara). Panjangnya konflik yang terjadi membuat sinetron ini 
mencapai episode ke-490 (per Oktober 2021). Salah satu konflik yang dibangun oleh karakter Elsa, 
menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena secara tidak sadar publik tergerak untuk 
membenci Elsa.

 Konflik utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah pembunuhan Royano Alfahri, adik 
Aldebaran, yang dilakukan oleh Elsa. Elsa yang merupakan karakter antagonis menuduh Andin 
sebagai pelaku pembunuhan. Elsa dendam kepada Andin karena mantan pacarnya yang bernama 
Nino, justru menikah dengan Andin.

 Kasus pembunuhan Roy berawal saat berlangsungnya pernikahan Andin dan Nino. Andin 
adalah mantan pacar Roy, sementara Nino adalah mantan pacar Elsa. Saat pernikahan Andin 



17 Masyarakat & Budaya   Vol. 24. No. 24a

ISSN 2723-0368 

pmb.brin.go.id

dan Nino berlangsung, baik Elsa dan Roy sangat terpukul. Mereka kemudian pergi berdua dan 
melakukan hubungan intim karena dalam kondisi mabuk. Singkat cerita, Elsa hamil. Namun, Roy 
tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Elsa. Roy justru memberikan uang kepada Elsa untuk 
menggugurkan kandungan. Diperlakukan seperti itu, Elsa marah karena tidak mau melakukan 
aborsi. Akhirnya, terjadi pertengkaran antara keduanya yang membuat Elsa, tanpa sengaja, 
membunuh Roy. Elsa yang ketakutan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP) 
yang merupakan rumah Nino. Nino yang sedang keluar kota, membuat Andin menjadi sasaran 
yang tepat untuk dijadikan tersangka oleh Elsa.

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ikatan Cinta

Adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan sebagian orang bekerja dari rumah, membuat 
masyarakat di tanah air ramai membicarakan sinetron Ikatan Cinta. Strategi RCTI juga bagus untuk 
memperkenalkan dan mem-booming-kan sinetron ini. Pasalnya, Ikatan Cinta tayang pada waktu 
ibu-ibu selesai mengerjakan pekerjaan domestik. Selain itu, RCTI rutin menyajikan program gosip 
yang membahas tentang Ikatan Cinta dan tanggapan ibu-ibu terhadap jalan cerita dan tokoh 
dalam sinetron tersebut. Sebagai contoh program Silet yang ditayangkan RCTI. Kejamnya Elsa 
yang dibahas melalui penayangan tanggapan negatif ibu-ibu penggemar Ikatan Cinta di acara 
gosip kemudian menggiring opini publik bahwa tokoh Elsa adalah tokoh yang paling bersalah. 
Masyarakat diajak untuk tidak begitu mempermasalahkan apa yang dilakukan Roy terhadap Elsa. 

 Apa yang ditayangkan di televisi tentunya sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam 
pembentukan pola pikir dan tingkah laku. Media memiliki peran yang sangat penting karena 
membawa sejumlah tugas penting dan pokok dalam masyarakat kontemporer dan menjadi 
kepentingan umum agar tugas-tugas tersebut dijalankan dengan baik (Azwar dkk, 2019). Jika 
publik memiliki sensitivitas yang baik terhadap perempuan, apa yang dilakukan oleh Roy kepada 
Elsa merupakan salah satu jenis kekerasan seksual kepada perempuan. 

 Memang, tindakan membunuh adalah sebuah kejahatan yang pantas diadili dan pelakunya 
mendapat hukuman yang setimpal. Kasus pembunuhan Roy yang dilakukan Elsa sudah dibahas 
pada sinetron Ikatan Cinta. Namun, sayangnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Roy 
terhadap Elsa tidak dibahas dalam sinetron tersebut. Bahkan saat proses sidang pembunuhan 
Roy, yang dijadikan masalah utama adalah kasus pembunuhannya bukan kekerasan seksualnya.

 Salah satu kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pemaksaan aborsi. Menurut 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemaksaan aborsi adalah 
kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, Tt). Meskipun ketika melakukan hubungan 
seksual antara laki-laki dan perempuan tidak ada keterpaksaan, namun pemaksaan aborsi 
bukanlah hal yang patut dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Inilah yang dialami oleh 
Elsa dalam sinetron Ikatan Cinta. 

 Anak laki-laki umumnya dibesarkan dengan stereotip harus kuat, berani, dan tidak toleran 
dalam hal apapun. Pola ini, salah satunya,menimbulkan adanya gap kesetaraan gender antara laki-
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laki dan perempuan karena laki-laki dianggap superior dan perempuan dianggap inferior (Noviani 
dkk, 2018). Anggapan ini menjadikan laki-laki yang merasa superior dapat memperlakukan 
perempuan dengan semena-mena karena perempuan dianggap lemah. Hal inilah yang terjadi 
pada Roy yang telah menganggap Elsa sebagai perempuan yang lemah sehingga akan menurut 
bila diberi uang untuk menggugurkan kandungannya.

 Penonton Ikatan Cinta sebagian besar adalah dari kalangan perempuan. Namun ironisnya, 
konten sinetron masih memuat adanya diskriminasi terhadap perempuan. Selain kasus kekerasan 
seksual yang dialami Elsa, sikap Elsa yang menimpakan kesalahan kepada Andin pun menjadi 
salah satu contoh kekerasan dari perempuan kepada perempuan.

Sinetron dan Masalah Sosial

Sebagai salah satu tontonan utama masyarakat, sinetron Indonesia seharusnya mulai mengangkat 
masalah sosial dan dibahas secara lebih detail. Kasus pembunuhan Roy,  misalnya, perlu 
mengangkat dua sudut pandang dari sisi Elsa dan Roy sehingga penyebab terjadinya pembunuhan 
dapat lebih objektif. Dalam adegan persidangan Elsa, tentu akan labih bermakna jika disuguhkan 
informasi berupa Undang-Undang dan hukum Indonesia terkait pembunuhan sehingga membuat 
penonton paham mengapa hakim memberi putusan penjara 5 tahun 9 bulan kepada Elsa. Untuk 
menjadikan sinetron sebagai tayangan yang menghibur dan edukatif, Indonesia perlu belajar 
dari negara lain dalam menyajikan cerita dengan detail. Drama Korea misalnya, membahas satu 
konflik dengan totalitas dan jumlah episode yang tidak mencapai ratusan (Editor Ranny Rastati).
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Musik Pop Daerah: Bukan Angin Lalu, 
Melainkan Cara Pandang yang Perlu

Michael H.B. Raditya

Tidak melulu Jakarta, perhatian pada budaya populer Indonesia seyogyanya juga diarahkan 
ke pelbagai daerah di luar Jakarta bahkan di luar Jawa. Pasalnya budaya pop bertumbuh 
dan berkembang bersama masyarakat di setiap daerah, tidak terpusat melainkan tersebar. 

Apalagi perkembangan teknologi membuat orang daerah dapat mengakses hal yang serupa, 
bahkan lebih dari mereka yang berada di pusat. Singkat kata, teknologi memberikan kemudahan 
akses informasi tanpa adanya monopoli informasi pada spasial tertentu. Alhasil menemukan 
budaya pop Indonesia tidak dapat ditempuh secara tunggal dan terpusat, melainkan beragam 
dan tersebar di berbagai daerah dengan pelbagai bentuk kebudayaan. 

 Di dalam tulisan ini, saya memfokuskan tatapan pada musik pop daerah, bukan musik pop 
Indonesia. Pembahasan mengenai musik pop Indonesia masa lalu telah banyak diartikulasikan 
oleh penulis senior, salah satunya Remy Sylado. Di salah satu tulisannya yang bertajuk “Musik 
Pop Indonesia: Satu Kebebalan Sang Mengapa” (1983[1977]), Remy secara parsial membedah 
bagaimana pola musik dan kecenderungan lirik yang ada di musik pop. Bagi Remy, musik pop 
melulu bicara cinta tanpa sikap penyelesaian, bahkan banyak dari lagu yang pangkal pikirnya 
adalah mengapa. Dalam penggarapan musik, bagi Remy (1983:155) bahkan “yang namanya pop 
Indonesia adalah melodi Amerika tapi lirik Indonesia”.

 Di sisi lain, jejak musik pop daerah baik pembahasan dan pencatatan belum banyak 
dikerjakan. Namun alasan musik pop daerah menjadi pembahasan pada tulisan ini bukan 
karena minimnya tatapan, melainkan untuk mengejawantahkan bagaimana masyarakat lokal 
mengekspresikan persoalan mereka dan menunjukkan daya elaborasi mereka dalam bentuk 
musik. Poin terakhir ini menjadi penting karena musik pop daerah berbeda dengan pop Indonesia. 
Etnomusikolog, Martin Hatch (1985) dan Philip Yampolsky (2001) membedakan musik populer 
Indonesia yang mempunyai ciri khas, yaitu, pertama, dinyanyikan dalam bahasa nasional. Kedua, 
elemen musik (baik instrumen, timbre, melodi, ritme, dan organisasi formal) berdasarkan pada 
model Barat. Ketiga, perekaman musik diproduksi di Jakarta oleh suatu kelompok produser sentral 
dan disirkulasikan dalam jaringan media nasional. Sementara itu, musik populer lokal memiliki 
ciri yaitu, pertama, dinyanyikan dalam bahasa lokal. Kedua, mempunyai elemen musik tradisional. 
Dan, ketiga, diproduksi dalam studio rekaman lokal dan untuk pasar lokal.

 Dari pemaparan Hatch maupun Yampolsky, ihwal bahasa dan elemen musik menjadi poin 
penting mengapa musik pop daerah perlu ditatap. Sebab, bahasa daerah dan elemen musik 
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tradisional tidak ditemukan dalam musik pop Indonesia. Jikalau ada, hal yang menjadi pertanyaan 
adalah siapa yang menentukan bagaimana estetika musik lokal dielaborasi dengan musik pop? 
Apakah produser Jakarta? Bagaimana proses elaborasinya? 

Sementara itu, di daerah, oleh karena sirkulasi dan distribusi untuk kalangan sendiri, maka musisi 
dan produser lokal lah yang menentukan bagaimana elaborasi elemen musik tradisional dapat 
dielaborasi dengan musik pop. Sedangkan ihwal lirik, tidak dapat dibantah, jika musik pop 
Indonesia banyak memengaruhi bagaimana musik pop daerah. Alih-alih diterapkan secara harfiah, 
musik pop daerah memiliki daya untuk menatap, mencatat, serta mengarsipkan fenomena sosial 
yang terjadi di sekitar. 

Musik Pop Daerah: Cita Rasa Daerah dalam Berekspresi

Jika menyelisik sejarah, musik pop daerah muncul sejak era Sukarno. Remy mengatakannya pada momen 
Lomba Cipta Lagu Pop Daerah Nusantara 2012 (LCLPDN), “Sejarah lagu Pop Daerah sebenarnya sudah 
lumayan tua. Saat itu mantan presiden Soekarno mengemukakan pidatonya yang diberi judul “Manifesto 
Politik” dan salah satu poin yang digarisbawahi oleh dia adalah lagu-lagu daerah dijadikan menjadi musik 
Pop.” (National Geographic, 2012).

 Dari paparan Remy tersebut, pidato yang diorasikan Presiden Sukarno pada tahun 1959 tersebut 
menghasilkan tren musik pop daerah yang dialami di pelbagai daerah. Remy (1983A: 103) menambahkan 
bahwa dari masa itu juga Indonesia mengenal lagu-lagu pop Minang, melalui nyanyian Nurseha, “Ayam 
den Lapeh”. Lalu lagu pop Batak melalui penyanyi Mathilda Silalahi dan kugiran Dolok Martimbang. Ada 
pula lagu pop Makassar melalui Lenny Beslar dengan “Anging Mammiri”. Lagu pop Banjar dengan kugiran 
Taboneo lewat “Ampar-ampar Pisang”. Dan jangan lupa Kris Biantoro lewat “Dondong Opo Salak” janin pop 
Jawa. Remy bahkan mencontohkan beberapa lagu-lagu awal dari musik pop daerah, yang sudah barang 
tentu menggenapi pernyataan Hatch dan Yampolsky mengenai salah dua kriteria musik pop daerah yaitu 
bahasa dan elemen musik tradisional. 

 Di tingkat daerah, wacana musik pop daerah mengalami pelbagai tantangan, tetapi pada saat yang 
sama masing-masing tempat menemukan kecenderungan musik pop daerahnya. Hal tersebut semakin 
tampak dengan negosiasi musikal antara musik tradisi setempat dan musik pop. Namun perjalanan pop 
daerah tidak sekali jalan, melainkan beberapa kali. Kritikus musik, Suka Hardjana turut mencatat hal 
tersebut. Menurutnya setelah mengalami masa sulit di tahun 1960-an (dan seperti di tahun-tahun 1940-an 
dan 1950-an ketika bangkitnya kesadaran semangat keindonesiaan terasa menguat), pada tahun 1970-
an ada gejala serupa yang terasa tumbuh lagi dalam dunia musik modern di Indonesia. Beberapa grup 
musik populer mencoba mencari identitasnya sendiri dengan memberi penekanan pada warna yang lebih 
bernuansa lokal dan dapat diterima masyarakat luas (Hardjana, 1995:11).

 Perjalanan tersebut yang lantas menghasilkan beberapa generasi musik pop daerah di pelbagai 
tempat, semisal di Pop Gayo dengan Romlah, Sakdiah, Atu Tulu, Ervan Ceh Kul. Lalu, Pop Dawan (Nusa 
Tenggara Timur) dikenal nama-nama yaitu Ipu Naisanu, Sius Otu, Lorenzo Amaunut, Rinto Nine, Iva Taolin1. 
Hal ini mengejawantahkan bahwa trajektori musik pop daerah memang sudah lekat dengan masyarakat. 
Namun di sepanjang perjalanan tersebut, bahasa daerah dan penggabungan musik pop dengan elemen 
musik tradisi tetap menjadi cara ekspresi mereka. Dengan dua hal tersebut juga lah musik mereka dapat 

1. Nama penyanyi Pop Gayo dan Pop Dawan ini diurutkan berdasarkan mana yang lebih awal berkarier.
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terasosiasi dengan referensi musikal pendengar.

 Selain itu, saya melihat jika dua hal tersebut memiliki peran yang lebih daripada menjadi sebuah 
tanda akan musik pop daerah. Pertama, bahasa lokal sebagai medium berwacana. Sebagaimana bahasa 
menjadi material utama menyusun lirik, saya melihat bahwa lirik pop daerah mengalami perkembangan 
yang signifikan. Ia tidak hanya “menye-menye” (galau dan mellow berlebihan) seperti yang dituduhkan 
Remy Sylado pada tulisan-tulisannya. Sebab, isu cinta dan penderitaan tidak lagi tunggal, melainkan 
beragam. Tidak hanya penderitaan tetap turut mengakomodasi perlawanan. Sakdiah, salah seorang 
penyanyi perempuan Gayo melakukannya. Di salah satu lagunya yang bertajuk “Mata Ni Lao”, Sakdiah 
bahkan meminta bercerai ketimbang dimadu oleh laki-laki (Jannah, 2020). OM Wawes, salah satu grup 
dangdut muda Yogyakarta juga menempuh tidak tunduk pada cinta. Pada lagunya yang bertajuk “Ilang 
Roso”, di mana laki-laki atau perempuan dimotivasi untuk membalas dendam ketika terluka karena cinta 
(Raditya, 2020A). Jika demikian, bukankah itu sebuah sikap yang menunjukkan kemajuan?

 Kedua, elemen musik tradisional sebagai legacy. Terdapatnya elemen musik tradisional pada musik 
pop tidak hanya dapat diartikan sebagai penanda musik pop daerah, melainkan cara merawat legacy 
kelompok etnis tertentu. Dengan adanya elemen musik tersebut, daerah menjadi subjek aktif yang dapat 
menentukan porsi adaptasi dalam musik pop mereka. Hal ini juga lah yang membuat perbedaan antara 
musik pop daerah satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, Raditya pada penelitiannya mengenai Pop Dawan 
di Nusa Tenggara Timur turut berpendapat jika musik pop Dawan sebagai medium kesinambungan musik 
tradisi di masa kini. Pop Dawan dengan adanya nuansa tradisi ataupun lokal yang dibawa—dalam sub bab 
sebelumnya adalah tari giring-giring, tari gong, orientasi dansa—memberikan penekanan yang terasosiasi 
dengan referensi musikal para pendengar dengan entitas Dawan (2020:107). Saya percaya jika hal ini tidak 
terjadi pada Pop Dawan semata, tetapi pada musik pop daerah lainnya. Alhasil musik pop daerah menjadi 
cara musik tradisi tetap sinambung ketimbang raib dimakan zaman. 

 Dari dua hal tersebut, saya menjadi percaya jika musik pop daerah bukan musik remeh, melainkan 
memiliki peluang untuk mengakomodasi fenomena keseharian yang terjadi di sekitar. Sebab bagaimanapun 
musik pop daerah yang persebarannya ditujukan untuk pasar lokal—merujuk pada rumus Hatch dan 
Yampolsky—memang didengarkan untuk pendengar yang spesifik, walau adanya internet sekalipun.

Musik Pop sebagai Cara Membaca Zaman: Sebuah Penutup

Selain untuk didengarkan, pertanyaan “apa relevansi musik pop daerah untuk hidup kita?” seakan 
menyeruak di kepala. Itu menjadi alasan utama bagaimana kita menyikapi musik pop daerah. 
Tentu pelbagai langkah dapat dilakukan, tetapi saya ingin menunjukkan jika musik pop daerah 
memiliki hal penting yang perlu ditatap. Di mana kita dapat melihat bagaimana efektivitas 
penggunaan bahasa, wacana yang berkembang pada lirik, material yang digunakan pada lirik, 
elemen musikal yang terus bernegosiasi, yang akan berbeda di setiap generasi. Menurut hemat 
saya, musik pop dapat menjadi potret jitu dari sebuah periodisasi atas daerah tertentu. Alhasil 
bukankah dari musik pop daerah kita dapat mencatat apa yang dapat direfleksikan dari masa lalu, 
disiapkan pada masa kini, dan diproyeksikan untuk masa depan? 

 Tentu kembali ke masa lalu untuk mengarsipkan dan mendokumentasikan musik pop 
daerah sudah agak terlambat. Beberapa dari penyanyi pop daerah dapat bertahan, tetapi 
beberapa lainnya belum tentu. Bahkan tidak jarang dari mereka yang mengganti profesi ketika 
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panggung sudah tidak lagi ada untuk mereka. Hal ini membuat mereka bahkan tidak memiliki 
album yang mereka nyanyikan. Naas! Tidak hanya itu, sebagaimana musik pop berjangka waktu, 
banyak musik pop daerah yang terkenal di zamannya sudah tidak meninggalkan jejak kini, laiknya 
hilang dimakan zaman. Jika pun ada, lazimnya album pop daerah berada di tangan para penjual 
barang langka atau kolektor. 

 Namun tiada silap untuk memulai mendata musik pop daerah dari hari ini. Pun berserta 
dengan kajian musik populer daerah yang perlu digalakkan. Pasalnya kajian pada musik populer 
Indonesia tidak sebanyak kajian pada musik tradisi. Kajian pada musik populer daerah tidak 
sebanyak kajian pada musik populer Indonesia. Begitulah alur kenyataannya. Padahal musik 
populer daerah merupakan situs penting atas realitas daerah dalam membaca kebudayaan. 
Kebudayaan bukan sebagai sesuatu yang adiluhung dan besar, tetapi yang kecil (alit), sederhana, 
dan sehari-hari. Sesederhana soal cinta, balas dendam, dan kembali mencinta (Editor Ranny 
Rastati).
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Belajar Mengakui Emosi
Melalui Musik Pop Jawa

Ach. Sudrajad Nurismawan1, Yunita Dinda Lestary2

Jauh sebelum melejitnya Denny Caknan dengan lagu bergenre musik pop Jawa berjudul 
Kartonyono Medot Janji, Hendra Kumbara sudah dikenal lebih dulu melalui lagu Dalan Liyane. 
Selain itu, ada pula Ndarboy Genk yang dikenal publik dengan lagunya Mendung Tanpo Udan. 

Musik Pop Jawa, terutama lagu-lagu yang dibawakan oleh Didi Kempot sejak tahun 2000-an, 
hanyalah musik hiburan umum yang biasa dinikmati sambil lalu oleh sebagian besar masyarakat 
berbahasa Jawa di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

 Namun, seiring dengan perkembangan media digital, lagu-lagu Didi Kempot dilambungkan 
kembali ke kancah nasional. Pada akhirnya, musik-musik pop Jawa lainnya mulai dapat diterima 
dan dinikmati secara luas oleh masyarakat Indonesia meskipun tidak memahami bahasa Jawa. 
Senada akan hal tersebut, terdapat empat alasan mengapa lagu-lagu campursari dan musik pop 
Jawa Didi Kempot kembali digandrungi masyarakat yaitu 1) usung tema populer tentang cinta 
dan patah hati, 2) kedekatan geografis dan psikologis, 3) kembalinya selera masyarakat, dan 4) 
faktor internet dan viralitasnya (Yusuf, 2020).

Sobat Ambyar

Tingginya atensi masyarakat dalam menikmati sekaligus menghayati lirik-lirik musik pop Jawa, 
tak jarang memunculkan beberapa istilah dan julukan menarik terutama di kalangan anak muda. 
Dari mulai istilah “Sad Boys”, “Sad Girls”, sampai “Sobat Ambyar” bagi para penggemar Didi Kempot. 
Kemudian berkembang hingga mendaulatnya sebagai “The Godfather of Broken Heart” dengan 
panggilan “Lord Didi” di mana julukan tersebut terinspirasi dari lagu-lagu Didi Kempot yang sering 
menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati (Amali, Z. 2020).

 Sebuah hal yang jarang kita temui, bagaimana kesedihan dan kepahitan patah hati 
dapat dinikmati secara asyik melalui musik pop Jawa, tak peduli usia dan gender penikmatnya. 
Semuanya hanyut untuk merayakan patah hati secara lapang dada, tanpa perlu takut khawatir 
dianggap lemah ataupun cengeng sebagaimana umumnya masyarakat melihat orang menangis 
dan bersedih karena putus cinta.

 Terlebih meski awalnya dianggap remeh, para penggemar Didi Kempot nyatanya dapat 
menjadi sebuah modalitas sosial yang amat berharga. Sebagai contoh, dalam acara Konser Amal 
Dari Rumah yang ditayangkan salah satu stasiun TV Nasional (KOMPAS TV) pada bulan April tahun 
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2020, Didi berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp 5 miliar dengan bernyanyi selama tiga jam 
(The Jakarta Post, 13/4/2020). Dana itu kemudian digunakan untuk membantu masyarakat yang 
terdampak pandemi COVID-19.  Sebuah pencapaian luar biasa yang memperlihatkan bagaimana 
pengalaman patah hati dan kenangan masa lalu tiap-tiap individu berhasil disatukan menjadi 
sebuah gerakan sosial yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat di tengah badai 
pandemi COVID-19.

Menangis itu Normal

Pada masa lalu, nilai-nilai maskulinitas termanifestasikan ke dalam sosok laki-laki sejati yang 
identik dengan sifat pantang menangis, pemberani, kuat, selalu terlihat tegar, berotot, dan mampu 
menaklukkan hati banyak wanita (Donaldson, 1993; Ulya dkk., 2021). Bahkan dalam kondisi sesulit 
dan seberat apapun seperti putus cinta dan kedukaan, laki-laki harus tetap bersikap demikian. 
Padahal dalam konsep Psikologi, hadirnya emosi berupa perasaan sedih dan menangis adalah 
hal normal yang akan dialami manusia ketika mengalami pengalaman yang kurang baik. Justru 
seseorang yang terbiasa mengesampingkan emosi akan menganggap kesedihan adalah hal yang 
tidak boleh di tunjukkan kepada orang lain, akibatnya akan muncul ketidakstabilan emosi seperti 
marah, sedih, frustasi, kecewa, ketakutan, cemas, hingga depresi (Legg, 2020). 

 Di sisi lain, melalui studi longitudinal terkait penerimaan emosi negatif (Ford dkk., 2018) 
memperlihatkan bahwa orang-orang yang terbiasa menerima pengalaman emosional negatif 
(sedih, kecewa, marah) lebih mungkin untuk memiliki kesehatan psikologis yang jauh lebih 
baik dalam waktu beberapa bulan ke depan, dan hal tersebut menurut (Ford dkk., 2018) tanpa 
memandang jenis kelamin, etnis, atau status sosial ekonominya. Terlebih karena konstruksi 
budaya dan nilai-nilai maskulinitas kita menjadikan laki-laki tidak boleh menangis, sedih, apalagi 
cengeng dalam urusan asmara. Dengan melambungnya musik pop Jawa yang bernuansa 
kesedihan dan patah hati belakangan ini, kita semakin sadar bahwa mulai terjadi pergeseran 
nilai-nilai maskulinitas di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Santoso & Widyawati (2020) 
lagu-lagu kesedihan Didi Kempot seakan mempertanyakan kembali nilai-nilai maskulinitas. Lagu 
Didi Kempot menawarkan nilai maskulinitas yang egaliter yang bisa menerima arus perubahan 
dan mengakui peran perempuan yang lebih kuat, dengan menampilkan sosok laki-laki yang bisa 
rapuh dalam lirik-liriknya. 

Tantangan Musik Pop Jawa

Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh para musisi pop Jawa 
agar tetap bisa mempertahankan eksistensinya di panggung hiburan. Pertama, memperluas 
jejaring dengan berkolaborasi bersama para musisi atau public figure yang mempunyai pengaruh 
baik di kancah nasional maupun internasional. Kedua, tetap menjaga dan membangun kedekatan 
dengan para komunitas-komunitas penggemarnya seperti “Sobat Ambyar”, dengan harapan akan 
mempermudah proses promosi karya serta perluasan keanggotaan penggemar ke banyak daerah 
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di Indonesia. Dan ketiga, menambahkan subtitle bahasa Inggris pada setiap video musik yang 
dibuat agar nantinya bisa dinikmati secara luas oleh masyarakat dunia 

 Tongkat estafet lagu-lagu pop Jawa Didi Kempot kini telah dilanjutkan oleh Denny Caknan, 
Hendra Kumbara, dan Ndarboy Genk. Melalui lagu-lagu mereka, masyarakat (terutama laki-laki) 
dapat belajar untuk jujur dan mengakui perasaannya (sedih dan menangis) dengan ikut menyanyi 
ketika mendapati pengalaman patah hati, tanpa perlu khawatir akan nilai-nilai maskulinitas yang 
ada (Editor Ranny Rastati). 
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Menarasikan Ulang Lagu Anak Populer 
Indonesia Pada Era Digital

Nuzul Solekhah

Pernahkah anda memperhatikan lagu apa yang dinyanyikan anak-anak di sekitar anda? 
Darimana sumber mereka mendengarkan lagu tersebut? Dan bagaimana mereka 
mengaksesnya? 

 Sebelum internet mulai masif digunakan yaitu sekitar tahun 1990an, pengasuhan anak 
identik dengan pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan 
pendidikan yang memadai (Herlina, Setiawan, & Jiwana A, 2018). Namun, pengasuhan pada 
era digital, tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan pokok saja. Anak membutuhkan 
pendampingan dan pengasuhan dalam menyelami pengaruh teknologi sehingga muncullah 
istilah digital parenting atau pengasuhan digital. Dalam digital parenting, orangtua dituntut untuk 
dapat menciptakan iklim yang aman ketika anak mengakses internet (Rode, 2009). 

 Selain itu, kesetaraan gender juga mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan 
perempuan untuk mengakses pekerjaan di sektor publik. Tentu saja hal ini berdampak terhadap 
pola pengasuhan anak ketika waktu yang bisa mereka alokasikan untuk mengasuh dan mendidik 
anak menjadi berkurang. Oleh karena itu, digital parenting menjadi sesuatu yang tak ter-elakkan. 
Kondisi ini memungkinkan anak untuk mengakses informasi dan tayangan sesuai preferensi dan 
keingintahuan yang dikonstruksikan oleh lingkungan sosial terdekatnya. Salah satu jenis tayangan 
yang sering dikonsumsi adalah lagu populer anak, dengan birama, lirik dan melodi yang sederhana 
menjadi ciri khas (Kusumawati, 2013). Keberadaan lagu anak penting untuk selalu dikembangkan 
dan diperbaharui (Kusumawati, 2013).

 Namun, kenyataannya lagu populer anak mengalami keterputusan (disconnection) 
dari dekade sebelumnya. Tidak ada peremajaan terhadap lagu populer anak, terutama setelah 
tahun 2010. Menurunnya dukungan media televisi sebagai salah satu saluran yang mendukung 
sosialisasi lagu anak-anak menjadikan lagu anak-anak semakin berkurang dari industri musik tanah 
air (Arief, 2017). Beberapa penyebab diskontinuitas lagu anak-anak pada generasi saat ini yaitu 
anggapan bahwa industri musik anak-anak tidak lagi memiliki pasar, berkurangnya dukungan 
radio dan televisi sebagai saluran mainstream, dan masalah regenerasi pencipta lagu (Arief, 2017). 
Tidak adanya upaya penanganan atas hilangnya lagu populer anak di tanah air menjadi celah bagi 
masuknya budaya populer lain yang seharusnya belum dikonsumsi oleh anak-anak. Masuknya 
budaya populer lain seperti lagu percintaan, lagu-lagu barat, K-Pop dan sebagainya menunjukkan 
bahwa anak-anak kehilangan role model pada era ini.  
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Lagu Anak Indonesia Dari Masa ke Masa

Perjalanan lagu populer anak di Indonesia memiliki pola di setiap dekade. Tahun 1950-an adalah 
era dimana lagu-lagu Ibu Soed sangat popular di kalangan anak-anak, orang tua dan guru, dengan 
tema yang diangkat seputar kemerdekaan dan cinta tanah air (CNN Indonesia, 2018). Kemudian, 
pada tahun 1960-an, lagu-lagu anak bermunculan dengan tema yang lebih bervariasi seperti 
relasi manusia dengan Tuhan dan alam. Beberapa contohnya adalah Pelangi, Bunga Nusa Indah, 
dan Ambilkan Bulan. Lirik-lirik yang ada dalam lagu-lagu era tersebut memiliki motivasi untuk 
bersyukur dan berterimakasih, seperti judul lagu Terimakasihku dan Pelangi. 

 Tahun 1960-an merupakan tahun dimana televisi menjadi saluran yang memberikan 
perhatian khusus terhadap lagu popular anak melalui acara televisi seperti Ayo Menyanyi yang 
disiarkan di TVRI (CNN Indonesia, 2018). Pada tahun 1970-an lagu anak populer mulai mengalami 
perkembangan di bidang irama yang lebih ceria, dengan tema yang tidak jauh berbeda dari 
sebelumnya, yaitu relasi dengan hewan dan alam seperti lagu Helly yang dinyanyikan Chica 
Koeswoyo, serta lirik yang khas dengan fenomena sosialisasi di masyarakat seperti lagu Mak Inem 
Tukang Latah yang dinyanyikan oleh Adi Bing Slamet (CNN Indonesia, 2018). Dengan irama dan 
konsep yang lebih ceria, lagu-lagu popular anak menjadi lekat dengan citra penyanyi cilik yang 
dianggap sebagai role model anak-anak pada masanya. 

 Sepanjang tahun 1970 hingga 1980-an, tema yang diusung adalah seputar keluarga, 
liburan, dan relasi dengan alam dan kehidupan sosial di masa itu, seperti binatang yang sering 
dijumpai dan pedagang makanan yang lewat di depan rumah (CNN Indonesia, 2018). Pengaruh 
kondisi sosial politik Indonesia pada tahun 1998 juga turut mempengaruhi warna lagu anak pada 
zaman itu. Sebagai contoh lagu Krismon (Krisis Moneter) yang dinyanyikan oleh Cindy Cenora dan 
lagu Menabung ciptaan Titiek Puspa yang dipopulerkan kembali oleh Saskia dan Geofanny (CNN 
Indonesia, 2018). 

Sumber: (Statista, 2021)
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Acara Anak pada Era Digital

Di tengah keterputusan budaya populer anak di Indonesia, saat ini tayangan YouTube Kids Channel 
justru memiliki lebih dari sepuluh juta subscriber dan penonton. Sebagai contoh kanal YouTube 
Cocomelon Nursery Rhymes, Chu Chu TV Nursery Rhymes & Kids Song, Little Baby Bum Nursery 
Rhymes, dan Kids TV Nursery Rhymes and Baby Songs (Imaniah, Kumala Dewi, & Zakky, 2020). 
Cocomelon adalah suatu kompilasi sajak anak-anak selama kurang lebih 3 jam (Heritage, 2020). 
Ciri khas dari Cocomelon adalah dengan lirik dan nada yang diulang-ulang, atau bahkan nada 
yang sama bisa digunakan dengan lirik lagu yang berbeda, sehingga melatih memori anak untuk 
mengingat lirik dan nada yang sederhana. Apa yang menjadi daya tarik Cocomelon sehingga 
mendapat subscriber ke tiga terbesar di dunia dengan 119 juta subscribers pada September 2021? 
(Statista, 2021).

 Terdapat relasi kesamaan antara masa kejayaan lagu anak populer di Indonesia pada tahun 
1960-70an dengan kesuksesan Cocomelon di era digital ini. Keduanya sama-sama tidak hanya 
fokus pada anak sebagai konsumen lagu. Terdapat variabel lain yang turut menyangga kesuksesan 
tersebut. Pertama, Memperhatikan penggunaan saluran atau media sebagai penyampai lagu 
sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak. Penggunaan teknologi tentu tidak boleh luput dari 
agenda pertimbangan penarasian ulang tersebut. Cocomelon berhasil merangkum itu semua 
dalam desain yang ditawarkan menggunakan YouTube dan Netflix sebagai saluran mainstream 
pada era digital. Lagu-lagu anak zaman dulu bisa mencapai kejayaan tidak lepas dari pelibatan 
media mainstream yaitu Televisi Nasional (TVRI). 

Kedua, mempertimbangan kehidupan sosial anak di zaman sekarang. Lagu-lagu Indonesia zaman 
dulu turut mempertimbangkan konteks sosial budaya pada masa itu. Salah satu contohnya adalah 
relasi anak-anak dengan lingkungan seperti lirik lagu tentang binatang dan alam, misalnya Naik-
Naik ke Puncak Gunung, dan juga relasi sesama manusia seperti lagu Abang Tukang Bakso. Perlu 
penyesuaian terhadap konteks sosial saat ini sehingga tidak terjadi gap antara lirik dengan kondisi 
sosial yang bisa diamati dan direfleksikan oleh anak-anak di zaman sekarang. 

Mempopulerkan Kembali Lagu Anak Indonesia

Untuk mempopulerkan kembali lagu anak di Indonesia, maka kita perlu menarasikan kembali 
desain dan trajektori yang akan disuguhkan terhadap kondisi anak Indonesia di era ini dan 
seterusnya. Perlu pertimbangan terhadap pola kehidupan keseharian anak saat ini. Selama ini, 
agenda menghidupkan kembali lagu populer masih berfokus pada “anak” sebagai konsumen 
atau pasar yang akan dibidik. Jika kita ingin melihat lebih jauh lagi, sasaran sebenarnya yang akan 
kita bidik tidak lain adalah orangtua. Di Indonesia lagu anak-anak dianggap tidak memiliki pasar 
seperti dulu. 

 Cocomelon berada dalam peringkat tiga besar tayangan dengan subscriber terbanyak di 
dunia tanpa harus menggunakan penyanyi manusia asli. Konsep yang digunakan berupa animasi 
dengan desain dan konsep yang matang. Selain itu, penggunaan bahasa inggris menjadi media 
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pembelajaran sejak dini sekaligus dapat menembus konsumen internasional. Hal ini tentu saja 
menjadi tantangan yang cukup besar bagi upaya penarasian ulang lagu anak populer Indonesia 
pada era ini, karena harus bersaing dengan penggunaan bahasa Inggris dan kemajuan teknologi 
yang menuntut untuk lebih adaptif terkait saluran yang digunakan untuk mensosialisasikan lagu-
lagu anak ke depannya. 

 Konten yang dihadirkan tidak hanya dibuat untuk anak, tetapi turut memperhatikan 
kondisi sosial budaya orangtua zaman sekarang seperti orangtua yang sibuk bekerja dan 
multitasking. Adanya kesesuaian antara kondisi terkini dengan ritme lagu dan durasi konten 
yang panjang membuat orangtua dan pengasuh dapat mengerjakan kegiatan lain dalam waktu 
bersamaan (Heritage, 2020). Di sisi lain, panjangnya durasi konten lagu menjadi tantangan baru 
bagi orangtua terkait dengan screen time (waktu nonton ideal) bagi anak. Sebab, menurut sebuah 
penelitian (Lauricella, Wartella, & Rideout, 2015), anak-anak usia 0-8 tahun saat ini ternyata lebih 
sering menggunakan waktu untuk menatap layar dengan empat perangkat layar dominan, yaitu 
televisi, telepon pintar, komputer dan tablet. Tentu diperlukan usaha bagi orangtua agar dapat 
meminimalisir waktu menatap layar anak dengan tetap mengajaknya beraktivitas secara fisik. 

 Lagu anak-anak bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pendidikan karakter, 
pembentukan identitas, dan mengenalkan relasi sosial serta relasi dengan lingkungan melalui 
tema dan lirik yang diusung. Keterputusan reproduksi lagu popular anak di Indonesia menjadi 
momen yang tepat untuk menarasikan ulang lagu anak Indonesia dengan mempertimbangkan 
saluran atau media yang seharusnya didukung penuh sebagaimana yang pernah terjadi di acara 
televisi pada tahun 1970an. Untuk menyukseskan hal ini, kolaborasi antara negara, media, dan 
orangtua perlu diinisiasi untuk merawat memori anak bangsa melalui lagu anak-anak. Negara 
perlu hadir sebagai pengintervensi secara nasional dengan langkah konkrit melalui penelitian agar 
proses penarasian lagu nantinya sesuai dengan selera dan karakteristik sosial budaya masyarakat 
Indonesia yang beragam serta menentukan model strategi lebih lanjut agar lagu anak populer 
dapat semakin eksis kembali di kalangan nasional (Editor Ranny Rastati).
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Budaya Populer dan Diskursus 
Identitas Keindonesiaan

Himawan Pratama

Diskusi di Indonesia mengenai budaya populer dan signifikansinya bagi negara 
“penghasilnya” banyak mengambil contoh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara 
tersebut dalam banyak kajian dijadikan acuan bagaimana budaya populer berkontribusi 

sebagai alternatif penggerak ekonomi pada abad 21. Tidak hanya itu, berbagai contoh dari Korea 
Selatan dan Jepang digunakan sebagai model sukses bagi pengembangan budaya populer dalam 
membentuk citra positif di dunia internasional. Contoh-contoh sukses tersebut berjalan seiring 
dengan tumbuhnya semangat untuk menggairahkan (industri) budaya populer di Indonesia. 
Menteri BUMN Erick Thohir pada 17 Juli 2021, misalnya, mengklaim bahwa Indonesia berpotensi 
menjadi “negara pop culture” dengan memanfaatkan persinggungan antara “market” yang besar 
serta “kebudayaan yang kaya.” Senada dengan pernyataan tersebut, pada tanggal 17 Oktober 2021 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menekankan pentingnya film Indonesia, 
sebagai salah satu bentuk budaya populer, untuk menjadi “tuan rumah di negeri sendiri” melalui 
apresiasi (baca: konsumsi) oleh masyarakat Indonesia sendiri.  

 Melihat dari pernyataan kedua menteri, tampak bahwa semangat pengembangan budaya 
populer di kalangan elit Indonesia berfondasikan pada kesadaran atas potensi ekonominya. Tentu 
semangat seperti ini dapat dipahami mengingat contoh-contoh terdahulu, seperti Jepang dan 
Korea Selatan, telah menunjukkan keberhasilan pembangunan industri budaya populernya di 
tingkat global. Dengan kata lain, bagi sebagian kalangan di Indonesia signifikansi budaya populer 
cenderung dilihat dari kapabilitasnya untuk berfungsi sebagai komoditas ekonomi. 

Tulisan ini mengulas signifikansi budaya populer dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu, potensi 
budaya populer dalam berkontribusi terhadap diskursus identitas kebhinekaan Indonesia. Diskusi 
ini berfokus pada peran budaya populer Indonesia bagi kesadaran identitas masyarakatnya. 

Budaya Populer Indonesia sebagai Etalase Kebhinekaan

Budaya populer sendiri secara pengertian didefinisikan sebagai bentuk ekspresi kultural yang 
muncul dari “rakyat” (lihat Arik: 2019). Pendefinisian demikian menyiratkan dua hal. Pertama, 
berbagai narasi budaya populer memiliki potensi untuk mengambil jarak dengan narasi-narasi 
“resmi” (versi penguasa). Dengan kata lain, ia memiliki keleluasaan untuk bersikap independen 
dalam berekspresi. Kedua, karena posisinya sebagai perwakilan sudut pandang “rakyat,” maka 
kemunculan berbagai perspektif menjadi konsekuensi yang logis. Hal ini merefleksikan pluralitas 
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serta kompleksitas “rakyat” tersebut. Berbagai narasi di dalam bentuk-bentuk budaya populer, 
serta interaksi dan friksi di antaranya, dapat menumbuhkan kesadaran mengenai keragaman di 
dalam “rakyat” yang menghasilkannya.   

 Tidak perlu diragukan bahwa masyarakat Indonesia, sama halnya dengan masyarakat 
manapun di belahan dunia lain, merupakan kesatuan yang plural, terdiri dari individu-individu yang 
saling beragam. Pluralitas ini bahkan dirayakan bersama oleh seluruh rakyat melalui semboyan 
“Bhinneka Tunggal Ika.” Realitas keragaman masyarakat Indonesia membuat sangat sulit untuk 
menyederhanakan definisi apa dan siapa yang disebut sebagai “orang Indonesia.” Namun, justru 
realitas keragaman inilah yang harus dirayakan bersama, yaitu bahwa melalui berbagai proses 
sejarah orang-orang dengan latar belakang berbeda bersepakat untuk mengidentifikasi diri 
secara kolektif sebagai bangsa Indonesia.

 Dalam konteks kekinian, kemajemukan bangsa Indonesia harus terus ditopang oleh 
kesadaran tentang realitas keragaman internalnya. Ditambah lagi, seiring perkembangan 
interkonektivitas dunia, interaksi antarbangsa (termasuk dalam bidang budaya) harus dilihat 
sebagai sebuah keniscayaan. Upaya-upaya untuk menyeragamkan budaya Indonesia, melalui 
pengunggulan satu elemen dibandingkan elemen yang lain, merupakan tindakan yang 
bertentangan dengan realitas keragaman Indonesia. Pun demikian halnya dengan penolakan 
terhadap kontak budaya dengan bangsa-bangsa lain. 

 Budaya populer, sebagai bentuk ekspresi kultural yang dekat dengan rakyat, merupakan 
pengingat kita terhadap keragaman Indonesia. Sebagai contoh, seni stand-up comedy yang di 
Indonesia popularitasnya melambung sejak awal dekade 2010-an telah memberikan kesempatan 
kepada masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang untuk bersuara. Panggung stand-up 
comedy memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk menjadi tokoh utama. Di antaranya, 
suara-suara perwakilan “orang Timur,” atau “orang Cina,” maupun para penyandang disabilitas, 
yang sebelumnya hanya muncul sebagai suara minor atau sekedar menjadi elemen komedi, 
mendapatkan tempat untuk disuarakan dengan nyaring melalui sudut pandang orang pertama. 
Melalui panggung stand-up comedy keragaman Indonesia ditertawakan bersama, dan dirayakan. 
Dengan munculnya berbagai “orang Indonesia,” kita dibuat bingung dalam mendeskripsikan 
“Indonesia.” Di saat bersamaan, kita menjadi tersadar bahwa memang selayaknyalah kesulitan 
pendeskripsian itu muncul. Hal ini mengingat Indonesia juga adalah kumpulan individu dengan 
berbagai identitas.  

 Kemudian, pada dekade 2010-an pula kita disuguhi berbagai bentuk budaya populer yang 
membuat kita bingung untuk melabeli bentuk-bentuk budaya tersebut sebagai “buatan Indonesia” 
atau bukan. Pada bidang perfilman, misalnya, berbagai film yang sering dikategorikan sebagai 
“film Indonesia” proses pembuatannya juga melibatkan orang-orang asing (bukan warga negara 
Indonesia). Contohnya, The Raid (2011) ditulis dan disutradarai oleh Gareth Evans dari Wales. My 
Stupid Boss (2016) berlatar belakang di Kuala Lumpur dan melibatkan aktor-aktor berkebangsaan 
Malaysia. Pengabdi Setan (2017) proses produksinya didukung oleh CJ Entertainment, sebuah 
rumah produksi di Korea Selatan. Ketiga film tersebut menggambarkan bagaimana karya-karya 
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yang diklaim sebagai “buatan Indonesia” juga melibatkan partisipasi dari mereka yang sepertinya 
tidak akan dilabeli sebagai “orang Indonesia” (karena kewarganegaraannya). Melalui contoh-
contoh ini penulis bukan menolak pelabelan sebuah karya sebagai “buatan Indonesia.” Ketiga 
contoh di atas disajikan sebagai pemantik untuk memikirkan keragaman Indonesia: yaitu, bahwa 
interaksi dengan bangsa-bangsa lain, seperti tergambar dalam budaya populer Indonesia, telah 
menjadi sebuah keniscayaan. Interaksi-interaksi dengan pihak yang sering dilabeli sebagai “asing” 
juga merupakan dimensi penting dalam keragaman Indonesia. Maka, semakin bingunglah kita 
dengan apakah yang disebut sebagai “budaya populer Indonesia.” Namun, lagi-lagi, biarkanlah 
kita menjadi bingung. Toh memang keragaman dunia terlalu sulit untuk dicerap secara utuh.   

Merayakan dan Menikmati Pluralitas Kita

Pluralitas internal dan interaksi dengan “asing,” adalah realitas keindonesiaan. Dan, bentuk-bentuk 
budaya populer banyak membantu kita untuk menyadari ragam keindonesiaan tersebut. Di 
luar potensinya sebagai komoditas ekonomi, seperti yang didengungkan oleh para elit, potensi 
budaya populer Indonesia dalam berkontribusi pada diskursus identitas keindonesiaan inilah 
yang ingin penulis tekankan. 

 Oleh karenanya, pada akhir tulisan ini penulis berharap bahwa berbagai budaya populer 
di Indonesia terus diberikan keleluasaan untuk dapat menampilkan keragaman Indonesia. 
Biarkanlah ekspresi-ekspresi “rakyat” dari latar belakang yang berbeda mendapatkan tempatnya 
untuk disuarakan dalam budaya populer. Biarkanlah ekspresi-ekspresi tersebut saling berinteraksi 
dan berdialog satu sama lain. Biarkanlah budaya populer terus membuat kita senantiasa bingung 
mengenai apa yang dimaksud sebagai menjadi Indonesia. Dengan demikian budaya populer (di) 
Indonesia terus menjadi pengingat bagi masyarakat Indonesia sendiri tentang keragamannya: 
bahwa Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia nyata adanya. Lebih jauh lagi, mengingat bahwa salah 
satu fitur dari budaya populer adalah sifatnya yang “menghibur,” maka pluralitas masyarakat 
tersebut mendapatkan panggung untuk dirayakan dan ditampilkan secara indah (Editor 
Hidayatullah Rabbani).
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Memantau Potensi Budaya Populer
Indonesia: Belajar dari Strategi Amerika 
Serikat dan Korea Selatan

Trisusilo Raharjo

Ketika membicarakan budaya populer, kita tidak bisa terlepas dari dua negara yang begitu 
mendominasi hegemoni budaya populer global yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan. 
American Pop (sebutan bagi budaya populer Amerika Serikat) mulai mendominasi pasar 

global pasca Perang Dunia ke-2 sedangkan Korean Wave (sebutan bagi budaya populer Korea 
Selatan yang umum dikenal dengan K-Wave) muncul sebagai kekuatan baru dalam industri 
budaya populer sejak dua dekade terakhir. Baik American Pop maupun K-Wave sejatinya memiliki 
karakteristik budaya yang berbeda, namun kesuksesan mereka dalam memproduksi dan 
menguasai pasar global patut ditelusuri dan dikaji untuk diadaptasi oleh negara-negara lain, 
termasuk Indonesia. Tulisan ini mengeksplorasi beberapa strategi penting dari Amerika Serikat 
dan Korea Selatan dalam mengembangkan budaya populer.

Menciptakan Ekosistem Industri Budaya Populer 

Jika ditelisik dari sejarahnya, Korea Selatan yang kita kenal hari ini bukanlah negara yang 
diprediksi bisa mengambil panggung kejayaan budaya populer global. Sebagai contoh, dalam 
industri perfilman, The Oxford History of World Cinema yang meliput ‘setiap aspek pembuatan 
film internasional’ telah mengabaikan referensi terkait bioskop Korea (Nowell-Smith, 1996). 
Sementara pada industri musik, The Rough Guide pada tahun 1994 menyatakan bahwa dalam hal 
musik populer, Korea tidak bisa menandingi Okinawa Jepang, atau bahkan Indonesia (Kawakami 
& Fisher, 1994). Namun kemudian, kolaborasi sistematis antara pemerintah, pelaku industri, dan 
para seniman sejak peristiwa krisis moneter 1997/1998 (Lihat Ardaneswari dalam Tirto.id; Indradi 
dalam Kumparan.com) telah menempatkan budaya populer sebagai salah satu senjata ekonomi, 
sosial, dan pergaulan politik global bagi Korea Selatan.

 Indonesia memiliki kebudayaan yang melimpah – bahkan beberapa diantaranya telah 
mendapat pengakuan dunia. Pada ranah film misalnya, hampir setiap tahun, sineas Indonesia 
rutin mentas di festival film mancanegara. Pada ranah musik, kota Ambon telah dinobatkan oleh 
UNESCO sebagai kota musik dunia pada tahun 2019 (kemlu.go.id). Lalu, pada ranah fashion, 
Indonesia memiliki ragam budaya – baik fashion tradisional maupun fashion muslim yang 
merupakan identitas Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Namun minimnya 
kolaborasi antara setiap elemen (pemerintah, pihak swasta, dan pelaku seni) membuat proyek 
pengembangan budaya populer Indonesia relatif berjalan lambat. 
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 Saat ini prestasi-prestasi yang diraih oleh para seniman Indonesia belum lahir dari sinergitas 
sistem yang diinisiasi oleh pemerintah. Baik pemerintah, pihak swasta, pelaku seni, maupun para 
penggemar masih berjalan sendiri-sendiri tanpa road map dan rencana jangka panjang yang 
jelas dalam mengembangkan budaya populer. Pemerintah memiliki peran yang krusial untuk 
menciptakan ekosistem industri budaya populer. Selain membuat kebijakan yang berorientasi 
pada pemanfaatan sumber daya budaya dan manusia, pemerintah juga perlu menjadi jembatan 
untuk mendorong pihak swasta agar terlibat dalam pengembangan budaya populer. 

Pemanfaatan Teknologi Media

Media memiliki peranan penting dalam penyebarluasan budaya populer. American Pop dan 
K-Wave telah mengambil momentum yang berbeda dari perkembangan teknologi media 
dalam menyebarluaskan budaya populer mereka. American Pop mengambil peran lebih awal 
pemanfaatan media dengan menciptakan industri budaya populer yang disebarluaskan 
pengaruhnya melalui bioskop, kaset DVD, tabloid, dan media massa lainnya. Sementara K-Wave, 
menemui momentumnya ketika media berkembang menjadi lebih terbuka dan partisipatoris bagi 
semua orang melalui kehadiran internet dan media sosial. Kebangkitan global K-Wave tidak bisa 
terlepas dari peningkatan penggunaan teknologi digital dan pemanfaatan media sosial seperti 
YouTube, Instagram, dan V Live yang telah membantu mereka dalam promosi dan distribusi K-Pop 
(Ryoo, 2019). Pemanfaatan media sosial juga menjadi bagian paling penting dari penciptaan 
interaksi antara penggemar dan idol yang membentuk ekonomi budaya penggemar (Kong, 2018).

 Media massa tradisional maupun media sosial begitu bermakna bagi penyebarluasan 
budaya populer. Ekosistem budaya populer Indonesia perlu memasukkan variabel media 
sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan budaya populer. Dengan keterbukaan 
informasi dan media yang tampil lebih variatif, para pelaku budaya populer Indonesia perlu 
mempertimbangkan konten budaya populer yang lebih relevan dengan para pengguna media.

Komodifikasi Konten Budaya Populer

Pada awal kemunculannya, produksi budaya populer Amerika begitu bergantung pada kisah-
kisah yang berasal dari kebudayaan mereka sendiri. Lambat laun Amerika berusaha memodifikasi 
konten yang ikut melibatkan kisah-kisah maupun pekerja seni dari luar negara mereka untuk 
mencapai pengaruh pada pasar global. Berbeda dengan American Pop, K-Wave yang lahir 
belakangan, melancarkan strategi komodifikasi konten dengan cara mengelaborasi model 
American Pop yang telah lebih dulu diterima pasar dunia dengan tetap mempertahankan 
karakteristik kebudayaan mereka. Pemerintah Korea Selatan, ketika membicarakan kemunculuan 
idol K-Pop di saluran televisi Amerika, bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa K-Pop 
(sebagai salah satu produk dari K-Wave) merupakan senjata rahasia dari perpaduan tradisi Barat, 
bakat Asia, dan investasi negara mereka (Kim, 2017). Tidak heran kemudian konten-konten K-Pop 
berbenah mengikuti pasar global – sebagai contoh konten video musik dari SNSD pada lagu 
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Gee yang ditujukan untuk pasar Korea tampil dengan representasi perempuan yang tunduk dan 
rentan. Sementara pada lagu The Boys video musiknya bertumpu pada visualitas gerakan tarian 
para “idol” yang menampilkan aura dewasa, canggih, dan seksi untuk memenuhi standar fantasi 
dari pasar Barat (Kim, 2017).

 Mengingat budaya Indonesia yang begitu majemuk, maka salah satu tantangan terbesar 
dari pemajuan budaya populer Indonesia adalah pemilihan prioritas konten budaya yang 
akan disebarluaskan. Ariel Heryanto (2009) menjelaskan bahwa politik identitas yang begitu 
kental dalam masyarakat Indonesia juga memberi pengaruh pada cara kita memproduksi dan 
mengonsumsi budaya populer. Namun, sekali lagi, belajar dari kesuksesan American Pop dan 
K-Wave dalam memberi pengaruh masyarakat global yang identitas kebudayaannya begitu 
majemuk, maka komodifikasi konten menjadi salah satu strategi yang perlu diambil oleh industri 
budaya populer Indonesia. Sebagai ilustrasi, potensi musik dangdut yang merupakan musik asli 
Indonesia bisa mengambil langkah serupa. Komodifikasi konten bisa dilakukan pada aspek lirik 
dengan mengombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maupun Korea yang sudah 
lebih dikenal oleh orang banyak. Selain itu, komodifikasi juga dilakukan dengan mengundang 
pesohor dari luar untuk berkolaborasi menyanyikan lagu dangdut guna menarik pasar global.

Indonesia dan Peluang Mengembangkan Budaya Populer

Mengadaptasi apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan, Indonesia 
perlu menata ulang strategi pengembangan budaya populer. Pembangunan Industri ekosistem 
kebudayaan populer menjadi hal mutlak untuk membangun kesamaan visi bersama dalam 
menatap arah kebijakan pengembangan budaya populer. Selanjutnya, strategi media dan juga 
komodifikasi konten menjadi langkah kreatif untuk mulai berpikir menggapai pasar global (Editor 
Al Araf Assadallah Marzuki).
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