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ABSTRACT
Fenomena globalisasi telah mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini,
globalisasi telah membuat pola interaksi dan aktivitas manusia berubah menjadi lebih cepat,
modern dan inovatif. Seperti pada aspek ekonomi saat ini, globalisasi mengakibatkan
adanya proses transnasionalisme ekonomi dimana TNC dan MNC menjadi aktor kunci
dalam arus ekonomi global di berbagai sektor dan komoditas. Korporasi transnasional ini
mampu menciptakan trend konsumerisme dengan gaya baru, modern dan eksklusif yang
membuat semua orang tertuju dan berusaha untuk mengikutinya. Seperti yang terjadi pada
trend minum kopi yang saat ini telah menjadi sebuah global coffee culture yang salah
satunya dipelopori oleh Starbucks Coffehouse Company. Keberadaan Starbucks
Coffehouse Company di berbagai negara di dunia, salah satunya di China diprediksikan
dapat menjadi sebuah tantangan bagi eksistensi budaya lokal setempat, seperti budaya
tradisional minum teh di China yang telah menjadi tradisi turun menurun. Tulisan ini akan
menganalisa bagaimana pengaruh Starbucks terhadap budaya tradisional minum teh di
China menggunakan konsep Globalization and Three H Scenario. Hasil analisis
menunjukkan bahwa Starbucks mampu menginternalisasikan nilai-nilai modern budaya
minum kopi dan merubah persepsi masyarakat China yang dulunya hanya berorientasi
terhadap teh kini berubah mengkonsumsi kopi, dan perlahan-lahan Starbucks dapat
menggeser budaya tradisional minum teh di China.
Keywords: Transnasionalisasi, Starbucks, Three H Scenario, Budaya Minum Teh.

INTRODUCTIONS

Perkembangan globalisasi saat ini telah berkembang pesat, segala aspek kehidupan
manusia kini tidak terlepas dari fenomena perkembangan globalisasi, mulai dari aspek
informasi, budaya, sosial, ekonomi, teknologi hingga politik. Globalisasi menciptakan
kondisi dunia yang bersifat borderless dimana mobilitas global meningkat dan dapat
dilakukan secara mudah dan cepat di manapun dan kapanpun. Kemudahan tersebut
membuat masyarakat mengalami banyak perubahan pola interaksi dan gaya hidup,
meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi membantu manusia melakukan inovasi
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di era modern dalam berbagai hal terutama dunia
ekonomi dan perdagangan yang akhirnya mengakibatkan adanya intensifikasi upaya untuk
mempromosikan perdagangan bebas di seluruh dunia dengan bentuk yang lebih modern
dan menyesuaikan kebutuhan manusia. Proses tersebut kemudian mempermudah terjadinya
proses transnasionalisme ekonomi yang merupakan salah satu proses dimana aktivitas
ekonomi dijalankan oleh aktor, seperti TNC (Transnational Corporation), MNC
(Multinational Companies) yang menerapkan sistem supply, produksi, pemasaran, investasi,
transfer informasi, dan manajemen dilakukan pada beberapa negara (lintas batas). TNC dan
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MNC menjadi pelaku utama yang dominan dalam perekonomian global modern
(Verstovec, 2009). Mereka mampu melakukan bisnis dengan memproduksi dan menjual
produknya di lebih dari satu negara.
Kedua jenis korporasi transnasional ini mampu menguasai berbagai sektor
perdagangan dan komoditas di dunia, salah satunya adalah komoditas paling terkenal di
dunia yaitu kopi. Kopi dianggap sebagai sebuah bahan minuman dan tanaman paling elite
sejak abad ke 18. Pada abad tersebut mengkonsumsi kopi dianggap sebagai sesuatu bagian
dari status sosial dengan melambangkan kekayaan, ketinggian mode serta akses istimewa
(Tucker, 2011, p. 44). Namun dengan adanya proses globalisasi, perlahan-lahan kopi
bertransformasi menjadi minuman bagi semua kalangan yang dapat dinikmati di berbagai
tempat seperti rumah hingga kedai kopi. Budaya minum kopi di kedai kopi saat ini tengah
menjadi salah satu fenomena yang sangat populer di seluruh dunia. Kedai tempat para
penikmat kopi baik kalangan remaja ataupun orang tua juga turut bertransformasi akibat
adanya transnasionalisme ekonomi. Saat ini terdapat banyak TNC yang bergerak di bidang
coffeehouse company yang menyediakan berbagai macam kopi dan berekspansi di seluruh
dunia.
Coffeehouse company memiliki banyak karakteristik yang menjadi faktor
pendukung adanya ekspansi kedai kopi modern dan menyebarkan gaya-gaya baru konsumsi
kopi. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyediakan berbagai fasilitas serta penyediaan
kopi berkualitas tinggi, menciptakan suasana kedai menjadi tempat-tempat santai untuk
belajar, bersantai, bersosialisasi, atau membeli minuman yang menyegarkan (Tucker, 2011,
p. 6). Salah satu coffeehouse company terbesar di dunia yang memiliki tingkat ekspansi
kedai kopi terbesar adalah Starbucks Coffee. Coffeehouse company yang berasal dari
Amerika Serikat ini berdiri sejak tahun 1987 dan pada 2020 telah memiliki 32.660 gerai yang
tersebar di 83 negara di dunia (Statista, 2020). Starbucks mampu menjadi dominasi atas
pasar berbasis gerai minuman di dunia dan menjadi sebuah coffeehouse company yang
digemari oleh banyak orang khususnya kalangan muda, karena konsep yang disajikannya
sangat modern dan memiliki berbagai fasilitas dan desain interior yang membuatnya sebagai
sebuah tempat eksklusif untuk dikunjungi.
Keberadaan Starbucks yang berekspansi cukup luas menjadikan mereka sebagai
global brand yang diikuti oleh seluruh masyarakat penikmat kopi. Keberadaan Starbucks
mampu memberikan tantangan bagi budaya-budaya lokal di beberapa negara yang menjadi
host country nya, salah satunya adalah China. Starbucks telah menciptakan persepsi baru
bagi banyak masyarakat mengenai trend dan gaya konsumsi kopi. Menikmati secangkir kopi
di Starbucks seringkali tidak hanya digunakan sebagai sebuah kebutuhan manusia,
melainkan juga sebagai media untuk menunjukkan status atau untuk menaikkan kelas sosial
dalam kehidupan masyarakat China. Ekspansi Starbucks yang cukup masif di China dan
telah menyebarkan trend konsumsi kopi modern di seluruh wilayah China, membuat negeri
tirai bambu ini mengalami tantangan yakni lunturnya budaya dan kebiasaan lokal meminum
teh. Selama ini China dikenal sebagai Land of Tea, dimana China merupakan negara yang
memproduksi dan mengkonsumsi teh dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi
bagian dari aktivitas mereka. Budaya minum teh telah menjadi kebiasaan sejak dahulu dan
merupakan perilaku sosial yang paling mendasar dalam interaksi sehari-hari masyarakat
China. Ketika seorang tamu datang, ketika mereka berkumpul dengan kolega ataupun
aktivitas lainnya orang-orang China akan menawarkan secangkir teh untuk
mengekspresikan persahabatan, kehangatan dan kekeluargaan (Culture, 2008).
Sejak masuknya Starbucks di China pada tahun 1999, jumlah gerai starbucks terus
menerus mengalami pertambahan, gerai starbucks yang sudah berjalan berjumlah sekitar
5000 gerai yang tersebar di 200 kota di China (Starbucks, 2021). Akhirnya, China yang
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terkenal sebagai negara dengan budaya minum teh tergantikan oleh trend minum kopi yang
mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir, terutama di kota-kota, di mana pelanggan
di China rela dan memiliki keinginan untuk membayar sekitar $ 5 untuk secangkir kopi
Starbucks (Burkitt, 2016). Penurunan trend minum teh dapat dilihat pada data produksi
kopi di Cina telah yang meningkat dua kali lipat setiap 5 tahun sejak tahun 2013 dengan
jumlah 1.9 juta bags, dibandingkan komoditas teh. Tren peningkatan kopi ini sebagian besar
disebabkan oleh investasi publik dan swasta dalam produksi kopi di China, karena peminat
serta harga teh yang turun dan memungkinkan kopi menjadi jauh lebih menguntungkan
dalam bisnis (International Coffee Organization, 2015, p. 6). Kemudian perubahan di pasar
kopi China didorong oleh ledakan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat kelas menengah
yang sedang berkembang, serta peran konsumen kopi generasi muda dianggap sebagai
pendorong konsumsi kopi secara keseluruhan. Generasi muda memiliki kemampuan untuk
mengkonsumsi gerai kopi modern. Oleh karena pendapatan mereka yang semakin stabil
serta keterbukaan terhadap budaya Barat dan akses digital, mereka diperkirakan akan
menyumbang lebih dari seperempat pertumbuhan konsumsi kopi di China pada tahun 2030
(Xue, 2019).
Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, sejalan dengan tren minum
kopi yang memang sedang digemari oleh masyarakat global, dan China yang merupakan
negara dengan identitas tradisi minum teh yang kuat dan terkenal sedang mengalami
kondisi penetrasi budaya baru minum kopi yang berkembang sangat besar dan cepat.
Penulisan ini bertujuan untuk dapat menganalisa dan memahami apakah selama ini
Starbucks sebagai coffeehouse company terbesar di dunia saat ini memang menjadi sebuah
aktor dalam transnasionalisme ekonomi yang mampu menggeser dan menjadi tantangan
bagi budaya tradisional minum teh di China, atau terdapat kondisi dan hubungan lain antara
coffee culture atau budaya minum kopi yang diterapkan oleh Starbucks terhadap budaya
tradisional minum teh di China.

ANALYTICAL FRAMEWORK

Untuk menganalisis pengaruh transnasionalisasi Starbucks terhadap budaya minum
teh di china, penulis akan menggunakan konsep Globalizations and The Three H
Scenarios. Konsep ini memberikan pandangan atau lensa tentang interaksi antara globalisasi
dan budaya sebagai sebuah konsep kunci spektrum teoritis atas interaksi tersebut yang
akhirnya menciptakan tiga kontur interaksi atau perdebatan globalisasi budaya antara lain
homogenisasi, heterogenisasi, dan hibridisasi.
Homogenisasi
Skenario pertama dalam konsep ini adalah homogenisasi, yang memiliki asumsi
bahwa ketika globalisasi memiliki interaksi dengan budaya maka akan menimbulkan adanya
persamaan nilai dan budaya yang akan berkembang di dunia dan tercipta standarisasi
budaya dunia. Perspektif homogenisasi melihat bahwa meningkatnya interkoneksi antara
negara-negara dengan budaya akan berpotensi untuk membuat dunia semakin homogen
dengan melakukan adaptasi nilai-nilai, model, budaya hingga gaya hidup dari barat. Karena
homogenisasi memandang bahwa global flows atau arus global lebih kuat dan cepat yang
membuat budaya lokal perlahan-lahan akan menjadi lemah eksistensinya. Homogenisasi
juga disebut sebagai sebuah konvergensi yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa
sebuah budaya lokal dapat dikalahkan oleh budaya lain yang lebih kuat, ataupun budaya
yang homogen secara global (Ritzer, 2010, p. 244). Persepsi atas homogenisasi ini dapat
direfleksikan pada beberapa konsep dan model seperti Global Cultures, Americanization
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dan yang paling dekat dengan semua masyarakat global adalah model Mc Donaldizations
(Hassi & Storti, 2012, p. 8).
Salah satu argumentasi dari homogenisasi yang menampilkan keadaan globalisasi
dan interaksinya dengan kehidupan manusia saat ini adalah masyarakat dan budayanya
menjadi menjadi sangat identik (Ritzer, 2012, p. 1). Dari tahun ke tahun semakin banyak
orang-orang yang melihat atau menikmati program hiburan yang sama, mendengarkan lagu
yang sama, hingga menggunakan produk-produk dan jasa dari global brand yang sama.
Dalam perspektif homogenisasi, proses globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah replika
dari arus tradisi Amerika ataupun tradisi barat lainnya yang tersebar di seluruh dunia dan
dapat menimbulkan kondisi destruktif, bencana atau tantangan bagi budaya lokal yang
akhirnya tidak mampu lagi untuk bertahan atau resisten terhadap arus tersebut.
Homogenisasi yang terefleksi dari Amerikanisasi dan Mc Donaldisasi ini juga terjadi akibat
pengaruh perusahaan multinasional yang terus berkembang, sehingga dapat dikatakan
bahwa homogenisasi terus menjadi arus global yang kuat akibat adanya interaksi ekonomi
dan juga budaya. Ekonomi dapat dikatakan sebagai faktor pendorong proses ini dan
kemudian mengubah banyak aspek budaya dalam masyarakat tersebut, seperti
mempengaruhi pemikiran baru bagaimana seseorang tinggal di lingkungan mereka dengan
hal-hal modern yang baru. Namun, terdapat penekanan khusus yang pernah dikemukakan
oleh Jan Pieterse bahwa sistem Mc Donaldisasi tidak dihomogenisasi secara budaya tetapi
lebih direfleksikan sebagai bentuk-bentuk sosial yang bercampur secara budaya namun ia
memiliki standar tertentu. Sistem McDonaldized bekerja melalui beradaptasi dengan realitas
lokal dan operasi sistem penyebarannya tetap menggunakan standarisasi perusahaan dengan
nilai modern dan akan berlaku sama sifatnya di seluruh dunia.
Heterogenisasi
Setelah memahami bahwa globalisasi merupakan salah satu proses yang didominasi
oleh tersebarnya nilai-nilai barat, skenario kedua yakni heterogenitas memperkenalkan
asumsi yang membantah skenario homogenisasi. Heterogenisasi berasumsi bahwa
globalisasi dapat menghasilkan suatu keadaan sosial yang heterogen. Oleh karena itu budaya
lokal suatu bangsa mengalami transformasi dan penemuan atau pembaruan terus menerus
karena beberapa faktor dorongan global. Perspektif ini juga berasumsi bahwa inti sutau nilai
budaya tetap utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh arus global dan proses globalisasi.
Heterogenisasi meyakini bahwa tidak seluruh masyarakat dunia dapat menerima perubahan
begitu saja akibat globalisasi, karena akan tetap ada masyarakat yang tetap memegang teguh
budaya lokal nya dan mencoba untuk berjalan beriringan dengan budaya global (Hassi &
Storti, 2012)
Hibridisasi
Perspektif ini merupakan skenario ketiga dari globalisasi, hibridisasi budaya
menekankan asumsi utamanya mengenai pencampuran budaya sebagai hasil globalisasi dari
integrasi global dan lokal yang membentuk budaya hibrida baru dan unik yang tidak dapat
direduksi menjadi budaya lokal atau global. Dari perspektif ini, perspektif ini berfokus pada
integrasi proses global dengan berbagai realitas lokal untuk menghasilkan bentuk hibrida
baru dan khas yang menunjukkan heterogenisasi global yang berkelanjutan daripada
homogenisasi. Hibridisasi adalah pandangan yang sangat positif tentang globalisasi sebagai
proses yang sangat kreatif yang akhirnya muncul budaya baru yang dapat terus berjalan dan
berkembang (Ritzer, 2010). Dapat pula disimpulkan bahwa scenario ini merupakan jalan
tengah diantara scenario homogenisasi dan heterogenisasi. Salah satu refleksi dari
perspektif hibridisasi ini adalah adanya fenomena glokalisasi, diartikan sebagai sebuah
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fenomena interpenetrasi nilai budaya global dan lokal yang dapat menghasilkan hasil yang
unik di wilayah geografis yang berbeda(Ritzer, 2010). Glokalisasi tidak sama dengan proses
Mc Donaldisasi, karena Glokalisasi cenderung merefleksi persepsi hibridisasi yang
mengutamakan adanya asimilasi, integrasi budaya tanpa membuat salah satu melepaskan
identitas atau nilainya, sedangkan Mc Donaldisasi membuat outsider atau orang-orang yang
berasal dari budaya lain didorong untuk terlibat dalam arena global yang di dalamnya telah
terdapat kekuatan yang paling dominan (Pieterse, 2009).

RESULT AND DISCUSSION

Komoditas kopi telah masuk ke negara China jauh sebelum adanya ekspansi
Starbucks, yaitu sekitar abad ke-19 kopi dibawa oleh misionaris berkebangsaan
Perancis ke Provinsi Yunan, China. Meskipun begitu, kopi belum pernah berkembang
dengan baik di China, karena budaya minum Teh di China masih sangat kental dan
masyarakat belum tertarik untuk mengelola kopi sebagai minuman. Hingga pada awal
1980 an setelah reformasi ekonomi di China, beberapa perusahaan multinasional mulai
masuk ke China untuk memulai bisnis. Salah satunya adalah Nestle, perusahaan yang
bergerak dalam produksi dairy ini mencoba untuk melakukan ekspansi dan
mengembangkan produksi kopi instan di China. Namun ternyata produk tersebut
tidak begitu diminati di China dan konsumen kopi di China sangat rendah, karena
masyarakat China masih memegang tradisi meminum teh dan tidak mudah untuk
mengubah kebiasaan masyarakat China dari mengkonsumsi teh menjadi kopi
(UKEssays, 2018). Hal ini dikarenakan teh telah menjadi bagian dan tradisi mereka
sejak zaman kerajaan kuno, masyarakat China percaya bahwa teh memiliki filosofi
yang dapat memberikan kekuatan dan kekuasaan atas seseorang. Selain itu juga dapat
memberikan perasaan yang tenang, meningkatkan harmoni sosial, hingga mempererat
hubungan baik setiap orang, dan kandungan teh yang kaya akan manfaat kesehatan
(Tanjung, 2016).
Selama itu persepsi masyarakat mengenai tradisi teh tidak berubah dan
mereka tidak meminum kopi dalam aktivitas sehari-hari, hingga pada tahun 1999
Starbucks masuk ke China dan membuka gerai pertamanya di World Trade Building
Beijing, Ekspansi Starbucks di China dimulai dengan strategi penelitian untuk
mengetahui kesan konsumen Cina tentang kopi dan dengan cepat mencermati sasaran
target konsumennya di China. Starbucks berlokasi strategis dipusat kota dengan
penduduk yang cukup modern, di antara tempat wisata, kawasan bisnis dan pusat
perbelanjaan, disini Starbucks masih tetap menampilkan dirinya yang identik dengan
standar eksklusif dan modern yang tidak dapat dijangkau oleh semua orang, dan
konsumennya masih identik dipenuhi oleh masyarakat white collar dan masyarakat
modern yang bisa menerima kopi (Hersh, 2016). Hingga kemudian Starbucks mencoba
untuk mengadaptasikan menu yang disajikannya sesuai dengan selera masyarakat
China menggunakan menu-menu berbahan dasar teh dan bahan lainnya yang
biasanya diminati oleh masyarakat china, yaitu sesame frappucino, green tea latte dan
aloe vera tea di tahun 2009 (Claire Si Yan Li, 2018). Strategi ini secara efektif mengubah
hambatan menjadi sebuah potensi awal kemajuan Starbucks di China, masyarakat
China mulai tertarik untuk mencoba berbagai sajian menu di Starbucks.
Selain itu, Starbucks juga mencermati 3 pilar utama yang ada dalam kehidupan
sehari-hari masyarakat China, yaitu keluarga, komunitas, dan status sosial sebagai
pijakan keberlanjutan ekspansi bisnisnya di China. Masyarakat China mempercayai
bahwa sejak awal peradaban keluarga menjadi sumber utama keamanan, nilai
pendidikan, hingga semangat hidup bagi masyarakat China. Nilai-nilai konfusianisme
tentang keluarga mengikat anak-anak dan orang tua menjadi satu ikatan untuk
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mengemban tanggung jawab sampai pada seluruh tahap kehidupan. Hal ini kemudian
dipahami dengan baik oleh Starbucks dan menjadi landasan operasional
pemberdayaan karyawannya. Starbucks menciptakan sebuah Forum Mitra Keluarga
dimana para masyarakat China yang menjadi pegawai atau pekerja di Starbuck
dianggap sebagai Mitra untuk berdiskusi, bekerja sama dalam Starbucks, belajar
mengenai masa depan di dunia perusahaan di China. Forum ini diterima dengan baik
oleh para keluarga dan pekerja Starbucks di China, Starbucks sendiri memiliki sekitar
10.000 pegawai yang merupakan masyarakat China asli (Zakkour, 2017).
Starbucks juga mencermati bagaimana komunitas masyarakat China
berkumpul dan berinteraksi, masyarakat China sangat menghargai komunitas mereka
yang biasanya dilabeli sebagai inside circle baik di lingkungan rumah, sekolah, tempat
kerja (Zakkour, 2017). Ketika seseorang telah berada dalam lingkaran ini atas pilihan
mereka, maka mereka akan bersikap loyal dan untuk menjaga kehangatan inside circle
yang hidup dalam komunitas masyarakat China. Starbucks mengadaptasi desain
interior setiap gerai nya di China sesuai dengan keperluan para masyarakat China
yang menginginkan berkumpul bersama dengan komunitasnya. Misalnya, di China
gerai Starbucks dibuat lebih luas dengan model terbuka dan tanpa dinding-dinding
pembatas, sehingga membuat masyarakat China menjadi puas dan senang untuk
berkumpul bersama, bertukar pikiran di Starbucks. Terakhir adalah bagaimana
Starbucks memahami bahwa masyarakat China sangat menghargai untuk
mendapatkan reputasi status sosial, akibanya mereka mengaitkan komunitas mereka
dengan merek dan produk yang menggambarkan kemakmuran, kesuksesan, dan
mobilitas yang maju. Dalam hal ini Starbucks memposisikan dirinya sebagai standar
modern dan produk kopi internasional yang premium, harga yang di patok di China
20% lebih tinggi daripada di negara lain (Zakkour, 2017). Hal ini memberikan kesan
eksklusif yang dibutuhkan oleh masyarakat China untuk membahagiakan komunitas
mereka dengan reputasi yang semakin tinggi dan baik.
Model adaptasi yang dilakukan oleh Starbucks melalui strateginya melakukan
observasi hingga adaptasi dari segi menu yang menyesuaikan selera lokal masyarakat
China dengan menambahkan varian teh dalam menu Starbucks, hingga hal-hal
esensial dalam kehidupan bermasyarakat di China seperti cara mereka berkumpul,
berdiskusi dan bertukar pikiran, Starbucks mengadaptasikan interior gerainya untuk
membuat masyarakat menerima dan merasa nyaman, hal ini sejalan dengan sistem Mc
Donaldisasi yang mana penyebaran trend atau budaya baru yaitu kopi yang di dorong
oleh faktor ekonomi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan multinasional dengan
beberapa srategi, model adaptasi tersebut dilakukan sebagai sebuah upaya agar
standar, model dan budaya minum kopi yang dimiliki oleh Starbucks dapat diterima
oleh masyarakat China. Hal tersebut kemudian terjadi pada Starbucks di China yang
akhirnya masyarakat mulai terbuka dan menerima keberadaan Starbucks tanpa harus
mengurangi standar modern Starbucks itu sendiri. Starbucks tetap berdiri di
lokasi-lokasi elite dengan harga yang cukup eksklusif dan masyarakat telah
menerimanya. Hal ini kemudian merepresentasikan bahwa proses transnasionalisasi
Starbucks di China merupakan sebuah scenario homogenisasi, karena masyarakat
China menerima dan turut mengkonsumsi produk dari global brand Starbucks yang
sama dengan masyarakat di negara lain.
Penerimaan masyarakat terhadap Starbucks membuat coffeehouse
company ini mendapatkan banyak posisi keuntungan di China. Starbucks memiliki
5000 gerai yang tersebar di 200 kota di China yang memiliki jam buka setiap hari
selama 15 jam. 600 gerai diantaranya berlokasi di Shanghai yang merupakan wilayah
padat penduduk dengan banyak aktivitas bisnis, gerai Starbucks di China juga
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berkembang menjadi variatif dan modern. Di Shanghai, terdapat satu gerai Starbucks
Reserve yang kemudian menjadi salah satu gerai Starbucks yang paling besar di dunia.
Starbucks Reserve memiliki konsep yang berbeda dengan Starbucks regular, Starbucks
Reserve yang berada di Shanghai memiliki 3 bar utama yang sifatnya sangat terbuka,
sehingga konsumen dapat melihat langsung bagaimana proses pembuatan hingga
penyajian kopi terbaik yang dilakukan secara manual dengan teknik dan fasilitas yang
modern oleh para barista, kemudian terdapat bar yang menjual Beer serta Teavana Bar
atau bar yang menyediakan banyak varian Teh yang disajikan dengan cara yang
modern dan melewati proses standarisasi Amerika, didalam gerai ini juga terdapat
restaurant western food. Perkembangan Starbucks tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat China telah menerima dan memiliki kecenderungan yang cukup kuat
untuk memilih Starbucks apabila mereka ingin mengkonsumsi kopi. Mereka lebih
memilih Starbucks karena namanya yang sudah terkenal, rasa yang dianggap sudah
pas oleh masyarakat China, hingga banyak fasilitas lain yang membuat kebutuhan
mereka dan status sosial mereka terangkat, seperti kartu member eksklusif, tempat
yang sangat premium, dan pengalaman baru bagi masyarakat China untuk
mengkonsumsi kopi (Boss, 2018).
Hadirnya Starbucks yang berkembang pesat di China membuat negara
dengan budaya teh ini memiliki sektor perkebunan dan produksi kopi yang cukup
berkembang saat ini, salah satunya berasal dari Provinsi Yunnan yang juga menjadi
pemasok untuk kopi-kopi yang disediakan di Starbucks atau Starbucks Reserve.
Dahulu Yunnan dikenal sebagai land of black tea atau wilayah sebagai penghasil teh
hitam berkualitas tinggi. Namun sejak kehadiran beberapa perusahaan transnasional
yang bergerak di bidang minuman hadir di China, menganggap bahwa Yunnan juga
merupakan sumber penghasil biji arabika terkenal karena rasanya yang manis. Yunnan
menjadi pemasok kopi terbesar sekitar 95% untuk seluruh wilayah China. Dari tahun
2005-2018 produksi kopi terus mengalami peningkatan di Provinsi Yunnan (Bonaglia,
2020)

Figure 1. Grafik Produksi Kopi

Real area plantation

Harvest area
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kenaikan tersebut juga disebabkan oleh petani lokal sendiri yang lebih memilih
untuk memproduksi kopi daripada the untuk mengikuti trend modern yang ada demi
perekonomian. Hadirnya Starbucks sendiri membuat adanya kemunculan berbagai
coffeeshop lokal yang berusaha untuk mengikuti persaingan kopi Starbucks, seperti Luckin
Coffee, dan Hey Tea yang menjual variasi minuman dan gerai yang cukup fancy namun
dengan harga yang lebih murah. Akan tetapi kehadiran coffeshop ini masih tidak cukup
untuk membendung westernisasi budaya minum kopi premium yang dilakukan oleh
Starbucks, karena kaum muda di China masih memiliki persepsi bahwa ketika mereka
mampu untuk membeli produk Starbucks maka mereka akan memiliki status “super cool”
dan trendy di kalangan mereka dan sebaliknya ketika mengkonsumsi kopi di tempat lain
seperti Luckin Coffee maka mereka akan memiliki status “normal cool”. Oleh karena itu,
posisi Starbucks masih tidak dapat tergantikan menurut konsumen kopi di usia muda. Hal
ini kemudian menimbulkan keraguan dalam melihat proses integrasi ekonomi ASEAN,
mengingat perdagangan intra ASEAN merupakan proses paling dasar dalam sebuah
integrasi ekonomi kawasan. Oleh karenanya, beberapa pengamat melihat hal ini disebabkan
karena pembentukan MEA hanya sebatas motif politik, bukan sekedar faktor ekonomi
(Dosch, 2017). Dengan demikian, hambatan dalam perdagangan intra ASEAN juga perlu
ditinjau dari kondisi politik negara anggota ASEAN.
Naiknya konsumen kopi Starbucks di China yang di dominasi oleh kalangan
mengengah ke atas utamanya yang berusia muda adalah karena Starbucks selalu
memberikan pilihan menu modern yang berkualitas dan selalu melakukan penambahan
menu baru yang terkadang menyertakan menu China, namun tetap saja bahwa jumlah
menu-menu western dengan standar Amerika lebih banyak jumlahnya. Starbucks
memberikan beberapa menu editional seperti mooncake dan varian teh Teavana, dengan
mode pengemasan yang sangat menarik perhatian, namun hal ini menimbulkan beberapa
perubahan budaya tradisional dimana sebuah mooncake dan teh yang didesain dan
disajikan oleh Starbucks memiliki desain yang berbeda dari yang tradisional, mereka
menggunakan desain kemasan dan warna yang mencolok daripada desain tradisionalnya,
menambahkan kesan modern untuk menarik perhatian dan emosional konsumen yang
berusia muda di China. Sehingga banyak masyarakat muda di China yang cenderung lebih
memilih untuk mengkonsumsi produk yang disajikan oleh Starbucks dibandingkan dengan
produk desain tradisional pada saat upacara festival. Berikut adalah tampilan menu-menu
baru dan modern di Starbucks China :

Figure 2. Menu Minuman di Starbucks China

Jurnal Transformasi Global

[9]

Figure 3. Menu Minuman di Starbucks China

Figure 4. Menu Minuman di Starbucks China

Figure 5. Teh dan Mooncake Starbucks
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Figure 6. Teh dan Mooncake Starbucks

Tampilan menu-menu yang disajikan Starbucks merepresentasikan bahwa jumlah
menu western lebih banyak daripada menu-menu varian khas China. Hal ini karena
masyarakat China juga telah memiliki preferensi yang kuat untuk memilih mengonsumsi
produk western, bahkan masyarakat China lebih menyukai desain standar Starbucks untuk
makanan dan minuman tradisional yang digunakan saat upacara festival. Fenomena ini
menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima internalisasi coffee culture yang
merupakan produk barat meskipun akhirnya menggeser budaya tradisional yang esensial
dari minum teh yang telah dilakukan sejak zaman kerajaan.

CONCLUSION

Setelah menganalisa bagaimana proses transnasionalisasi Starbucks sebagai salah
satu coffeehouse company terbesar di dunia dapat mempengaruhi budaya tradisional
minum teh di China, dapat disimpulkan bahwa proses ini termasuk kedalam scenario
homogenisasi budaya. Keberadaan Starbucks di China tidak hanya melakukan bisnis ekspor
minuman kopi, tetapi juga telah melakukan proses amerikanisasi terhadap trend minum
kopi. Akibatnya Starbucks mampu menjadi kiblat dan standart internasional mengenai
trend minum kopi, jumlah gerai Starbucks di China yang sangat banyak bahkan terbanyak
dibandingkan di negara lainnya, menjadi salah satu bukti bahwa proses amerikanisasi
budaya minum kopi di China merupakan skenario homogenisasi yang sukses. Kehadiran
Starbucks di setiap pusat kota di China membuat adanya kesamaan yang identik dengan
situasi di pusat kota Amerika Serikat, yang dipenuhi dengan Starbucks Coffeeshop dari sini
dapat disimpulkan pula bahwa Starbucks menciptakan adanya monoculture sebagai refleksi
dari homogenisasi. Budaya minum kopi yang ditanamkan oleh Starbucks ini perlahan-lahan
menjadi tantangan yang melemahkan eksistensi budaya tradisional minum teh di China. Hal
ini dapat dibuktikan dengan melihat persepsi masyarakat China yang mulai terbuka
terhadap kopi karena strategi adaptasi yang digunakan oleh Starbucks yang mempengaruhi
pola aktivitas hingga pilihan atau preferensi masyarakat China itu sendiri untuk memilih
mengkonsumsi kopi dibandingkan dengan teh dengan cara tradisional.
Starbucks telah membuat adanya pengalihan produksi dari teh menuju kopi yang
akhirnya banyak masyarakat memilih untuk ikut serta mengambil pekerjaan dan
membudidayakan kopi dibandingkan dengan teh, kemudian masyarakat lebih suka untuk
berkumpul dengan komunitas atau koleganya di Starbucks dengan memilih menu kopi,
perubahan pola aktivitas ini dapat dikatakan menjadi satu faktor pendorong kuatnya
amerikanisasi kopi Starbucks di China. Produksi kopi di China juga terus mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun akibat semakin banyaknya permintaan konsumsi kopi.
Meskipun Starbucks telah melakukan adaptasi dengan memberikan beberapa varian menu
sesuai selera masyarakat China, hal ini hanyalah sebuah strategi untuk dapat menarik
perhatian konsumen di China, bukan mengarah pada konsep glokalisasi ataupun skenario
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hibridisasi. Karena pada akhirnya invensi menu-menu baru yang mengandung unsur budaya
China seperti teh hanya berjumlah lebih sedikit dibandingkan menu-menu kopi ataupun
menu western dengan standart Amerika. Masyarakat China sendiri menerima keberadaan
Starbucks sebagai sebuah tempat premium yang dapat meningkatkan status sosial mereka
untuk dapat dipandang sebagai kategori menengah ke atas dan Makmur secara
sosial-ekonomi.
Meskipun di China telah banyak berdiri beberapa coffeeshop lokal hingga gerai
minuman teh modern yang lebih memiliki unsur lokal budaya China untuk menyaingi
dominasi Starbucks, tetap saja belum dapat mengalahkan posisi hingga preferensi
masyarakat untuk tetap memilih Starbucks sebagai tempat penyedia kopi dan fasilitas
terbaik. Dengan ini, skenario homogenisasi merupakan skenario yang tepat dalam
menjelaskan hubungan dan pengaruh Starbucks terhadap budaya tradisional minum teh di
China, Starbucks telah mendapati kesuksesan menanamkan nilai budaya minum kopi
dengan standar internasional di China yang semula terkenal sebagai negara dengan budaya
minum teh.
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