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ABSTRAK

Secara umum, kedekatan geografis dipertimbangkan dalam ekspor karena adanya 
keuntungan tarif yang lebih rendah. Namun tidak demikian dengan Inggris. 
Dibandingkan dengan Amerika Serikat, ekspor industri televisi Inggris ke Uni 
Eropa jauh lebih rendah. Dengan menggunakan konsep destinasi ekspor, kedekatan 
geografi, dan CAGE distance; penelitian ini berkesimpulan bahwa ekspor industri 
televisi Inggris ke Uni Eropa yang jauh lebih rendah dibandingkan Amerika 
Serikat disebabkan oleh adanya jarak administratif dan jarak kultural yang justru 
menjauhkan Inggris dengan Uni Eropa dan semakin mendekatkan Inggris dengan 
Amerika Serikat. Sehingga ekspor industri televisi Inggris ke Amerika Serikat 
secara umum lebih menarik dibandingkan ke Uni Eropa.

Kata-kata Kunci: Ekspor Industri Televisi, administrative distance, cultural 
distance

In general, geographical proximity is concerned due to low tariff on export. On 
the other hand, United Kingdom’s television industry export is lower in European 
Union compare to the United States. By using several concepts such as export 
destination, geographical proximity, and CAGE distance; article concludes that 
United Kingdom’s television industry export in European Union much lower than 
United States of America caused by the presence of administrative distance and 
distance of cultural who actually keep the UK distance from the European Union 
and closer with the United States of America. Imported television industry form 
United Kingdom holding more attention in United States of America compare to 
European Union. 

Key Words: Export Television Industry, administrative distance, cultural distance 
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Pasca berakhirnya Perang Dunia II membuat Inggris mengalami 
kemerosotan relatif di mata dunia. Tidak hanya Inggris, beberapa 
negara Jerman dan Prancis juga mengalami hal yang sama sehingga 
untuk mengembalikan tatanan ekonomi, sosial, dan politiknya, 
negara-negara Eropa mulai melakukan pelebaran kebijakan, salah 
satunya diimplementasikan terhadap pembentukan pasar tunggal 
European Single Market (ESM). Ide mengenai pembentukan 
integrasi kawasan di Eropa adalah konklusi yang muncul bahwa 
dengan adanya integrasi ekonomi dan politik dapat menjamin 
perdamaian di antara negara-negara Eropa atas terbunuhnya jutaan 
manusia dan kehancuran yang sangat besar pada Perang Dunia II 
(James 2006). Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa inilah yang 
kemudian dimanfaatkan oleh Tony Blair untuk menjadikan Inggris 
sebagai jantung Eropa melalui pengembangan industri kreatif di 
awal pemerintahannya. Pengembangan industri kreatif oleh Tony 
Blair kemudian diharapkan dapat sejalan dengan terbentuknya 
ESM yang mana produksi asal Inggris dapat menguasai Eropa dan 
dengan mudah diekspor ke Uni Eropa.

Tujuan dibentuknya industri kreatif adalah selain dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan 
menciptakan lapangan pekerjaan, industri kreatif juga dapat 
digunakan sebagai kendaraan identitas budaya yang berperan 
penting dalam mengembangkan keragaman budaya. Terdapat 
13 sektor di dalam industri kreatif Inggris yang berada di bawah 
naungan Department of Cultural, Media, and Sport (DCMS), 
salah satunya adalah industri televisi. Sebagai peringkat kedua 
sumbangsih ekonomi Inggris setelah industri perangkat lunak, 
industri televisi menjadi salah satu sektor dalam industri kreatif 
yang berperan penting dalam mengembangkan keragaman budaya 
(DCMS 1998). Sebelum memasuki era industri kreatif, perkembangan 
ekspor industri televisi Inggris ke seluruh dunia terbilang rendah 
jika dibandingkan dengan impor terhadap industri televisi yang 
dilakukan. Namun memasuki era industri kreatif, Inggris mulai 
berorientasi terhadap ekspor industri televisinya, dengan secara 
beruturut-turut Amerika Serikat sebagai destinasi ekspor terbesar 
Inggris, terhitung sejak tahun 1998 – 2014. 

Munculnya Amerika Serikat sebagai destinasi ekspor terbesar 
Inggris akan industri televisi dengan penghasilan sebanyak £523 
juta pada tahun 2014 menunjukkan bahwa tren industri televisi 
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Inggris ke Uni Eropa terbilang jauh lebih rendah, seperti halnya 
Prancis, Jerman, Belanda, Italia, dan Spanyol dengan penghasilan 
gabungan sebanyak £340 juta pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan 
bahwa adanya kedekatan geografi Inggris dengan Uni Eropa 
nyatanya tidak berpengaruh terhadap destinasi ekspor Inggris ke 
Uni Eropa, dan menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat sebagai 
destinasi eskpor industri televisi Inggris tertinggi di dunia hingga 
tahun 2014. Bagi Inggris sendiri Amerika Serikat memiliki potensi 
sebagai negara dengan pasar yang paling menguntungkan dengan 
penjualan industri televisi yang meningkat hingga 11% per tahun 
(Steve 2013).

Korelasi Bersyarat Destinasi Ekspor dan Kedekatan Geografi 
dalam Industri Kreatif

Dalam melakukan aktivitas ekspor industri kreatif, negara harus 
memperhatikan beberapa hal, karena terdapat perbedaan antara 
cara pandang ekspor terhadap industri tradisional dengan 
industri kreatif. Dalam konsep destinasi ekspor, terdapat empat 
poin yang perlu diperhatikan; (1) kebijakan pemerintah di bidang 
perdagangan luar negeri, (2) memahami perbedaan pasar di dalam 
dan di luar negeri, (3) kelincahan eksportir, dan (4) kedekatan 
geografi. Pada poin pertama, pemerintah harus memahami 
produksi yang akan diekspor, salah satunya dengan mewadahinya 
dalam badan pemerintahan, selain itu pemerintah harus memiliki 
upaya strategi dalam memasarkan produk yang diekspor. Pada 
poin kedua, dalam melakukan pemilihan lokasi, pemerintah harus 
melihat potensi yang teramat besar ketika mengekspor industri 
kreatifnya ke suatu negara, hal ini dikarenakan industri kreatif 
memiliki muatan budaya yang amat kental, sehingga produk yang 
akan diekspor harus sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tren 
yang sedang diminati oleh masyarakat setempat. Pada poin ketiga, 
eksportir harus memiliki kelincahan seperti kepemilkan cabang 
perusahaan di suatu negara yang berfungsi untuk mempermudah 
proses distribusi serta negara tidak akan menanggung tarif 
distribusi yang diberikan oleh negara lain. Terakhir, penting bagi 
suatu negara dalam memanfaatkan kedekatan geografi dengan 
negara lain, guna mendukung keberhasilan ekspor, salah satunya 
dikarenakan adanya pengurangan hingga penghilangan tarif 
distribusi (Brambilla 2010).
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Perkembangan dari pentingnya kedekatan geografi, terdapat 
beberapa hal yang harus dipatuhi agar aktivitas ekspor dapat 
berjalan sesuai dengan harapan. Menurut Ernst Haas, terdapat 
interdependensi antar negara-negara yang berdekatan secara 
geografi, sehingga perlu dibentuk integrasi ekonomi dan politik 
untuk mewadahi kerjasama negara-negara tersebut. Keberhasilan 
tersebut, utamanya pengurangan hingga penghapusan tarif 
distribusi ekspor kemudian dapat dicapai ketika negara satu 
kawasan mengimplementasikan pembentukan pasar tunggal, 
perdagangan bebas, approximation legislation, rezim investasi 
terbuka, dan persamaan mata uang. Pada akhirnya penolakan 
penggunaan mata uang yang sama akan berdampak pada salah 
satu negara, sehingga aktivitas ekspor tidak dapat berjalan dengan 
lancar dikarenakan tarif distribusi yang mahal (Prodi 2002). 

Keberhasilan aktivitas ekspor juga dapat dilihat dari jarak-jarak yang 
tercipta. Dalam CAGE distance yang dibawa oleh Pankaj Ghemawat, 
dijelaskan mengenai jarak kultural, administratif, geografi, 
dan ekonomi. Pada dimensi jarak kultural, menjelaskan bahwa 
masyarakat berinteraksi dengan masyarakat yang lain ataupun 
dengan perusahaan dan institusi. Perbedaan pada kepercayaan, ras, 
norma sosial, dan penggunaan bahasa mampu menciptakan jarak 
antara dua negara. Hal tersebut memberikan dampak yang besar 
dalam perdagangan. Pada dimensi jarak administratif, persebaran 
sejarah dan politik berdampak kepada hubungan kedua negara, 
selain itu ketiadaan asosiasi politik, persamaan mata uang, hingga 
kelemahan institusi akan menghambat aktivitas ekspor yang ada. 
Pada dimensi jarak geografi menjelaskan bahwa secara umum jarak 
negara yang jauh membuat semakin sulitnya melakukan bisnis di 
negara yang jauh pula. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi 
biaya transportasi. Dimensi terakhir yakni jarak ekonomi yang 
menjelaskan bahwa kekayaan dan pendapatan konsumen adalah 
atribut ekonomi yang paling penting yang menciptakan jarak 
antara negara-negara, dan memiliki efek yang ditandai pada tingkat 
perdagangan dan jenis perdagangan yang lain (Ghemawat 2001).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa CAGE membantu suatu 
negara dalam menentukan distribusi ekspor produk atau industri 
dalam negeri. Pada kasus industri kreatif mampu menjelaskan 
bahwa analisis terhadap dimensi jarak administratif dan kultural 
adalah yang dapat digunakan, mengingat industri kreatif 
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merupakan jembatan negara untuk menyebarkan nilai-nilai budaya. 
Pada dimensi jarak administratif, Inggris merupakan anggota dari 
ESM namun adanya persyaratan penggunaan mata uang yang 
sama yakni Euro menciptakan hambatan bagi Inggris atas aktivitas 
ekspor industri televisinya ke Uni Eropa, meskipun keduanya dekat 
secara geografis. Sedangkan pada jarak kultural, Inggris memiliki 
kedektan kultural Anglo-Saxon dengan Amerika Serikat, meskipun 
terdapat warisan budaya Greco-Roman yang diterima oleh Inggris. 
Kutural yang dimaksud adalah, persamaan budaya Inggris dengan 
Uni Eropa nyatanya hanya berdampak pada persebaran ideologi, 
saintifik, dan bangunan bersejarah. Adanya ekspansi Anglo-Saxon ke 
Amerika Seirkat nyatanya membuat Inggris mulai mengembangkan 
British Pop yang sejalan dengan Pop Culture Amerika Serikat dan 
meninggalkan kebudayaan Klasik dan Gospel yang diwariskan oleh 
Greco-Roman

Transformasi Industri Televisi Inggris menjadi Industri Kreatif

Di Inggris, terdapat periodesasi industri televisi yang pada akhirnya 
bertransformasi menjadi industri kreatif yang sangat dibanggakan 
oleh masyarakat Inggris. Babak panjang yang mengawali 
perkembangan era industri televisi Inggris dimulai ketika perusahaan 
radio dan televisi Inggris mulai beroperasi. British Broadcasting 
Corporation (BBC) mulai beroperasi pada 14 November 1922 dan 
memulai tayangan regulernya dengan kualitas high-definition pada 
2 November 1936. Pada era perkembangan industri televisi Inggris 
untuk pertama kalinya, isu-isu politik mendapatkan prioritas lebih 
untuk ditayangkan dalam televisi. Di awal penayangannya, industri 
televisi Inggris diisi oleh pemberitaan mengenai hubungan Inggris 
dengan luar negeri melalui tayangan News Map pada Maret 1938. 
Dalam tayangan tersebut untuk pertama kalinya BBC memberitakan 
kepulangan Neville Chamberlain selaku perdana menteri Inggris dari 
Munich, atas partisipasinya dalam Munich Agreement. Disamping 
penanyangan mengani pemberitaan kondisi politik Inggris secara 
domestik maupun internasional, Inggris juga menjadikan newsrells 
sebagai pemain utama yang mengisi penayangan dalam industri 
televisi yang dimiliki. Dengan kata lain newsreels merupakan film 
pendek/ dokumenter yang menyajikan peristiwa saat ini atau baru-
baru ini, termasuk dalam menayangkan kegiatan keluarga kerajaan. 
Sejak saat itu, Inggris mulai menayangkan segala aktivitas politik 
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dalam saluran televisinya. Beberapa momentum penting adalah 
penayangan pemilhan perdana meneteri untuk pertama kalinya 
pada tahun 1955. Pada tahun tersebut, keberadaan televisi menjadi 
bagian dari kampanye hingga penghitungan suara yang secara 
keseluruhan disiarkan melalui televisi. Pada era ini lah Inggris 
memulai babak-babak baru dalam industri televisi yang bersifat 
independen.

Setelah periode industri televisi Inggris yang diprakarsai oleh 
kemunculan BBC sebagai perusahaan radio dan televisi yang pada 
eranya fokus memproduksi dan menayangkan format-format berita, 
pada tahun 1955 industri format televisi Inggris mulai memasuki 
babak baru, yakni a universal public service yang ditandai dengan 
kemunculan perusahaan televisi baru ITV yang bersifat komersial 
dan independen. ITV mulai menunjukkan perkembangan baru bagi 
industri televisi Inggris dengan menawarkan penayangan televisi 
berwarna dengan resolusi gambar berkualitas tinggi pada tahun 
1964. Tentu saja ITV memberikan pemandangan yang berbeda 
dibandingkan dengan era sebelumnya, yang mana BBC masih 
menjadi perusahaan radio dan televisi satu-satunya. Di era a universal 
public service, ITV dapat diakses hingga ke luar Inggris, bahkan 
memiliki kantor cabang di kawasan Eropa atas kepemilikan regulasi 
pengawasan yang ketat yang telah diatur dalam Independent 
Television Authority (ITA).

Pada mulanya ITV menayangkan film-film impor dari Amerika 
Serikat dan untuk pertama kalinya menjadi industri televisi 
Inggris yang dikomersialkan dengan penayangan drama Armchair 
Theatre (1956-1974) sebagai format unggulan dan masyarakat 
kelas menengah sebagai targetnya. Adapun program-program 
ITV yang menarik perhatian pemirsa seperti Sunday Night at the 
London Palladium, Double Your Money, dan I Love Lucy. Namun 
di awal kemunculan ITV, Inggris belum memiliki wadah yang 
mendukung perkembangan industri televisinya, sehingga di era 
tersebut prosentase impor industri televisi Amerika Serikat jauh 
lebih banyak dibandingkan prosentase ekspor Inggris pada industri 
televisi. Hal ini menunjukkan bahwa industri televisi Inggris dan 
Amerika Serikat amatlah dekat, sehingga Inggris membutuhkan 
tayangan serupa yang masih mencerminkan kebudayaan Inggris, 
yang dalam hal ini dapat ditemukan dalam drama seri asal Amerika 
Serikat.
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Selanjutnya pada periode the beginnings of pluralism industri 
televisi Inggris tetap bertahan dengan format televisi sebagai 
sajian hangat yang dapat dinikmati pemirsa setiap saat. Namun 
yang membedakan periode ini dengan periode sebelumnya adalah 
kemunculan perusahaan televisi Channel 4 pada tahun 1982 yang 
menyediakan beragam program dan jasa yang tidak ditemukan 
pada BBC dan ITV. Channel 4 memberikan beberapa inovasi 
yang berbeda sebagai perusahaan broadcaster-publisher dengan 
menciptakan saluran televisi dalam bentuk yang baru. Channel 4 
menyebarkan sudut pandang dan tiga sumber berita dan hubungan 
luar negeri selama periode kegelisahan sosial yang ada di Inggris. 
Tepatnya di awal tahun 1980, Inggris sedang berada dalam periode 
volatilitas ekonomi dengan menghadapi permasalahan inflasi yang 
paling buruk hingga mencapai lebih dari 20%. 

Terakhir adalah periode the format age pada tahun 1990 hingga 
sekarang. Pada periode the format age ini menjadi cikal bakal 
perkembangan industri televisi Inggris yang bertahan hingga kini. 
Pada periode ini ditandai dengan kemunculan beragam perusahaan 
televisi, salah satunya adalah Channel 5 dan beragam televisi 
satelit yang lain. Pada periode ini Inggris telah membuat undang-
undang The Broadcasting Acts of 1990 and 1996 untuk meregulasi 
independent television yang telah memasuki ranah baru yakni digital 
broadcasting era. Pada periode yang lebih dikenal dengan The 
Format Age ini Inggris semakin memimpin peningkatan industri 
televisi yang cepat di Eropa dan berhasil meraih posisi puncak 
sebagai eksportir format-format televisi di dunia (Chalaby 2015). 
Rupanya, budaya penyiaran Inggris memberikan keuntungan 
tersendiri bagi industri televisi Inggris, salah satunya adalah 
dengan dapat dibandingkannya industri format televisi Inggris 
dengan Amerika Serikat (Chalaby 2015). Inggris juga dapat 
berbangga diri atas pencapaian penciptaan beragam format 
televisi yang tidak dapat ditemukan di Amerika Serikat. Salah 
satu program unggulan yang berhasil menarik perhatian jutaan 
masyarakat dunia adalah game show bertajuk Who Wants to be a 
Millionaire pada tahun 1999 yang kemudian meraih kesuksesan 
di negara-negara yang mengadaptasi format tersebut (Chalaby 
2015). Periode The Format Age ini menceritakan bagaimana 
format televisi Inggris mulai bertansformasi, setelah puluhan 
tahun Inggris masih mencari jati dirinya dalam mengembangkan 
industri televisi yang dimiliki (Chalaby 2015). Selain itu, Inggris 
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juga memiliki beragam competition show yang banyak diadaptasi ke 
dalam versi lokal negara-negara di seluruh dunia, seperti Pop Idol, 
The X Factor, dan Britain’s Got Talent.

Popularitas Brand Idols

Jika Mexico berjaya dengan telenovela sebagai program televisi 
utamanya, maka Inggris memiliki talent show sebagai program 
yang sukses dan memberikan keuntungan yang amat besar bagi 
Inggris (Chalaby 2015). Di era informasi, beberapa pihak mulai 
berbondong-bondong menciptakan suatu tren dalam mencapai 
peluang yang ada di pasar. Aktivitas yang dilakukan tidak hanya 
berbasis pada tujuan ekonomi saja, melainkan terdapat tujuan 
ganda yakni menyebarkan nilai-nilai budaya untuk mempengaruhi 
gaya hidup masyarakat internasional yang tidak lagi didominasi 
oleh isu-isu politik. Industri televisi dirasa mampu menjadi media 
penyalur penyebaran nilai-nilai budaya melalui beberapa format 
seperti drama, kuis, hingga talent show (De Bruin dan Zwaan 2012). 
Pada awalnya Idols diciptakan oleh Simon Fuller yang merupakan  
pebisnis, manajer artis dengan nama Pop Idol yang diproduksi 
oleh perusahaan FremantleMedia. Pop Idol merupakan kompetisi 
bernyanyi asal Inggris yang ditayangkan perdana di ITV Inggris 
pada tahun 2001. Idols terbukti mampu menjadi format televisi 
paling populer dan tersukses yang diproduksi di awal era milenium. 
Format yang diciptakan telah diadaptasi lebih dari 40 teritori di 
seluruh dunia. Pasca pertama kali ditayangkan di Inggris pada 
tahun 2001, ekspor industri televisi dengan format Idols sebagai 
talent show mulai meningkat secara signifikan dengan diadaptasinya 
menjadi beberapa versi lokal di Polandia, Afrika Selatan, hingga 
Amerika Serikat. Pada beberapa kasus, Idols juga diadaptasi dalam 
versi wilayah geografi transnasional seperti, Asian Idol dengan 
penyelenggaraan audisi di Indonesia, India, Malaysia, Filipina, 
Singapura, dan Vietnam. Adapun versi lain dengan nama Pan-Arab 
Superstar yang meliputi kontestan asal Lebanon, Suriah, Iraq, Libya, 
Maroko, dan Aljazair. 

Selain mendukung kebijakan Tony Blair dalam meningkatkan 
industri kreatif Inggris, utamanya dalam ekspor industri televisi, 
terciptanya brand Idols adalah dengan tujuan agar suatu negara 
dapat melakukan pencarian bakat-bakat terpendam, dalam hal ini 
adalah kreativitas bermusik masyarakat yang pada akhirnya dapat 
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menunjang karir mereka dan akan berdampak pada perekonomian 
suatu negara (De Bruin dan Zwaan 2012). Format Idols mampu 
memberikan affective economy yang mampu meningkatkan brand 
sebagai talent show terkemuka (De Bruin dan Zwaan 2012). Perbedaan 
yang mencolok antara Idols dengan format lain terletak pada ekspose 
yang dilakukan terhadap kontestan. Selain menyajikan pertarungan 
bernyanyi di atas panggung, Idols juga mempublikasikan kegiatan 
sehari-hari kontestan. Hal ini kemudian merepresentasikan budaya, 
etnis, hingga identitas para kontestan yang berbeda antara Idols di 
berbagai negara. Misalnya saja, American Idol yang kental dengan 
ide “American Dream” yakni menayangkan mobilitas sosial dan 
meritrokasi di dalamnya, mengekspose identitas nasional, identitas 
wilayah, identitas budaya, identitas diaspora, hingga gender dan 
seksualitas (De Bruin dan Zwaan 2012).

Jarak Administratif dan Kultural Inggris ke Uni Eropa 

Dalam menanggapi aktivitas ekspor Inggris terhadap industri 
televisinya, terdapat persamaan dan perbedaan terkait jarak 
administratif dan jarak kultural Inggris ke Uni Eropa dan Amerika 
Serikat. Melalui jarak administratif Inggris memiliki persamaan 
dengan Uni Eropa terkait kerangka kerja ESM. Lebih dari dua 
dekade, ESM telah bertransformasi sebagai cara hidup masyarakat 
Eropa, mulai dari bekerja, perjalanan wisata, bisnis, dan tempat 
menuntut ilmu. Keberadaan ESM membuka peluang bagi 
kesuksesan dalam ekspansi bisnis dalam pasar global.  Selama 
20 tahun perjalanannya, ESM menunjukkan peningkatan yang 
sangat signifikan, dengan mengubah kehidupan sebanyak 500 juta 
masyarakat Eropa, dan lebih dari 20 juta perusahaan Eropa, kendati 
harus melewati berbagai hambatan seperti, konsekuensi terhadap 
krisis yang belum pernah terjadi, angka pengangguran yang tinggi, 
dan kesulitan perusahaan dalam mengakses pendanaan di luar 
Eropa. Masyarakat Eropa benar-benar menganggap adanya ESM 
sebagai aset utama yang dapat menolong mereka dari krisis, walau 
pada kenyataannya realisasi ESM di awal kemunculannya menjadi 
korban dari kaum proteksionis.

ESM sendiri telah diikuti oleh masyarakat dan perusahaan dalam 
aktivitas perdagangan bebas diantara negara-negara Uni Eropa. 
Di awal kemunculannya pada tahun 1992, diikuti sebanyak 345 
juta orang, dan bertambah sebanyak 500 juta orang di 28 negara 
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anggota Uni Eropa. Terdapat beberapa poin yang berhasil diubah 
dalam ESM: (1) hambatan perdagangan, atas kontrol terhadap biaya 
perdagangan yang mahal, hingga penghapusan tarif ekspor – impor; 
(2) aturan terhadap perusahaan asing yang beroperasi di seluruh 
negara-negara Uni Eropa; (3) pengajuan kontrak oleh perusahaan 
asing di seluruh negara-negara Uni Eropa; (4) kemudahan birokrasi 
dalam beroperasi di seluruh negara-negara Uni Eropa; dan (5) tidak 
menutup ekspansi bisnis terhadap jasa, karena industri jasa seiring 
perkembangan zaman merupakan salah satu sektor yang paling 
dinamis bagi perekonomian Uni Eropa (European Commission 
2016). 

Keberadaan Inggris sebagai salah satu negara terbesar di Eropa 
sekaligus negara pertama yang tergabung dalam ESM memiliki 
harapan yang besar terhadap implementasi integrasi ekonomi 
tersebut sebagai media untuk mencapai pertumbuhan dan 
kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat Inggris. Dalam 
usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan 
masyarakat Inggris, maka Inggris menggencarkan aktivitas ekspor 
baik dalam sektor barang maupun jasa. Mengikuti jejak Amerika 
Serikat sebagai negara sahabatnya dalam hubungan perdagangan 
Uni Eropa, Inggris pun menjadikan Uni Eropa sebagai destinasi 
ekspornya, yang mana kondisi tersebut akan menguntungkan 
Inggris, selain sebagai negara yang berada dalam satu wilayah, 
Inggris juga memanfaatkan konsep kedekatan geografis kendati 
Inggris memiliki sejarah hubungan yang rumit dengan Uni Eropa. 
Namun pada kenyataannya ekspor Inggris dalam sektor barang 
seperti, mesin, besi, kendaraan, dan kimia mampu mengantarkan 
Inggris dalam menguasai pasar Belanda, Jerman, dan Prancis. Hal ini 
sungguh bertentangan dengan kondisi ekspor Inggris dalam sektor 
jasa atau kreatif, khususnya industri televisi yang tidak berdampak 
banyak meskipun telah berada dalam kerangka ESM, kondisi 
tersebut justru menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi pasar 
terbesar industri televisi Inggris.

Sedangkan perbedaannya dengan Uni Eropa adalah terkait 
keengganan Inggris dalam menggunakan mata uang euro sehingga 
hal tersebut menghambat aktivitas ekspor Inggris, khususnya dalam 
industri televisi. Penggunaan mata uang euro dianggap sangat 
menguntungkan dikarenakan tidak adanya lagi transksi harga 
atau pertukaran mata uang, penggunaan euro juga memberikan 
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transparansi harga dan kompetisi dan dapat meningkatkan GDP Uni 
Eropa dengan estimasi sekitar 0,3-0,4%. Selain itu tidak adanya risiko 
terhadap mata uang diantara negara yang termasuk dalam Eurozone, 
terbukti penggunaan euro dapat meningkatkan perdagangan 
antara negara-negara yang tergabung dalam Eurozone hingga 15%. 
Oleh karena itu ESM dapat berjalan dengan dinamis, karena ketika 
dikombinasikan dengan syarat penggunaan euro maka menyebabkan 
low interest rates yang berarti dapat meningkatkan sikap kompetitif 
bagi perusahaan asing, investasi yang tinggi dan konsumsi.

Dalam jarak kultural sendiri, Inggris memiliki kedekatan kultural 
dengan Uni Eropa melalui budaya Greco-Roman yang memberikan 
pengaruh bahasa, ideologi, persebaran saintifik, seni, dan bentuk 
bangunan di Inggris. Namun seiring perkembangan zaman, Inggris 
mulai memiliki karakteristik yang berbeda dengan Eropa, yang mana 
Inggris mulai mengembangkan budaya British Pop sedangkan Eropa 
dengan kebudayaan gospel dan klasiknya (Grant 1995). Terlebih 
Inggris dan Eropa daratan memiliki tradisi keagamaan yang berbeda, 
yang mana Inggris mengimplementasikan tradisi anglikan, yakni 
tradisi keagamaan yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai 
kebaikan. Berkebalikan dengan Inggris, Eropa daratan cenderung 
bersifat represif dan melindungi yang berkuasa. 

Jarak Administratif dan Kultural Inggris ke Amerika Serikat

Jika dengan Amerika Serikat, jarak administratif Inggris dapat 
dilihat melalui kerangka special relationship dan perbedaan melalui 
penggunaan mata uang. Melalui special relationship, Amerika Serikat 
memberikan kesempatan bisnis pada Inggris dalam beberapa 
bidang, antara lain: AFB, aerospace, automotive, clean technology, 
consumer good, creative and media, energy and renewables, financial and 
professional services, homeland security and defence, ICT, dan life sciences. 
Perbedaan Inggris dengan Amerika Serikat terkait penggunaan mata 
uang nyatanya tidak berdampak apapun terhadap hubungan spesial 
kedua negara tersebut, hal ini dikarenakan dolar merupakan mata 
uang internasional dan stabil, selain itu tidak adanya faktor historis 
yang menyebabkan Amerika Serikat memiliki sikap sentimen 
terhadap Inggris.

Sedangkan melalui jarak kultural, Inggris dan Amerika Serikat 
terhubung melalui Anglo-Saxon. Banyak pendapat yang mengatakan 
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bahwa kebudayaan Amerika Serikat merupakan melting pot 
yang mana Amerika Serikat tidaklah memiliki kebudayaan 
asli, karena kebudayaan yang dimiliki merupakan perpaduan 
beragam kebudayaan tanpa adanya dominasi budaya (Weaver 
1997). Masyarakat dunia membawa kebudayaan mereka masing-
masing dan menyebarkan nilai-nilainya ke Amerika, sehingga 
keanekaragaman budaya tersebut berpadu menjadi satu (Weaver 
1997). Namun sesungguhnya peradaban Amerika Serikat sebagai 
negara hegemon yang terkenal dengan budaya pop berasal dari 
pengaruh Anglo-Saxon yang dibawa oleh Inggris. Istilah Anglo-
Saxon merujuk pada kaum kulit putih di Amerika Serikat yang 
merupakan keturunan Inggris (Weaver 1997). Istilah tersebut 
menyiratkan sekelompok masyarakat elit tertutup yang memiliki 
kekayaan dan gelar hak istimewa di Amerika Utara (Weaver 1997). 
Istilah tersebut menunjukkan sifat superior Inggris. Istilah Anglo-
Saxon jelas tidak diperuntukkan bagi masyarakat berkulit hitam, 
penduduk Indian, dan non-protestan. Pembentukan Anglo-Saxon 
pun mendominasi struktur sosial di Amerika Serkat sejak abad ke-
18. Terdapat beberapa perbedaan mencolok termasuk pendidikan 
tinggi yang tidak dapat diakses non Anglo-Saxon, hiburan terkenal 
seperti polo dan pesiar, hingga wilayah tinggal. Hal ini juga 
berpengaruh terhadap kebudayaan yang mendarah daging serta 
otoritas Anglo-Saxon dalam dunia politik di Amerika Serikat. Anglo-
Saxon dianggap mampu menjalankan segala peran pemerintahan 
dari sektor ekonomi, politik, sosial, hingga budaya (Weaver 1997).

Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada norma sosial 
utilitarianisme dan pragmatisme. Meskipun secara kedekatan 
kutural Inggris dapat dikatakan lebih dekat dengan Amerika 
Serikat dibandingkan Uni Eropa, namun terdapat beberapa 
perbedaan dasar yang tidak terlalu menunjukkan ketimpangan. 
Inggris memegang paham utilitarianisme sebaga norma sosialnya, 
sedangkan Amerika Serikat memagang paham pragmatisme. 
Istilah utilitarianisme atau kebahagiaan terbesar pertama kali 
dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. 
Doktrin akan utilitarianisme berdiri dalam gerakan Inggris di awal 
abad 19. Terdapat beberapa ajaran pokok yang diajarkan antara 
lain: (1) seseorang hendaknya bertindak untuk membahagiakan 
orang-orang sekitar; (2) secara moral sudah seharusnya seseorang 
bertindak kebaikan lebih banyak daripada keburukan; dan (3) 
harkat dan moral tindakan seseorang dinilai menurut kebaikan dan 
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keburukan (IEP 2016). Sedangkan Amerika Serikat terkenal dengan 
filosofi Pragmatisme yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf 
kelahiran Amerika Serikat seperti William James, Charles Sanders 
Pierce, dan John Dewey. Oleh karenanya banyak yang menganggap 
bahwa pragmatisme adalah filosofi khas masyarakat Amerika 
Serikat yang teraplikasikan melalui berbagai aspek kehidupannya 
mulai dari individual hingga politik negara. Salah satu bentuk 
Pragmatisme yang diimplementasikan oleh masyarakat Amerika 
Serikat adalah mengenai nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari 
(IEP 2016). Secara norma sosial, Pragmatisme Amerika Serikat lebih 
fleksibel dibandingkan Utilitarianisme Inggris. Namun perbedaan 
keduanya sangat tipis, dikarenakan keduanya sama-sama bertujuan 
untuk memberikan dan mendapatkan kesenangan. Dalam hal ini 
yang dimaksud adalah pengembangan industri kreatif Inggris, 
khususnya industri televisi yang mulai bergeser sebagai pusat 
hiburan dunia, dengan tujuan untukmemberikan kesenangan bagi 
banyak orang.

Relevansi dan Dampak Industri Televisi Inggris di Uni Eropa 
dan Amerika Serikat 

Inggris berhasil menjadi negara pertama dan terbesar di dunia 
yang mempopulerkan keberadaan televisi yang kemudian disulap 
menjadi sebuah industri yang menjanjikan dan berhasil diadopsi ke 
dalam beberapa versi lokal di dunia. Pop Idol merupakan format 
televisi asal Inggris yang pertama kali menjadi perhatian masyarakat 
dunia dan diadopsi oleh beberapa negara hingga beberapa musim. 
Kesuksesan Pop Idol kemudian diikuti oleh format-format televisi 
yang lain oleh Inggris seperti, The X Factor, Britain’s Got Talent, 
Come Stricly Dance, MasterChef, Hell’s Kitchen, dan Top Chef 
(Hill 2005). Inggris pada akhirnya berhasil mengubah pandangan 
masyarakat dunia melalui tren industri televisi di tengah pergolakan 
politik paska Perang Dingin. Kondisi tersebut agaknya berhasil 
membangkitkan posisi Inggris yang sempat mengalami kemerosotan 
relatif paska Perang Dunia II sebagai jantung Eropa. Keengganan 
Uni Eropa terhadap perilaku Inggris di dalam komunitas, membuat 
Uni Eropa berupaya untuk menyaingi Inggris dalam memproduksi 
industri televisi. Beberapa negara seperti Prancis dan Belanda 
mulai memproduksi tayangan serupa, sepeti Star Academy, Qui 
Sera le Prochain Grand Pâtissier, The Voice, dan Big Brother (Hill 
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2005). Dalam aspek budaya, penciptaan format-format serupa oleh 
negara-negara Uni Eropa juga tidak lain bertujuan untuk menyaingi 
Inggris. Selain itu dalam aspek sosial, peran media sebagai penyalur 
informasi amatlah penting bagi kepercayaan masyarakat sekaligus 
sebagai identitas kultural.

Simpulan

Dapat dikatakan bahwa kedekatan geografi dan pasar tunggal 
rupanya tidak membuat ekspor industri televisi Inggris meningkat 
Uni Eropa. Ekspor industri televisi Inggris di Uni Eropa ternyata 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat. Hal 
ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, pilihan Inggris untuk 
mempertahankan mata uang menciptakan jarak ekonomi antara 
Inggris dan Uni Eropa meski keduanya dekat secara geografi dan 
tergabung dalam European Single Market. Kedua, meski mewarisi 
budaya Greco-Roman, hal tersebut tidak membuat Inggris lebih 
dekat dengan Uni Eropa, Inggris justru memiliki kedekatan kultural 
Anglo-Saxon dengan Amerika Serikat. Sehingga ekspor industri 
televisi Inggris ke Amerika Serikat secara umum lebih menarik 
dibandingkan ke Uni Eropa.
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