
 

 

    BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era sekarang, diplomasi tak hanya dilakukan ketika ada masalah, peperangan, 

namun untuk membangun kerjasama demi mencapai tujuan suatu negara tanpa adanya 

kekerasan dan penindasan. Dengan adanya diplomasi, negara – negara dapat membuat 

sebuah kerjasama yang bertujuan untuk mencapai tujuan kedua negara atau lebih tanpa ada 

merugikan satu pihak. Dalam melaksanakan diplomasi, aktor yang terlibat sudah tidak 

terbatas kepada aktor negara saja, namun juga bisa melibatkan aktor non negara. Diplomasi 

sendiri juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah diplomasi publik. 

Diplomasi publik sendiri bertujuan untuk mengubah pandangan seseorang atau sebuah 

negara terhadap satu negara.  

Dalam berdiplomasi, terdapat unsur yang sangat penting sebagai salah satu penunjang 

keberhasilan dalam berdiplomasi, yaitu power. Power yang dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi yang digunakan sebuah negara dalam mencapai 

kepentingannya. Setiap negara memiliki kekuatan yang berbeda – beda karena faktor 

geografis, faktor sumber daya alam, sumber daya manusianya. Sehingga tiap – tiap negara 

juga menggunakan kekuatan yang berbeda – berbeda. Joseph S. Nye  dalam bukunya yang 

berjudul Foreign Policy menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis power, yaitu hard power, soft 

power dan smart power (Nye, 2004). Dalam ketiga jenis power, tersebut masing – masing 

memiliki pendekatan yang berbeda – beda juga. Hard power yang memiliki pendekatan yang 

bersifat tradisional, seperti menggunakan kekuatan militer, atau bersifat memaksa sehingga 

dalam kerjasama tersebut ada pihak yang dipaksa atau terpaksa. Kemudian yang kedua yaitu 

soft power, dimana dalam pendekatannya lebih menggarah kepada cara yang persuasif, tanpa 

ada paksaan, berdiplomasi. Pendekatan tersebut biasanya dilakukan dengan tujuan untuk 

menarik perhatian para negara lain untuk mau bekerjasama dengan negara tersebut biak 

dalam hal politik, sosial atuapun budaya. Dan yang terakhir ialah perpaduan dari hard power 

dan soft power yaitu smart power. Dalam smart power negara akan menyeimbangkan 

mengenai penggunaan pendekatan militer dengan kemampuannya untuk berdiplomasi. 



 

 

Berdasarkan dari tiga jenis power yang sudah dijabarkan, soft power memiliki salah 

satuimplikasi dalam pelaksanaannya, yaitu dengan diplomasi publik. Diplomasi publik  

merupakan salah satu upaya dalam diplomasi dengan mengedapankan pemahaman, dan 

mempengaruhi audiens asing. Sehingga dalam diplomasi ini tak hanya aktor negara saja 

yang bergerak, namun masyarakatnya juga. Sehingga, dalam berbicara mengenai melibatkan 

masyarakat, gastrodiplopmasi juga merupakan bagian dari diplomasi tersebut.  

Gastrodiplomasi merupakan salah  satu  cara diplomasi publik yang menggunakan kuliner 

atau   budaya   kuliner   untuk   memberikan pemahaman  budaya  dan  nilai-nilai  dengan 

tujuan    membentuk    opini    publik    suatu negara (S Rockower, 2012:20) Gastrodiplomasi 

dalam era ini merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dapat berpengaruh terhadap 

perekonomian suatu negara secara tidak langsung dan dapat merubah citra sebuah negara. 

Secara tidak langsung ini juga menjadi salah satu cara negara dalam mempertahankan 

makanan tradisional yang menjadi simbol dari sebuah negara.  

Citra sebuah negara sangat berpengaruh dalam melakukan diplomasi. Hal ini 

dikarenakan hampir seluruh negara di dunia berlomba untuk menadapatkan citra yang baik. 

Menurut Keith Dinnie, ada beberapa cara dalam memaksimalkan citranya di dunia 

internasional. Diantaranya, meningkatkan familiritas melaui festival, konferensi, salruan 

televisi, media sosial. Hal tersebut harus dilakukan secara berulang – ulang agar 

mendapatkan atensi dari negara tujuan ataupun negara lainnya. Kemudian setelah familiar, 

maka mereka akan mengenali makanan tersebut. Kemudian Bambang Sukma Wijaya 

berpendapat bahwa untuk mendapatkan peningkatan citra memiliki beberapa langkah mulai 

dari pengenalan merek atau komoditas makanan, pengalaman dengan merk yang bertujuan 

untuk mendapatkan pasar bagi produk tersebut, dan loyalitas merek dimana para konsumen 

mulai menngonsumsi produk tersebut secara berkala dan pada akhirnya masuk ke dalam 

tahap spiritualitas merek dimana konsumen sudah menjadikan produk tersebut sebagai 

kebutuhan dasar hidup dan sudah memahami nilai filosofis dari produk yang digunakan. Hal 

seperti ini yang perlu dilakukan Indonesia untuk mendapatkan familiritas makanan – 

makanan Indonesia di negara luar sebagai salah satu identitas negara Indonesia. 

Berbicara mengenai makanan tradisional, Indonesia kerap melakukan festival makanan 

khas Indonesia yang mendunia, seperti rendang, soto, sate. Hal ini yang membuat Indonesia 



 

 

menjadi negara yang dikenal dengan masakan yang kaya akan rempah – rempahnya. 

Indonesia mempromosikan makanan khasnya mulai pada tahun 2005 dengan media televisi 

nasional. Kemudian, Indonesia juga mulai mempromosikan makanan khas Indonesia melalui 

festival makanan yang dilaksanakna di luar negri. Dengan cara ini, Indonesia melakukan 

kerjasama tidak  hanya dengan aktor negara namun juga aktor non negara sebagai penyedia 

tempat, penyelenggara atau yang lainnya.   

Melihat ke belakang pada tahun 2019 dimana Indonesia melalu KBRI Dhaka 

mengadakan sebuah acara festival makanan di Bangladesh. Indonesian Food Festival yang 

berlangsung hingga 6 September 2019 tersebut terselenggara atas kerja sama KBRI Dhaka 

dengan Hotel Pan Pacific Sonargaon. (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, 2019) 

Hal tersebut dilakukan Indonesia dengan tujuan untuk menunjukan komoditas atau produk 

dari Indonesia yang berada di Bangladesh. Makanan Indonesia merupakan makanan yang 

kaya akan rempah – rempah dan memiliki cita rasa yang beragam. Berdasarakan tulisan yang 

dibagikan KBRI Dhaka di situs resmi Kementrian Luar Negri, dapat dilihat bahwa Indonesia 

dan Bangladesh memiliki kesamaan dalam rasa makanan dari segi keberagaman rempah 

yang digunakan. Namun, dalam kegiatan Indonesian Food Festival tersebut diharapkan 

masyarakat Bangladesh juga menemukan keunikan sendiri dari makanan khas Indonesia 

yang disajikan. Sehingga kekhasan makanan tersebut dapat menjadi lebih diketahui, dan juga 

dapat membantu mempromosikan restoran – restoran Indonesia yang berada di Bangladesh. 

Dalam hal ini juga KBRI Dhaka memberikan ruang bagi sektor makanan untuk mengambil 

peran dalam meningkatkan citra negara dalam acara tersebut.  Karena berdasarkan upaya 

meningkatkan citra negara tidak hanya terpaku dalam makanan saja, namun juga melalui 

media hiburan, perfilman, permusikan. Dalam melihat jumlah partisipan yang diberitakan 

oleh KBRI melalui website resminya yang berjumlah 400 orang bisa menjadi indikasi bahwa 

tahap pengenalan makanan Indonesia sudah mencapai tingkat kuantitas yang cukup luas. 

Namun, untuk membahas mengenai upaya Indonesia dalam meningkatkan citra kuliner 

negara melalui Indonesian Food Festival 2019 akan dibahas oleh peneliti lebih lanjut. 

 

 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang di atas, maka muncul sebuah pertanyaan dari penulis yaitu, 

“Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia melalui KBRI Dhaka dalam 

meningkatkan citra kuliner negara Indonesia melalui Indonesian Food Festival 2019  ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan diplomasi publik yang dilakukan oleh 

Indonesia dalam meningkatkan citra negara Indonesia pada tahun 2019 melalui acara 

Indonesian Food Festival 2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan 

dijelaskan di bawah ini. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam 

memahamai topik tentang gastrodiplomasi, terkhusus dari Indonesia dan menambah 

pengetahuan bagi para pembaca mengenai pengaruh dari gastrodiplomasi Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 

Melihat dari sisi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

panduan dalam melihat bagaimana upaya Indonesia dalam membangun nation branding 

Indonesia sehinggan kedepannya dapat diciptakan cara gastrodiplomasi yang lebih baik 

dalam mencapai nation branding Indonesia. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk mengantisipasi dari konteks yang 

diluar topik penilitian agar pembahasann dapat terarah dan jelas. Batasan dalam penilitian ini 

melputi upaya – upaya yang dilakukan dalam meningkatkan citra negara melalui Indonesian 

Food Festival 2019 di Bangladesh. 


