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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penelitian skripsi kali ini, penulis menggunakan teori diplomasi publik, konsep soft 

power dan konsep nation branding. Teori diplomasi publik dipakai oleh penulis karena teori ini 

dirasa mampu menjelaskan bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui program 

Indonesian Food Festival 2019, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam proses Indonesia 

meningkatkan citra negara. Konsep soft power hadir sebagai wujud bahwa kini negara-negara 

mulai mengedepankan cara yang lebih halus dan positif dalam berdiplomasi, seperti contohnya 

diplomasi publik yang dipakai oleh Indonesia yang berdiplomasi dengan negara Bangladesh 

melalui kekuatan makanan yang merupakan definisi dari gastrodiplomasi. 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Diplomasi Publik 

Menurut Jan Melissen dalam buku yang berjudul The New Public Diplomacy, dijelaskan bahwa 

diplomasi publik merupakan sebuah proses hubungan langsung  orang – orang di dalam sebuah 

negara yang diupayakan untuk memajukan kepentingan dan nilai – nilai yang mewakili suatu 

negara. Dalam buku tersebut juga disampaikan bahwa tujuan dari diplomasi publik adalah publik 

asing dan untuk berdiplomasi dengan publik harus dibedakan dengan cara berdiplomasi dengan 

publik dalam negri. Diplomasi publik sendiri dapat dilakukan oleh aktor negara dan non negara 

yang mana mereka memiliki pengembangan diplomasi publik mereka. Namun kerjasama 

diplomasi ini tak terbatas dalam pemerintah  dan pemerintah atau non pemerintah dan non 

pemerintah, diplomasi memiliki keluwesan dalam memilih aktor.    terdapat tiga hal yang perlu 

diperhatikan diantaranya adalah propaganda, citra negara dan hubungan budaya negara asing. Tiga 

unsur tersebut kerap digunakan untuk merubah pandangan mengenai suatu negara dengan 

memperkuat sebuah paham yang sudah ada. Jan Melissen juga meyakinkan bahwa praktik 

hubungan budaya secara tradisional dekat dengan diplomasi, namun seiring berkembangnya 

zaman, kedua hal ini menjadi tumpang tindih. Hal ini juga yang dapat dilihat bahwa diplomasi 

publik memiliki hubungan yang erat dengan hubungan budaya dengan negara asing guna 

memperkuat kekuatan suatu negara dengan apa yang dimilikinya. Secara umum, diplomasi publik 

memiliki keterbatasan yang bersifat mengenali dan menerima keterbatasan yang ada. (Melissen, 

2005) Melihat dengan upaya Indonesia dalam meningkatkan citra negara melalui Indonesian Food 

Festival di Bangladesh, berdasarkan teori tersebut, unsur – unsurnya memiliki keterkaitan dengan 
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fenomena yang terjadi. Indonesia berupaya untuk meningkatkan citra negara, namun dengan 

melakukan praktek hubungan budaya dengan cara mengadakan festival makanan tersebut. 

Kerjasama yang dilakukan oleh KBRI Dhaka juga tidak hanya sebatas mengundang pejabat -

pejabat negara, namun juga bekerjasama dengan juru masak, mahasiswa beasiswa dan bahkan 

pihak Hotel. Sehingga teori tersebut relevan untuk memahami upaya – upaya tersebut. 

2.2 Kerangka Konsep 

2.2.1 Soft Power 

Definisi power dalam ilmu politik ialah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah negara. 

Power menurut Joseph S. Nye tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hard, soft, dan smart. Hard 

power dikenal dengan kekuatan tradisional yang identik dengan penggunaan kekuatan militer dan 

paksaan. Kemudian soft power menggunakan diplomasi atau kerjasama yang lebih persuasif dan 

tidak menggunakan unsur paksaan atau tekanan. Kemudian terdapat jenis smart power yang 

merupakan campuran dari kedua power sebelumnya. Soft power merupakan sebuah cara yang 

digunakan untuk mencapai tujuan negara dan memiliki tujuan yang sama dari ketiga power 

sebelumnya, namun soft power tidak menggunakan tekanan militer ataupun kekuatan militer sama 

sekali. Kemudian Brian Hocking dalam buku The New Public Diplomacy menyatakan bahwa citra 

negara dipengaruhi oleh produk makanan, teknologi, dan politik yang dihasilkan oleh negara 

tersebut. Sehingga penting untuk meluaskan penyebaran produk – produk, kegiatan wisata yang 

dimiliki Indonesia. Joseph S. Nye, menjelaskan bahwa Soft power adalah “the ability to get what 

you want through attraction rather than through coercion or payments”. (Nye, 2004)  

Menurut Joseph S. Nye, untuk mencapai tujuan negara maka perlu ada persetujuan dari 

kedua pihak mengenai peraturan dan regulasi yang sama sama menguntungkan. Kemampuan 

untuk menarik perhatian dengan konsep soft power bersumber dari nilai – nilai, budaya, kebijakan 

politik yang dimiliki dan hal ini akan menjadi poin yang menjadi daya tarik dalam menjalankan 

pendekatan soft power tersebut. Kemudian, dalam tulisan ini, konsep ini akan melihat bagaimana 

makanan khas Indonesia dan tarian yang ditampilkan ketika acara tersebut memiliki dampak 

kepada upaya peningkatan citra negara. Kemudian dengan pendekatan soft power tersebut, peneliti 

menggunakan konsep tersebut untuk melihat bagaimana Indonesian Food Festival tersebut mampu 

untuk mempengaruhi masyarakat di Bangladesh melalui makanan – makanan yang dimiliki 

Indonesia. 
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2.2.2 Nation Branding  

 Dalam buku The New Public Diplomacy, nation branding dilakukan oleh semua negara 

dengan tujuan untuk menciptakan dan memodulasi reputasi mereka untuk menciptakan loyalitas 

domestik dann menjadikan promosi dari kekuatan mereka dan menjadi pengaruh bagi negara – 

negara lainnya. Disebutkan juga di buku tersebut bahwa alasan mengapa negara terus secara 

eksplisit dan terkadang implisit untuk membentuk dan membentuk kembali identitas mereka 

secara eksplisit dan implisit untuk mengubah citra diri mereka, adalah karena realitas mereka 

berubah dan mereka perlu memproyeksikan perubahan nyata ini secara simbolis kepada semua 

audiens yang berhubungan dengan mereka. Mereka ingin, sejauh yang mereka bisa, untuk 

menyelaraskan persepsi dengan kenyataan. 

 Namun kata brand pada era ini mulai merujuk kepada teknik pemasaran yang dilakukan 

negara tersebut agar memiliki pengaruh melalui produk yang dihasilkan. Sehingga yang dimaksud 

dengan nation branding adalah situasi dimana negara lain mengenal suatu negara karena produk 

atau kekhasan yang dimiliki negara tersebut, bukan lagi mengenai kekuatan militer semata. Seperti 

Amerika yang dikenal dengan produk Apple yang mana komponen dari produk tersebut tidak 

hanya dari Amerika saja, namun juga dari Irlandia, Cork, dan lainnya. Kemudian Amerika dikenal 

dengan Coca Cola, Hollywood, Converse dan kemudian disusul dengan produk yang menyerupai 

dari produk diatas maka yang tetap dikenal dan dianggap yang “asli” adalah miliki Amerika, 

karena branding mereka yang sudah mendunia dan berpengaruh dalam masing – masing sektor.  

 Berbicara mengenai kekuatan nasional sebagai dasar dari nation branding, yang mana jika 

suatu negara tidak memiliki kekuatan nasional, maka negara tersebut tidak mempunyai potensi 

untuk melakukan branding negaranya ke audiensi lainnya. Indonesia sebagaimana kita ketahui 

memiliki potensi di bidang kuliner yang sangat memukau, diantaranya adalah rendang yang masuk 

dalam urutan 11 (sebelas) dari 50 makanan terenak di dunia menurut CNN Internasional pada 

tahun 2021, kemudian gado – gado yang pernah menjaurai kontes masak internasional di Napoli, 

Italia, nasi goreng, dan sate juga yang banyak diminati oleh wisatawan asing yang datang ke 

Indonesia. Apabila kekuatan tersebut tidak diperluas pemasarannya maka sedikit pula kesempatan 

warga asing untuk mencoba masakan tersebut, sehingga dengan pengemasan di acara Indonesia 

Food Festival 2019 di Bangladesh menjadi upaya pembentukan power Indonesia dalam bentuk 

gatrodiplomasi dalam meningkatkan citra negara Indonesia dalam bidang kuliner. 



 

4  

2.2.3 Konsep Tiga Dimensi Diplomasi Publik Mark Leonrad 

Diplomasi publik dalam pelaksanaannya memiliki beberapa strategi, sesuai yang dijelaskan 

Mark pada buku Public Diplomacy dimana Mark menyampaikan bahwa terdapat tiga dimensi 

dalam diplomasi publik. Dalam tiga dimensi tersebut, terdapat news management, strategic 

communication, relationship building (Leonard, 2002). Berdasarkan masing – masing dimensi 

yang dijabarkan, Mark Leonard melihat bahwa diplomasi publik pada era ini sangat dipermudah 

dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi yang terus berkembang.  

1. Manajemen Berita 

Pada dimensi ini, Mark melihat bahwa penyebaran berita juga sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan diplomasi publik. Terlebih di era globalisasi dimana semua berita dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat domestik maupun domestik. Mark juga menjelaskan bahwa tidak ada 

kemungkinan bahwa masyarakat asing tidak mengetahui berita domestik suatu negara. Cara yang 

akurat agar berita tersebut tidak tersampaikan dengan salah, maka banyak pemerintahan yang 

menggunakan website dan situs resmi sebagai media pemberitaan.  

2. Komunikasi Strategis 

Komunikasi strategis bertujuan untuk membentuk persepsi suatu negara secara keseluruhan 

dengan tidak membedakan institusi dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap bidang-

bidang seperti politik, perdagangan, pariwisata, investasi dan hubungan budaya (Leonard, 2002).  

Persepsi sebuah negara dibangun tidak hanya oleh satu bidang saja, melainkan bersama bidang – 

bidang lainnya. Komunikasi strategis ini dibutuhkan untuk menyatukan tujuan dari masing – 

masing bidang agar memiliki hasil yang sama dalam pembangunan persepsi negara. Dalam kasus 

ini KBRI Dhaka memiliki peran untuk melakukan komunikasi strategis ini dengan berbagai 

bidang, diantaranya mengundang para pejabat negara, penggunaan tempat acara, pengisi acara dan 

para partisipan. Sehingga pemerintah memiliki kesempatan untuk memiliki naratif nasional yang 

berguna untuk mengenali setiap kebudayaan yang dimiliki. Naratif nasional berbeda dengan 

national branding dimana naratif nasional dilakukan untuk mengenali identitas negara tanpa 

bermaksud untuk menjualnya dengan cara yang sama dalam menjual “bubuk sabun” karena 

upayaini merupakan tindakan ceroboh yang dilakukan terhadap negara target denganmengurangi 

keanekaragaman budaya nasional untuk menjadikannya suatu komoditas yang homogen (Leonard, 

2002). 
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3. Pembangunan Hubungan 

Pembangunan hubungan merupakan dimensi terakhir yang juga memiliki peran vital dalam 

pelaksanaan diplomasi publik. Pembangunan hubungan ini dibutuhkan untuk mengetahui analisis 

kebutuhan bagi negara-negara yang sedang melaksanakan diplomasi publik. Sehingga dengan 

terbangunnya hubungan antar negara ataupun antar aktor sehingga dapat tercapainya tujuan dari 

negara – negara yang melakukan diplomasi publik tersebut. Hasil yang diharapkan secara umum 

yaitu terbentuk reputasi negara secara internasional yang menggunakan publik asing sebagai 

medianya. 

2.3 Indonesian Food Festival 2019 

 Makanan khas Indonesia sudah dikenal baik dalam dunia kuliner dunia. Hal ini dilihat 

bagaimana masakan rendang dan nasi goreng memiliki popularitas yang baik di berbagai belahan 

dunia. Terutama di benua Asia yang memiliki banyak ragam makanan khasnya, Indonesia 

memiliki ciri khas melalui rempah – rempah yang digunakan dalam setiap makanannya. Hal ini 

yang membuat KBRI Dhaka di Bangladesh mengadakan food festival dengan tema “Taste of 

Indonesia” pada tahun 2019 lalu. Acara tersebut diselenggerakan oleh KBRI dan kerjasama dengan 

Hotel Pan Pasific Parangon. (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acara food festival yang bertajuk “Taste of Indonesia” ini merupakan bentuk bagaimana 

Sumber : https://www.spellbound-leoburnett.com/indonesian-food-festival/ 
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perhatian pemerintah Indonesia atas popularitas masakan Indonesia di Bangladesh agar 

ketertarikan masyarakat Bangladesh dapat diperoleh. Makanan sendiri dijadikan salah satu bentuk 

dari media diplomasi publik yang mampu memberik dampak atas pembangunan citra Indonesia. 

Dalam acara tersebut, tidak hanya makanan yang disajikan namun juga tarian – tarian tradisional 

Indonesia. Dalam acara tersebut tidak hanya makanan saja yang berasal dari Indonesia, namun 

juga juru masaknya merupakan orang Indonesia, yaitu Chef Eko Cahyo dan timnya. Penari yang 

mengisi acara juga berasal dari Indonesia. Secara tidak langsung, penyelenggara ingin membawa 

para partisipan untuk merasakan atmosfer nusantara secara langsung tanpa harus datang ke 

Indonesia. 

Partisipasi dari warga Bangladesh dapat dikatakan cukup tinggi karena dalam 3 hari 

penyelenggaran, terdapat 400 reservasi tamu. Hal ini dapat dilihat bagaimana diplomasi publik 

bekerja. Kemudian kerjasama yang dilakukan oleh KBRI Dhaka tidak mengarah kepada 

pemerintah saja, namun kepada pihak hotel dan mengundang tamu merupakan salah satu jalan, 

bagaimana KBRI mempromosikan makanan Indonesia di Bangladesh. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu cara penulis menemukan referensi dalam mengerjakan 

penelitian. Referensi diperlukan agar dapat memperkaya teori, bahan bacaan agar penelitian dapat 

memiliki literatur yang luas dan relevan. Penelitian terdahulu tersebut berbentuk jurnal dan skripsi 

yang telah diselesaikan pada tahun – tahun sebelumnya dan penulis tidak menemukan judul yang 

sama dengan penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh 

penulis sebagai sumber referensi dalam mengerjakan penelitian tersebut. 

 Penelitian terdahulu dimulai dari jurnal yang ditulis pada tahun 2017 oleh Adrini Pujayanti 

dengan judul Gastrodiplomasi – Upaya Memperkuat Diplomasi Indonesia. Dalam jurnal ini, dapat 

ditangkap bahwa penulis jurnal tersebut ingin menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang 

kaya dengan makanan dan tidak kalah dengan Thailand yang berhasil melakukan perubahan citra 

negaranya yang pada mulanya dikenal sebagai negara dengan wisata seks nya, namun sekarang 

dikenal dengan wisata kulinernya. Keresahan yang disampaikan oleh penulis adalah kita memilki 

potensi namun akses untuk mencapai ke dunia luas sangat minim. Dalam jurnal tersebut, penulis 

memberi gambaran mengenai diplomasi publik yang dapat membantu perekonomian negara dalam 

sektor wisata kuliner. Kemudian penulis juga menjelaskan mengenai keterkaitan antara diplomasi 

publik, soft power, dan gastrodiplomasi. Sehingga dalam penelitian ini, pembaca dapat mengetahui 
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relevansi gastrodiplomasi dengan potensi – potensi yang dimiliki Indonesia dan juga pentingnya 

diplomasi publik sebagai media atau cara untuk membawa wisata, makanan, dan potensi lainnya 

yang dimiliki oleh Indonesia. Jurnal ini memberikan gambaran bagi peniliti bagaimana posisi 

gastrodiplomasi di Indonesia dan bagaimana langkah – langkah yang diambil Indonesia. 

 Berlanjut kepada skripsi yang ditulis oleh Khusairi Ramadhan dari program studi Hubungan 

Internaisonal Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Strategi 

Gastrodiplomasi Indonesia di Perancis Tahun 2018-2019”. Dalam skripsi tersebut gastrodiplomasi 

yang dilakukan oleh Indonesia di Perancis terkait dengan upaya Co-Branding Programm yang 

dilakukan oleh Kementrian Pariwisata pada tahun 2019 yang bekerjasama dengan Restoran 

Djakarta Bali di Perancis terkait promosi makanan khas Indonesia di Perancis. Skripsi tersebut 

juga menjelaskan bagaimana gastrodiplomasi berdampak kepada ketertarikan warga Perancis 

dengan masakan Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh penulis pada data pengunjung yang 

menunjukkan angka 85% dari pelanggan di restoran tersebut berasal dari warga lokal yang mana 

adalah masyarakat Perancis sendiri.  

 Jurnal berikutnya yang berjudul “Upaya Gastrodiplomasi Indonesia di Korea Utara” yang 

ditulis oleh Johanna Imanuella dan Maria Indira Aryani dari Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur pada tahun 2020 dijelaskan mengenai cara diplomasi Indonesia di Korea 

Utara melalui festival makanan dan olahraga di Pyongyang yang dimana Indonesia memiliki satu 

stand masakan yang khas dari Indonesia. Dalam jurnal tersebut yang menjadi perhatian penulis 

adalah rangkaian upaya – upaya yang dilakukan Indonesia dengan memanfaatkan toserba yang 

berada di Pyongyang dan Wonsan. Berdasarkan jurnal tersebut terdapat enam strategi yang 

digunakan dalam mengkampanyekan makanan khas Indonesia, yaitu pemasaran produk, strategi 

food events, strategi coalition-building,strategi the use of opinion leaders, strategi relasi media, 

dan strategi edukasi. Dalam upaya – upaya tersebut, kerjasama dilakukan oleh KBRI Pyongyang 

dengan acara – acara yang terkait dan dengan toserba yang berperan sebagai pihak yang 

menyediakan.  

 Penelitian selanjutnya dari Ani Agustin, Mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas 

Kristen Satya Wacana. Penelitian tersebut berjudul Peran IGA (Indonesian Gastronomy 

Association)/AGASI (Adi Gastronomi Indonesia) dalam Gastrodiplomasi Tahun 2018 -2020. 

Penelitian tersebut melihat dengan pendekatan teori diplomasi publik dengan konsep soft power 

dan nation branding. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai beberapa upaya – upaya 
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gastrodiplomasi Indonesia mulai dari gastrodiplomacy compaign (slogan, logos and programme) 

dalam upaya ini mewujudkan slogan wonderful indonesia beserta logo dan program – programnya. 

Kemudian dengan Product Marketing Strategy dengan menajalankan program Co-Branding. 

Dalam kerjasama ini restauran bekerjasama dengan wonderful Indonesia. Dan yang terakhir adalah 

Food Event Strategy yang merupakan bagaimana pengadaan acara festival makanan tersebut 

dirancang agar berhasil menaikkan branding Indonesia dengan makanan yang dimiliki. Kemudian 

peran IGA yang disampaikan oleh penulis adalah bahwa IGA mengadakan seminar – seminar yang 

bertujuan untuk pemahaman mengenai gastrodiplomasi, dan IGA juga bekerjasama dengan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu para pekerja khususnya Chef dan tenaga manejerial untuk 

menangani restoran Indonesia ketersediaan pangan dan bahan masak khas Indonesia. Oleh sebab 

itu, melihat dari penelitian tersebut, penulis dapat melihat bahwa dengan adanya IGA bersama 

pemerintah memilki dampak yang baik untuk keberlangsungan restoran Indonesia di luar negri 

demi mencapai tujuan branding Indonesia sebagia ujung tombak perekonomian Indonesia.  

 Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa bagaimana 

Indonesia memaksimalkan kemampuan gatrodiplomasinya dengan menggunakan pendekatan soft 

power agar mendapatkan pehatian dan memberikan pengaruh kepada industri makanan Indonesia 

di luar negri. Dalam penelitian kali ini, penulis akan melihat Indonesian Food Festival 2019 di 

Bangladesh sebagai upaya Indonesia dalam meningkatkan citra negara Indonesia di Bangladesh. 

Acara tersebut diadakan oleh KBRI Dhaka dan diadakan selama seminggu. Penulis juga 

menggunakan teori diplomasi publik dan konsep soft power. Sehingga hasil dari penelitian tersebut 

diharapkan dapat memberikan informasi terkait upaya – upaya apa saja yang dilakukan dalam 

meningkatkan citra negara melalui Indonesian Food Festival dan apa saja peran dari aktor negara 

dan non negara dalam menyukseskan acara tersebu
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Indonesia memiliki potensi gastrodiplomasi yang mempuni melalui makanan – makanan 

khas yang memiliki cita rasa yang baik dan digemari oleh banyak negara. Kemudian KBRI 

Dhaka mengadakan Indonesian Food Festival di Bangladesh untuk memasarkan atau menyajikan 

makanan khas Indonesia yang dimasak langsung oleh juru masak dari Indonesia dan 

menggunakan remaph – rempah khas Indonesia. Dengan menggunakan diplomasi publik, KBRI 

berusaha untuk terus menyuarakan tentang makanan khas Indonesia dan juga tarian Indonesia 

yang dikemas dalam acara tersebut. Kemudian, yang akan diteliti dari acara tersebut, strategi dan 

upaya seperti apa yang dilakukan oleh KBRI sebagai wujud peningkatan citra Indonesia melalui 

acara tersebut di Bangladesh. 

Citra Negara Indonesia 
Mengadakan Festival 

Makanan Indonesia Diplomasi 

Publik 

Tercapainya Peningkatan Citra 

Indonesia melalui Indonesian Food 

Festival 2019 dengan upaya yang 

dilakukan oleh KBRI Dhaka 

Soft Power 


