
 

 

BAB IV 

Indonesian Food Festival 2019 di Bangladesh sebagai Upaya Peningkatan Citra Negara 

Indonesia 

4.1 Gastrodiplomasi dan Citra Kuliner Negara Indonesia 

 Makanan merupakan salah satu unsur identitas sebuah negara yang mampu menjadi suatu 

unsur penarik perhatian dari masyarakat asing. Selain itu, makanan juga mampu menjadi penengah 

dari semua keterbatasan mengenai jarak secara geografis. Sehingga tak jarang makanan dijadikan 

salah satu objek wisata disuatu negara. Hal ini menjadi sangat berpeluang besar dikarenakan dalam 

wisata kuliner, keaslian makanan menjadi daya tarik apabila bisa dinikmati di negara asalnya 

secara langsung dan bagi yang tidak bisa menikmati dari asal negara secara langsung dapat 

menikmatinya dengan cara membeli produk yang dijual secara komersil.  

 Dengan pola tersebut, maka makanan dijadikan salah satu instrumen dalam berdiplomasi. 

Diplomasi gastronom atau dikenal dengan gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi dapat didefinisikan 

sebagai ranah kebijakan dan praktik di mana aktor negara dan non-negara berusaha untuk 

menumbuhkan citra positif dengan nation brand yang ditunjukkan kepada publik asing, 

menggunakan wisatawan asing yang dinilai sebagai potensi berharga untuk dapat meningkatkan 

pendapatan negara serta citra negara (Hananto, 2021). Gastrodiplomasi merupakan perpaduan 

aktor negara dan non negara dalam melakukan diplomasinya. Dilihat dari bagaimana pola kegiatan 

yang dilakukan oleh gastrodiplomasi yang bertujuan menarik perhatian publik asing dengan 

potensi – potensi budaya, kuliner dan parawisata yang diberikan sehingga menjadi sebuah jalan 

baru untuk mencapai tujuan negara dan mendapatkan perhatian publik. 

 Peran dari aktor negara dan non negara kerap memiliki pola seperti ketika negara 

mengadakan diplomasi yang menjadi pelaksana ataupun targetnya adalah masyarakat publik 

melalui banyak cara, diantara melalui platform media cetak, ataupun sosial media. 

Gastrodiplomasi tak hanya memberikan kuliner, namun juga pengalaman mengenai filosofi, pesan, 

dan nilai yang dimiliki suatu makanan tersebut. Dimulai dengan rendang masakan padang yang 

memiliki filosofi kesabaran, kegigihan dan kebijaksanaan. Filosofi tersebut didapat dari proses 

masak rendang yang memakan waktu yang lama. Kemudian nasi tumpeng yang berbentuk kerucut 

sebagai simbol untuk memanjatkan doa setinggi – tingginya kepada yang Maha Kuasa dan 



 

 

memiliki warna sayuran dan lauk yang beragam dan juga melambangkan keindahan alam 

Indonesia.  

 Potensi-potensi makanan Indonesia juga sudah memiliki peluang yang besar dimulai dari 

masuknya beberapa makanan Indonesia dalam kategori 50 makanan terbaik dunia versi CNN 

diantaranya rendang, nasi goreng, soto ayam. Indonesia sudah mulai menjalankan beberapa 

kegiatan dengan maksud untuk menyebarluaskan potensi yang dimiliki untuk menarik perhatian 

publik asing. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiata festival makanan yang diikuti oleh 

Indonesai ataupun diadakan oleh Indonesia sendiri melalui KBRI yang tersebut di dunia. Dalam 

menjalanakn festival makanan tersebut, Indonesia tak jarang mendapatkan respon yang sangat baik 

dari jumlah partisipan yang datang dan peningkatan penjualan masakan Indonesia.  

 Citra negara Indonesia mengenai kuliner memiliki potensi yang baik, namun dalam 

gastrodiplomasi, menurut Rockower yang menjadi daya tarik tidak hanyalah kuliner semata. 

Kemajuan ekonomi, teknologi, keindahan alam dan hal lainnya yang kasat mata. Kemudian 

identitas negara juga lebih merujuk kepada karakter bangsa, tradisi, budaya serta bahasanya. Setiap 

negara pasti memiliki makanan khasnya sendiri - sendiri seperti Jepang dengan sushi, India dengan 

kuah kari. Melalui makanan khas tersebut, masyarakat secara umum dapat mengenali negara 

melalui makanan yang khas dari negara tersebut. Menyeimbangkan sektor pariwisata dengan 

kuliner juga merupakan salah satu langkah yang relevan dikarenakan, banyak warga asing yang 

datang ke Indonesia dikarenakan objek wisata yang hanya ada di Indonesia dan jika diseimbangkan 

dengan kuliner-kuliner yang mampu memberikan parawisatawan pengalaman yang beru mengnai 

makanan-makanan yang dinikmati dan menjadi nilai untuk kembali lagi ke Indonesia. Secara tidak 

langsung, langkah tersebut merupakan kegiatan promosi yang akan berawal dari sosial media 

ataupun mulut ke mulut. 

 Memiliki banyak restoran dan produk yang tersebar di berbagai negara yang mewakili 

makanan asli suatu negara merupakan cara terbaik karena dengan hal tersebut masyarakat umum 

sangat mudah untuk menemukan makanannya dan lebih relevan untuk dikenali secara masal 

daripada hanya melalui festival-festival makanan. Dengan globalisasi yang terus berkembang, 

maka peluang untuk mempromosikan makanan Indonesia semakin beragam cara mulai melalui 

media internet, media cetak, ataupun media sosial yang sedang marak-maraknya di beberapa 

negara.  



 

 

4.2 Indonesian Food Festival 2019 sebagai Upaya Peningkatan Citra Negara  

 Acara Indonesian Food Festival yang diadakan di Bangladesh menjadi acara yang sangat 

menarik. Berdasarkan wawancara dengan Asdrin Qiranne selaku Former Administrative and 

Technical Staff for Information and Social Department di Kantor KBRI Dhaka, acara tersebut 

sangat menarik karena tidak adanya restoran Indonesia yang ada di Bangladesh sehingga membuat 

masyarakat Bangladesh mendapatkan pengalaman. Dengan semua rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan menjadi sesuatu yang sangat baru bagi masyarakat Bangladesh.  

 Ketika Dubes Rina Soemarno memberikan pidato sambutan, beliau mengatakan bahwa 

acara ini diadakan dengan latar belakang yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang kaya akan 

rempah – rempah dan dengan cita rasa yang beragam mulai dari pedas, manis, dan gurih. 

Diselenggarakannya acara tersebut melibatkan KBRI Dhaka dan Hotel Pan Pacific Sonargaon. 

Dari kerjasama tersebut dapat dilihat wujud dari diplomasi publik yang dilakukan, yaitu kerjasama 

antar aktor negara dan aktor non negara. KBRI Dhaka sebagai aktor negara memiliki peran sebagai 

penyelenggara yang menyusun rangkaian acara, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara 

terssebut, sedangkan dari sisi Hotel Pan Pacific Sonargon sebagai penyedia tempat yang dapat 

diambil makna bahwa acara tersebut diterima oleh pihak dari masyarakat Bangladesh. Dalam 

pelaksanaan festival makanan tersebut, KBRI Dhaka menyusun acara dalam tempo satu minggu 

yang setiap harinya diisi dengan penampilan  - penampilan dari para penari yang bewarga negara 

Indonesia sehingga esensi rasa dari Indonesia dapat didapatkan oleh masyarakat Bangladesh yang 

hadir. Melalui hadirnya tarian – tarian tradisional tersebut, Indonesia melakukan branding melalui 

tarian tersebut selama seminggu sehingga masyarakat yang datang setiap harinya memiliki 

pengetahuan dan pengalaman baru dalam segi tarian. Sehingga masyarakat Bangladesh memiliki 

pandangan lain tentang Indonesia selain makanan yang beragam, juga memiliki tarian yang 

beragam pula. 

 Dalam prosesi festival makanan tersebut, KBRI Dhaka mengundang chef asal Indonesia 

yaitu Chef Eko Cahyo dan Chef Krisnamurti yang menjadi juru masak dalam festival makan 

tersebut sehingga rasa khas Indonesia tetap terjaga dan juga menggunakan rempah – rempah asli 

Indonesia. Asdrin Qiranne juga menyampaikan bahwa dalam festival makanan yang diadakan 

KBRI Dhaka, setiap makanan diberi penjelasan terkati sejarah, asal usul, filosofi, dan nilai yang 

dimilikinya. Melalui penjelasan tersebut, masyarakat Bangladesh juga mendapat ketertarikan 



 

 

melalui aspek – aspek yang terdapat dibalik makanan tersebut. Dengan mengetahui sejarah, nilai, 

dan filosofi, KBRI Dhaka melakukan branding melalui nilai sejarah, filosofi dan nilai kepada 

masyarakat Bangladesh. Sesuai dengan penjelasan mengenai soft power bahwa yang menjadi 

potensi bukan lagi kepada kekuatan militer suatu negara melainkan kekuatan sejarah, nilai dan 

filosofi. Hal ini dilakukan agar masyarakat Bangladesh juga mengetahui makanan ini memiliki 

latar belakang apa dan dihidangkan ketika acara tertentu saja yang membuat budaya Indonesia 

juga semakin dikenal. 

 Dalam kurun waktu 3 hari penyelenggaraan Indonesian Food Festival 2019, reservasi tamu 

telah mencapai lebih dari 400 orang  (Dhaka, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan 

masyarakat Bangaldesh terhadap makanan Indonesia. Pencapaian jumlah partisipan ini tidak 

terlepas dari kampanye yang dilakukan oleh KBRI Dhaka melalui platform Instagram dan 

Facebook.  

Gambar 2. Promosi Indonesian Food Festival 2019 “Taste of Indonesia” di akun resmi Instagram KBRI Dhaka. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Kekuatan globalisasi sangat membantu Indonesia dalam melakukan nation branding. 

Melalui media sosial, KBRI Dhaka memanfaatkan berbagai platform guna mempromosikan 

kegiatan dan juga mempromosikan potensi lain yang dimiliki Indonesia terkait batik, alat musik 

daerah, dan beragam olahan sate khas Indonesia. Melalui pencapaian kuantitas dari partisipan yang 

hadir, ini mengindikasikan bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh KBRI Dhaka mencapai 

beberapa lapisan. Hal ini ditunjukan melalui hadirnya beberapa people of interest seperti pejabat 

Sumber : akun resmi Instagram KBRI Dhaka @indonesiaindhaka 



 

 

pemerintah Bangladesh dan negara tetangga lainnya dalam upacara pembukaan sehingga dengan 

hadirnya para pejabat, dapat  menjadi permulaan untuk kerjasama berikutnya yang akan 

dilaksanakan. Secara implisit ini merupakan keberlanjutan dari diplomasi publik yang dimulai oleh 

Indonesia kepada Bangladesh.  

 Indonesia menjalankan diplomasi publik yang menuju ke banyak arah. Diantaranya kepada 

para pejabat, masyarakat, dan pihak hotel. Berdasarkan dari pelaksanaan festival makanan 

tersebut, diplomasi yang dilakukan melalui kuliner yang pertama ditujukan kepada petinggi dan 

pejabat Bangladesh sebagai bentuk permulaan kerjasama kuliner dan sebagaimana informasi yang 

diberikan Asdrini Qiranne dimana di Bangladesh belum terdapat restoran Indonesia sehingga 

dengan adanya festival makanan tersebut menjadi awal bagi kerjasama Indonesia dan Bangladesh 

dalam sektor kuliner baik ekspor impor rempah – rempah atau makanan khas Indonesia, kemudian 

kepada masyarakat Bangladesh dimana ketika mereka mendapatkan pengalaman baru dalam 

kuliner khas Indonesia, dan keterbatasan untuk memperoleh makanan khas Indonesia di 

Bangladesh, maka tingkat pengunjung asal Bangladesh untuk mendapatkan pengalaman kuliner 

akan meningkat sehingga parawisata Indonesia dan kuliner Indonesia pun juga berdampak. Dan 

yang terakhir kepada pihak Hotel Pan Pasific Sonargaon dimana hotel tersebut berdasarkan 

kegiatan – kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KBRI Dhaka sudah bekerjasama untuk beberapa 

kegiatan yang diadakan dan melibatkan KBRI Dhaka baik secara penyelanggara atau partisipan.  

 Memiliki kesamaan mengenai makanan yang terdiri dari banyak rempah yang tidak jauh 

beda dengan dasar makanan yang berasal dari Bangaldesh sendiri menjadikan festival makanan 

yang diadakan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat Bangladesh untuk melihat perbedaan 

dan keunikan yang dimiliki Indonesia melalui kulinernya. Sehingga dengan perbedaan rasa yang 

ada maka masyarakat Bangaldesh sudah bisa mengenali makanan Indonesia melalui rasa dan 

rempah – rempah yang digunakannya. Berbicara mengenai branding yang didapati melalui festival 

makanan tersebut dapat dilihat dari kuantitas partisipan yang datang ke acara tersebut 

mengindikasikan bahwa prinsip untuk mempengaruhi masyarakat dan meningkatkan ketertarikan 

akan makanan Indonesia tercapai. Kekuatan branding Indonesia yang dilakukan bukan lagi melalui 

wisatanya yang mendunia, kekuatan militer yang berada di posisi wahid dalam regional Asia 

Tenggara dan urutan 16 dunia (Tempo.co, 2017).  Kekuatan yang diberikan melalui sisi kuliner 



 

 

Indonesia yang juga memiliki keunggulan yang dapat dilihat melalui rendang, gado – gado dan 

sate yang kerap masuk ke dalam makanan paling enak menurut CNN.  

 Mengenai makanan Indonesia, Bangladesh masih memiliki keterbatasan dalam 

penyediaannya yang berupa restoran. Jika merujuk kepada tantangan yang disampaikan oleh 

AGASI, maka solusi yang dapat dilakukan adalah membuat lembaga yang bekerjasama dengan 

pemerintah Indonesia seperti yang dilakukan oleh Thailand melalui Global Thai Food Ltd. yang 

menaungi belasan ribu restoran Thailand di seluruh dunia. Sehingga dengan cara ini, restoran 

Indonesia dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga dapat memiliki posisi dalam pangsa 

kuliner dunia. Untuk mencapai titik tersebut, Indonesia didukung dengan makanan – makanan 

yang sudah memiliki nama dalam ajang internasional seperti rendang, nasi kuning, gado – gado, 

sate, nasi goreng. Branding dengan cara tersebut merupakan cara yang efektif jika dilihat dari sudut 

pasar kuliner dan ekspor rempah yang ada di Indonesia yang meningkat karena permintaaan yang 

akan meningkat sesuai dengan restoran Indonesia yang tersebar. Rempah – rempah tersebut 

menjadi salah satu instrumen diplomasi publik yang dapat dilakukan dengan mengekspor rempah, 

maka komoditas di dalam suatu negara menjadi beragam sehingga perekonmian Indonesia juga 

akan berkembang.  

 Berdasarkan dengan beberapa rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

melalui memberikan sajian tarian – tarian, kemudian memberikan penjelasan mengenai makanan 

dan sejarah – sejarahnya menjadi sejalan dengan prinsip diplomasi publik yang menggunakan soft 

power dengan tujuan untuk meningkatkan familiaritas masyarakat Bangladesh dengan budaya – 

budaya yang dimiliki oleh Indonesia, kemudian meningkatkan apresiasi masyarakat Bangladesh 

mengenai kuliner yang disajikan, menarik masyarakat Bangladesh untuk mengetahui mengenai 

kuliner Indonesia secara lebih, serta mempengaruhi perilaku sesuai dengan budaya – budaya yang 

dimiliki oleh Indonesia. 

4.3 Analisis Tiga Dimensi Diplomasi Publik Mark Leonard  

 Berdasarkan yang dituliskan Mark Leonard di bukunya yang berjudul Public Diplomacy, terdapat 

beberapa tujuan yang dapat dicapai dalam diplomasi publik, diantaranya  

1. Meningkatkan kedekatan masyarakat terhadap negara lain (membuat mereka 

memikirkan negara tersebut, meningkatkan pandangan mereka, memutar opini yang salah 



 

 

2. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sebuah negara (menciptakan persepsi 

yang positif, melihat sebuah isu dari persepsi yang sama) 

3. Melibatkan masyarakat dengan masyarakat di negara lain (kerjasama dalam bentuk 

pariwisata, pendidikan, membeli produk) 

4. Mempengaruhi masyarakat (mendapatkan perusahaan unutk berinvestasi atau 

mencari partner kerja) 

Mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemerintah harus paham bahwa diplomasi publik tidak bisa 

dijadikan satu-dimensi dalam penyampaian pesannya (Leonard, 2002). Terdapat tiga dimensi yang 

dijabarkan oleh Mark Leonard, yaitu news management, strategic communication, relationship 

building.  

News Management  

Manajemen berita merupakan salah satu dimensi yang digunakan dalam diplomasi publik 

sebagai cara untuk memasarkan kegiatan atau instrumen diplomasi publik oleh suatu negara. 

Dalam kasus ini, Indonesia diwakilkan oleh KBRI Dhaka mengadakan Indonesian Food Festival 

2019, dengan tajuk Taste of Indonesia. Dalam aktivitas pengelolaan berita, KBRI Dhaka 

menggunakan website resmi KBRI Dhaka dan menggunakan media sosial resmi dari KBRI Dhaka. 

Kemudian tidak hanya menggunakan website dan media sosial dari KBRI Dhaka, namun juga 

partner yaitu Hotel Pan Pasific Parangon. Manajemen berita juga berpengaruh terhadap 

pemberitaan kegiatan yang dilakukan oleh KBRI Dhaka agar mencapai beberapa lapisan 

masyarakat, baik masyarkat Indonesia maupun masyarakat yang ada di Dhaka atau di negara lain. 

Hal ini dapat ditujukan sebagai bentuk upaya KBRI Dhaka meningkatkan kepedulian masyarakat 

luas terhadap Indonesia yang sedang mencoba untuk memperluas keunggulannya dibidang kuliner 

dan budayanya dalam bentuk acara yang diselenggarakan oleh KBRI Dhaka. Manajemen berita 

tersebut akan menarik perhatian apabila rangkaian acara dan penulisan berita tersebut memiliki 

keunikan di dalamnya. 

 Membangun kerjasama dengan negara lain juga ada beberapa hal yang diperhatikan, 

diantaranya bagaimana sistemn manajemen pemberitaan dari negara tersebut. Manajemen 

pemberitaan yang kurang baik juga menjadi bentuk citra negara yang buruk pula. Hal ini dianggap 

negara lain sebagai negara yang kurang mampu dalam menjual kerjasama atau potensi yang 



 

 

dimiliki terlebih dalam pemberitaan yang berisi provokasi yang sangat rawan menjadi awal konflik 

antar negara. Netralnya sebuah media pemberitaan menunjukkan bahwa media pemberitaan di 

negara tersebut bersifat netral dan tidak berpihak kepada satu pihak saja. Media pemberitaan 

memiliki peran yang penting dalam membangun citra sebuah negara, dimana era globalisasi 

pemberitaan domestik dalam sebuah negara dapat diketahui dengan cepat oleh negara-negara 

lainnya. Dengan upaya yang telah dilakukan oleh KBRI Dhaka yang memberitakan mengenai 

kegiatan yang diselenggarakan tersebut melalui web resmi, sosial media sudah menjadi tahap yang 

baik untuk menebar perhatian ke masyarakat luas mengenai potensi yang dimiliki oleh Indonesia 

melalui sajian kuliner.  

Selain upaya yang dilakukan KBRI Dhaka, pemerintah Indonesia juga bisa memanfaatkan media 

pemberitaan lainnya baik dari platfrom youtube atau apapun yang bisa diakses secara global 

mengenai potensi – potensi yang dimiliki Indonesia baik dari segi pariwisata, kuliner, pendidikan, 

dan budayanya. Hal ini dikarenakan dengan beragamnya sumber informasi yang diterima 

masyarakat luas terkait keunikan Indonesia, maka tujuan-tujuan yang dapat dicapai dengan 

diplomasi publik dapat terealisasikan. 

Strategic Communication 

Strategi komunikasi adalah sebuah serangkaian kegiatan yang lebih mirip 

kampanye politik: menetapkan sejumlah pesan strategis, dan merencanakan serangkaian 

kegiatan selama satu tahun atau lebih untuk memperkuatnya (Leonard, 2002). Berdasarkan 

dengan definisi Mark Leonard, dalam kegaitan Indonesian Food Festival 2019 : Taste of 

Indonesia, KBRI Dhaka menggunakan kampanye mengenai potensi kuliner Indonesia 

melalui undangan yang ditujukan ke beberapa people of interest. Salah satu upaya 

komunikasi yang dibangung oleh KBRI Dhaka yang diinformasikan oleh Asdrin Qiranne 

selaku Mantan Staf Administrasi dan Teknis Departemen Penerangan dan Sosial Budaya 

di KBRI Dhaka adalah mengundang sejumlah people of interest yang terdiri dari pejabat 

domestik Bangladesh, kemudian negara tetangga lainnya. Hal ini dilaksanakan dalam 

upacara pembukaan, dengan hadirnya para tamu undangan tersebut di pembukaan acara 

yang dibuka oleh Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh yaitu Rina P. Soemarno dapat 

dilihat sebagai sebuah strategi dari Indonesia agar mampu membangun komunikasi dengan 



 

 

para pemangku kepentingan sehingga kedepannya jalur komunikasi sudah memiliki jalur 

dan sudah dibuka mengenai kerjasama yang dimulai dengan festival makanan tersebut.  

Relationship Building 

Dimensi ini merupakan dimensi dari diplomasi publik yang memiliki upaya berjangka 

lama. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai dasar dalam membangun hubungan adalah 

dengan memberikan beasiswa, pertukaran pelajar, pelatihan, seminar, konferensi (Leonard, 2002). 

Tiga dimensi tersebut dapat dikatakan berkesinambungan karena masing-masing memiliki 

pengaruh terhadap satu dimensi dengan yang lain. Seperti halnya dari manajemen berita akan 

berpengaruh kepada strategi komunkasi yang dilakukan dan berdampak terhadap upaya 

membangun relasi dengan negara lain. Melihat kembali kepada kegiatan Indonesian Food Festival 

2019, strategi komunikasi yang dibangun dengan melibatkan para aktor negara dari Bangladesh 

seperti para pejabat dan pejabat negara tetangga seperti Nepal dapat menjadi gerbang untuk 

membangun kerjasama dalam bidang kuliner rempah.  

 Membangun kerjasama tersebut bukan hanya sebatas aktor negara, namun juga aktor non 

negara. Kegiatan tersebut melibatkan pihak dari Hotel Pan Pasific Parangon juga, yang menjadikan 

kerjasama dari KBRI Dhaka tidak sebatas kepada pihak pemerintah Bangladesh saja. Dengan 

potensi yang dimiliki oleh kuliner Indonesia melalui rempah – rempah yang beragam dan mirip 

dengan masakan dari Bangladesh namun memiliki citarasa yang berbeda karena rempah juga yang 

berbeda. Potensi ekspor impor mengenai rempah atau pembangunan restoran Indonesia di 

Bangladesh bisa menjadi hasil dari upaya tersebut. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka 

masyarakat Bangladesh akan lebih familiar dengan Indonesia, dan masyarakat mengenal Indonesia 

bukan hanya melalui berita-berita namun juga dengan kuliner Indonesia yang berkembang di 

Bangladesh. Berdasarkan buku Public Diplomacy, cara yang sangat efektif adalah dengan 

beasiswa. Namun, melihat kegiatan tersebut, penulis yakin bahwa dengan adanya festival makanan 

tersebut kerjasama akan terbangun dengan instrumen atau cara yang berbeda. 


