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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kulinernya yang beragam dan memiliki 

komposisi rempah yang menjadi daya tarik dari negara lain. Berdasarkan sejarah, Indonesia 

memiliki rempah yang sangat diminati sejak era VOC. Dengan terlaksananya Indonesian Food 

Festival 2019 maka tahap promosi atau branding potensi kuliner Indonesia mulai tersebar ke luar 

negri. Hal ini ditujukan agar citra Indonesia dikenal juga sebagai negara kuliner bukan hanya 

sebagai negara kepulauan dan negara yang dikenal dengan pariwisatanya. Ketertarikan masyarakat 

asing akan meningkat jika sektor diplomasi publik Indonesia dikelola dengan maksimal. 

Berdasarkan tiga dimensi yang dijabarkan oleh Mark Leonard, kegiatan tersebut dianalisis sudah 

memiliki strategi dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perhatian masyarakat 

Bangladesh terhadap kuliner Indonesia dan melihat tamu undangan dari beberapa people of 

interest yang memiliki posisi di pemerintahan merupakan awal dari kerjasama Indonesia di bidang 

kuliner. Sangat disayangkan jika potensi yang dimiliki oleh Indonesia tidak dapat dikembangkan 

sehingga citra kuliner yang dimiliki Indonesia tidak dapat dikenal secara luas. 



 

 

5.2 Saran 

 

Secara garis besar, penelitian tersebut sudah menemukan hasil dari rumusan masalah yang 

akan dipecahkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang 

kompeten dan memiliki peran aktif dalam jalannya acaranya berikut dan juga aktor yang memiliki 

kompetensi dalam hal gastrodiplomasi Indonesia. Namun,  penulis masih merasa memiliki 

kekurangan dalam penulisan karya ilmiah tersebut dikarenakan narasumber yang memiliki peran 

dalam acara tersebut sudah dipindah tugaskan dan mengalami kendala dalam berkomunikasi 

dengan narasumber -narasumber tersebut.  

Penulis  beraharap KBRI Dhaka menyediakan survey kepuasan ketika pengadaan festival 

semacam ini agar dapat mengetahui kepuasan partisipan yang telah hadir. Penulis juga berharap 

kepada pemerintah mampu memberitakan acara festival makanan Indonesia yang dilaksanakan di 

luar negri lebih giat dan lebih serius agar masyarakat luas juga mengetahui mengenai potensi -

potensi kuliner yang dimiliki Indonesia. Promosi yang dilakukan untuk kuliner Indonesia harus 

seimbang dengan promosi wisata yang ada di Indonesia karena jika saling berdampingan maka 

dapat dilihat bahwa objek wisata Indonesia bertumbuh seiring dengan dikenal luasnya kuliner khas 

Indonesia. 


