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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Indonesia dianugerahi keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke 

seperti suku, bahasa, adat istiadat termasuk kekayaan cita rasa makanan. Kuliner yang 

bervariasi di tiap daerah merupakan salah satu dari sekian banyak kekuatan potensial 

Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian oleh Bandung Fe Institute dan Research 

Center for Complexity dari Surya University pada tahun 2016 lalu, terdapat lebih dari 

50 jenis soto, 60 jenis sate dan 100 lebih jenis sambal dari seluruh nusantara.1  

 Jika dikelola secara serius hal ini mampu memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi, bahkan memudahkan negara untuk lebih dikenal di kancah 

global. Dari perspektif Hubungan Internasional, kelimpahan kuliner yang dimiliki 

suatu negara dapat dimanfaatkan sebagai media diplomasi. Istilah kegiatan diplomasi 

melalui aneka hidangan disebut gastro diplomasi. Sebutan gastro diplomasi 

sendiri dipopulerkan oleh Paul S. Rockower yang merupakan seorang ahli dan 

praktisi di bidang diplomasi publik dan diplomasi kebudayaan, tepatnya pada tahun 

2012. 

 
1 Surya University Buat Peta Kuliner Nusantara." Tempo. November 25, 2016. Diakses pada 

tanggal 24 Februari 2019. Melalui https://nasional.tempo.co/read/823209/surya- university-buat-peta-

kuliner-nusantara. 

https://nasional.tempo.co/read/823209/surya-
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 Gastro diplomasi digunakan berbagai negara sebagai strategi branding atau 

pelabelan suatu negara untuk memperkuat identitas bangsanya di tengah dunia 

internasional.2 Salah satu caranya dengan memperkenalkan keunikan kuliner sebagai 

bagian dari identitas nasional dan menjadi kekuatan lunak (soft power) suatu negara.3 

Hillary Clinton pernah menyatakan bahwa “makanan adalah salah satu alat efektif 

untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi antar bangsa”. Tak lama berselang, 

Amerika Serikat mewujudkan hal tersebut dengan membentuk Department of State’s 

Diplomatic Culinary Partnership Initiative yang khusus menangani strategi gastro 

diplomasi.4 

 Gastro diplomasi sangat relevan untuk dikaji mengingat isu hubungan 

internasional sangat dinamis bukan hanya sebatas perang ataupun persaingan 

kekuasaan antarnegara. Media diplomasi pun bukan hanya melalui pertemuan formal 

atau surat-menyurat antar negara, maka dari itu hadirnya konsep gastro diplomasi 

yang hanya bermodalkan kekayaan kuliner dan budaya suatu negara sangat relevan 

untuk dipelajari terlebih lagi apabila negara tersebut mampu memanfaatkan ragam 

makanan sebagai kekuatan untuk menghadapi tantangan perpolitikan global yang 

bersifat tidak pasti dan dipenuhi ambiguitas.  

 
2 Paul S. Rockower. "The State of Gastro diplomacy." Public Diplomacy Magazine: Gastro 

   diplomacy, Agustus 2014. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019. Melalui 

https://www.publicdiplomacymagazine.com/. 
3 Aria Thanon Dewangga. "Meningkatkan Branding Negara Melalui "Gastro Diplomacy"." 

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. August 29, 2017. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019 

melalui https://setkab.go.id/meningkatkan-branding-negara-melalui-gastro-diplomacy/. 
4 Marthini, Ni Made, Ayu. “Potensi dan Tantangan Restoran Indonesia di Washington DC”, 

Laporan Atase Perdagangan Washington DC 2013. Diakses pada tanggal 24 Februari  2019. 

Melalui http://pushaka.kemendag.go.id/e-reportv5/resource/doc/data/1953.pdf.,  

http://pushaka.kemendag.go.id/e-reportv5/resource/doc/data/1953.pdf
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 Alasan lainnya, dalam sistem internasional Indonesia masih berada di 

golongan kekuatan menengah atau middle power. Secara riil kekuatan hard power 

Indonesia masih harus dikembangkan; menyiasati hal tersebut Indonesia dapat 

mengembangkan kekuatan lunaknya. Kuliner khas Indonesia tentu dapat 

berkontribusi dalam membangun citra positif Indonesia di mata dunia serta layak 

dijadikan sebagai alternatif untuk memikat negara-negara lain.  

 Pendekatan gastro diplomasi dianggap sebagai strategi persuasi yang mudah 

dan cukup efektif. Menyajikan aneka hidangan dengan cita rasa otentik dalam suatu 

pertemuan diplomatik dapat menjadi wadah pertukaran pikiran serta budaya. 

Meskipun ada banyak cara bagi suatu negara untuk menentukan dan 

memvisualisasikan identitasnya, makanan adalah salah satu yang sangat nyata. 

Premis dasarnya adalah “the best way to win hearts and mind is through the 

stomach”.5  Terlebih lagi sepiring makanan tidak memiliki tensi atau ideologi politik, 

netralitas yang tersaji dalam jamuan makanan memainkan peran utama dalam gastro 

diplomasi.  

 Kajian gastro diplomasi sekaligus menjadi upaya untuk melestarikan ragam 

kuliner agar tidak hilang ditelan waktu. Kelezatan masakan khas Indonesia yang 

terkenal akan bumbu dan rempahnya sudah meraih hati publik internasional, terbukti 

bahwa kudapan khas Sumatera Barat yakni Rendang berada di peringkat ke-11 dalam 

 
5  Paul S. Rockower, “Projecting Taiwan: Taiwan’s Public Diplomacy Outreach”, Issues & 

Studies  47, no.1 (Maret 2011): 107-152. 
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The World's 50 Best Foods per Maret 2018.6 Tidak berhenti sampai di situ, beberapa 

kuliner tradisional Indonesia telah diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda 

UNESCO, seperti Lumpia Semarang, Nasi Uduk hingga Roti Buaya.7  

 Hingga saat ini Indonesia masih terus berjuang untuk mematenkan Rendang 

dan Tempe agar diakui oleh UNESCO. Jika Indonesia mampu berpartisipasi lebih 

aktif mempromosikan diri melalui daya tarik kulinernya, Indonesia akan lebih dikenal 

dan niscaya memudahkan Indonesia mencapai kepentingan nasionalnya atau 

“national interest” di kancah global. Bahkan Retno Marsudi selaku Menteri Luar 

Negeri Republik Indonesia mengatakan bahwa gastro diplomasi merupakan passion 

beliau, sejalan dengan kecintaan beliau terhadap makanan. Beliau dalam pidatonya 

juga menegaskan tiga elemen penting mengenai gastro diplomasi yakni; makanan 

adalah identitas (identity), kebanggaan (pride) dan budaya (culture) sebuah bangsa.8 

 Terlepas dari itu, sebenarnya penerapan gastro diplomasi secara formal sudah 

dipraktikkan sejak awal tahun 2000, seperti yang dilakukan oleh Thailand yang 

menggaungkan diplomasi melalui makanan dengan program Global Thai Program. 

Pemerintah Jepang kemudian mengikuti dengan meluncurkan program kuliner Shoku-

Bunka Kenkyu Suishin Kondankai pada tahun 2005 serta Malaysia dengan 

 
6 "World's 50 Best Foods." CNN. March 14, 2018. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019. 

Melalui  https://edition.cnn.com/travel/article/world-best-food-dishes/index.html. 
7 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-

indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia/, diakses pada 21 Oktober 2019. 
8  Pidato Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional 

“Gastrodiplomacy to Strengthen The Indonesian Economy”, Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia, 17 Oktober 2019. 

http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia/
http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia/
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program Malaysia Kitchen For The World.9 Gastro diplomasi kini meraih 

ketenarannya seiring dengan fenomena globalisasi. Korelasi fenomena globalisasi 

dengan popularitas makanan sempat disinggung oleh Joseph S. Nye. Menurutnya 

dunia sekarang memasuki fase “information age” yang hampir semuanya berbasis 

teknologi dan memudahkan pertukaran informasi, sehingga mudah bagi negara untuk 

memasarkan keunggulannya dengan menggunakan media teknologi infromasi.10 

 Beberapa contoh seperti Taiwan dengan program “Dim Sum Diplomacy”, 

Australia dengan program “There’s Nothing Like Australia” termasuk Indonesia 

melalui “Wonderful Indonesia” yang digagas oleh Kementerian Pariwisata Republik 

Indonesia.11 Kesuksesan penyelenggaraan gastro diplomasi sudah dituai oleh 

beberapa negara, salah satunya Korea Selatan. Negeri ginseng ini terbilang berhasil 

meningkatkan citra positifnya negara melalui kampanye penyebaran Korean Food 

Globalization dengan programnya yaitu “Hansik: Kimchi Diplomacy”.   

 Korean Food Globalization adalah sebuah program nasional yang 

digencarkan oleh Korea Selatan untuk membuat budaya masakan Korea Selatan dapat 

dinikmati oleh banyak orang di seluruh dunia. Hasilnya Kimchi dinobatkan sebagai 

salah satu dari lima makanan tersehat di dunia. Selain itu produk kuliner asal Korea 

 
9 Nima, Dan. "Diplomasi Rendang Dan Nasi Goreng – Dan Nima – Medium." Medium.com. 

November 15, 2017. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019 melalui 

https://medium.com/@danima209/diplomasi-rendang-dan-nasi-goreng-3f5fd14c2793. 
10 Joseph S. Nye Jr., Power in the Global Information Age from Realism to Globalization,  

Routledge:London & New York, 2004, hlm 81-90. 
11 Minister Message Wonderful Indonesia Co-Branding Forum. "Diplomasi Kuliner." 

SWA.co.id. May 09, 2018. Diakses pada tanggal 24 Februari 2019. Melalui 

https://swa.co.id/wicf/minister-message/diplomasi-kuliner. 
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Selatan menjamur di hampir seluruh Indonesia.12 Indonesia perlu meniru keberhasilan 

yang didulang oleh Korea Selatan dengan mengoptimalkan dan menggencarkan 

segala bentuk diplomasi melalui ragam kuliner nusantara. Citra baik Indonesia di 

mata dunia Internasional adalah salah satu keunggulan yang dapat mendukung 

pelaksanaan diplomasi kuliner. Politik luar negeri yang bebas aktif telah berhasil 

membawa Indonesia menduduki peran peran penting yang berdampak positif pada 

pembangunan citra nasional Indonesia.13   

 Eksotisme cita rasa Indonesia sudah dikenal hingga benua Eropa. Dari sekian 

banyak negara di Eropa, Jerman cukup menarik untuk dikaji dalam konteks hubungan 

luar negeri Indonesia. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan membahas 

bagaimana gastro diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Jerman dan 

sebaliknya, maka dari itu penting untuk membahas dinamika hubungan bilateral 

Indonesia - Jerman terlebih dahulu. Hubungan Diplomatik Indonesia – Jerman dibuka 

secara resmi pada tahun 1952, yang merupakan hubungan persahabatan Jerman 

terlama dengan negara di luar Eropa.  

 Jauh sebelum kemerdekaan istilah Indonesia, yang menjadi nama negara kita, 

juga dipopulerkan oleh orang Jerman. Adolf Bastian dalam laporannya menyebut 

Hindia yang disambung dengan kata bahasa Yunani “nesus” yang berarti pulau. 

 
12 Tiffani Muthia Kanza, (2016) Pengaruh Gastro diplomasi Korea Selatan Terhadap 

Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Indonesia Subsektor 

Kuliner, http://repository.unpas.ac.id/9883/. 
13  Sarah Patrecia Sinulingga, “Diplomasi Kebudayaan Indonesia Terhadap Amerika Serikat 

Melalui Kuliner (Gastro diplomasi) Tahun 2010-2016.”,  JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017. 

http://repository.unpas.ac.id/9883/
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Sejarah juga telah membuktikan betapa harmonisnya hubungan Indonesia – Jerman 

jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya saat para misionaris asal Jerman yang 

menyebarkan ajaran Krisriani ke Indonesia, seperti ke Tanah Batak sekitar tahun 

1860 hingga 1918. Maka dari itu, terdapat peninggalan yang tercermin dari corak 

lintas budaya dan agama Kristen yang berkembang di Sumatera Utara.14  

 Memasuki tahun 2012, hubungan Republik Indonesia dan Republik Federal 

Jerman kembali mencapai tonggak baru dengan disepakatinya dokumen the German-

Indonesian Joint Declaration for a Comprehensive Partnership: Shaping 

Globalization and Sharing Responsibility. Sejak tahun 2012, kedua negara telah 

menjadi mitra strategis komprehensif yang bertekad untuk terus mengembangkan 

hubungan bilateral secara positif, konstruktif, dan saling menghormati kedaulatan 

masing-masing.  

 Dalam perkembangannya, hubungan bilateral Indonesia – Jerman tersebut 

semakin meningkat dan erat dengan adanya momentum Kunjungan Resmi Presiden 

Joko Widodo ke Berlin pada 17-18 April 2016. Presiden Joko Widodo dan Kanselir 

Angela Merkel telah menyepakati kembali penguatan hubungan kemitraan strategis 

(stepping up strategic partnership) kedua negara melalui tiga fokus bidang kerja 

sama yaitu (1) pendidikan vokasi (technical vocational education training), (2) energi 

 
            14 Richard M. Daulay. 2015. Agama dan Politik di Indonesia. BPK Gunung Mulia: Jakarta. 

Hlm. 61-73  



 

7 

 

terbarukan (renewable energy), (3) maritime (maritime cooperation) demi kebutuhan 

negara dan kepentingan nasional kedua negara di masa mendatang.15  

 Selain isu pendidikan, teknologi, kesehatan dan pertahanan, dinamika sosial 

budaya Indonesia - Jerman juga menarik untuk disorot, khususnya di bidang kuliner. 

Diaspora Indonesia tersebar luas di penjuru dunia, termasuk di Jerman. Jerman 

merupakan salah satu negara di Eropa yang didominasi oleh diaspora Indonesia, 

diikuti dengan berdirinya restoran Indonesia yang terdapat di Jerman, selain dapat 

mengobati rasa rindu akan cita rasa Indonesia bagi masyarakat Indonesia di Jerman, 

makanan khas Indonesia juga sangat digemari oleh penduduk negara Jerman.  

 Menurut laporan market brief  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

pertahun 2016 tercatat ada 17 restoran Indonesia berdiri di empat wilayah Jerman, 

mulai dari Berlin, Frankfurt hingga Munich. Beberapa rumah makan yang cukup 

terkenal diantaranya; Dayang Sumbi, Jawa, Garuda, Wayang dan Nusantara.16 

Adanya restoran Indonesia di Jerman juga merupakan salah satu strategi untuk 

mengenalkan aneka ragam kuliner Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi 

Indonesia. 

 

 

 
15  KBRI Berlin, Sekilas Hubungan Bilateral Indonesia dan Jerman, 

https://Kemenlu.go.id/berlin/id/read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan-jerman/1287/etc-menu. 
16 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Market Brief Restoran Indonesia di Jerman”.  

Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin,. 2016. 

http://djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/24eb3-market-brief-restoran- indonesia.pdf.  

https://kemlu.go.id/berlin/id/read/sekilas-hubungan-bilateral-indonesia-dan-jerman/1287/etc-menu
http://djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/24eb3-market-brief-restoran-%09indonesia.pdf
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Gambar 1.1  Peta Kota Besar di Jerman Penyebaran Restoran Indonesia 

 

 

 

  

 Tidak dapat dipungkiri juga jika Indonesia memiliki kepentingan strategis 

meliputi unsur geopolitik, ekonomi, sosial dan budaya di Jerman. Seperti kemudahan 

akses untuk berkunjung atau pertukaran pendidikan teknologi. Jerman memegang 

peran kunci di Uni Eropa, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan momentum 

tersebut demi meraih kepentingan nasionalnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Diplomasi menggunakan instrumen ragam budaya dan makanan dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk menjembatani hubungan antarnegara demi 

memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara. Memanfaatkan keberagaman 

kuliner Indonesia merupakan hal yang penting. Berkaca pada kondisi “hard power” 

yang dimiliki Indonesia masih harus lebih ditingkatkan. Hadirnya gastro diplomasi 

bisa menjadi pilihan yang tepat, sebab kegiatan diplomasi tidak terbatas dilakukan 

oleh aktor-aktor negara saja. Medianya juga sudah bervariasi. Adapun batasan kajian 

penelitian yakni Indonesia dan Jerman tahun 2014-2018.  

Berdasarkan topik yang diajukan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: Bagaimana pemerintah Indonesia mempererat hubungan bilateral 

dengan Jerman melalui gastro diplomasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi latar belakang penyelenggaraan gastro diplomasi 

oleh pemerintah Indonesia terhadap Jerman pada kurun waktu 2014 – 

2018. 

2. Menggambarkan proses gastro diplomasi secara komperhensif.  

3. Turut serta mempromosikan ragam kuliner Indonesia di ranah 

hubungan internasional 
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4. Mengetahui tantangan dan peluang negara untuk menyelenggarakan 

gastro diplomasi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan manfaat bagi pembaca yakni 

sebagai berikut: 

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

memberikan informasi serta sebagai bahan referensi guna untuk menambah 

pengetahuan dalam memperluas wawasan dan pola pikir penulis ataupun 

pembaca. 

2. Diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberi manfaat tak 

hanya di kalangan akademisi saja, tetapi juga seluruh elemen pemerintah 

Indonesia agar dapat dijadikan sebagai masukan dan dapat pertimbangkan 

lebih lanjut dalam mengelola potensi dan tantangan nyata yang ada dalam 

penyelenggaraan kegiatan gastro diplomasi Indonesia. 

3. Membuka cakrawala pengetahuan dan menambah wawasan lebih luas 

mengenai strategi berdiplomasi; bahwa instrumen diplomasi sangat variatif, 

salah satunya menggunakan instrumen makanan. 

4. Dapat mengembangkan penelitian ini menjadi suatu karya yang baru dan 

dapat menginspirasi sesama mahasiswa, akademisi maupun masyarakat luas. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini akan memberi penjelasan awal yang singkat dan latar belakang yang 

didukung oleh preliminary findings mengenai topik gastro diplomasi serta hubungan 

bilateral antara Indonesia dan Jerman dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain 

itu, dalam bab ini juga terdapat inti dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian hingga sistematika penulisan. Bab ini memuat segala aspek yang 

akan dijawab melalui penelitian ini.  

BAB II: KERANGKA BERPIKIR 

 Bab ini berisi penjelasan mengenai studi-studi sebelumnya yang relevan 

dengan topik yang dikaji. Selain itu juga menyajikan konsep dan teori untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan terkait gastro diplomasi. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang dipakai selama penelitian 

berlangsung, teknik analisis dan pendekatan serta pengumpulan data empiris. 

BAB IV: ANALISIS 

 Bab ini akan mendiskusikan hasil yang telah didapat dari penelitian terkait 

proses gastro diplomasi secara komprehensif dan menjawab seluruh pertanyaan 

penelitian yang diajukan di awal penelitian. 
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BAB V: PENUTUP 

 Bab ini akan menyoroti kritik dan saran sebagai kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan, di dalam bab ini pula akan ada pemberian umpan balik dan saran 

yang bersifat konstruktif terkait kajian gastro diplomasi agar dapat digunakan sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


