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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Secara umum diplomasi publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh 

pemerintah ketika berhubungan atau berkomunikasi dengan publik mancanegara 

(public foreign). Tujuan dari diplomasi publik itu sendiri untuk mempengaruhi 

dan memfasilitasi perilaku suatu Negara. Hal ini dikarenakan soft power  menjadi 

perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik. 

Dalam diplomasi publik, proses diplomasi tidak hanya terjadi di luar 

negeri akan tetapi juga terjadi di dalamnya. Evan Potter mengatakan bahwa 

permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan terhadap kebijakan luar 

negeri, tetapi juga merupakan tantangan nasional. Esensi dari diplomasi publik 

sendiri adalah membuat orang lain berada di pihak yang berkepentingan dalam 

diplomasi publik tersebut  sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik 

adalah bagaimana mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, 

yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan, tetapi juga publik.1 

Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari komunikasi kebijakan luar 

negeri terhadap publik mancanegara. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah 

melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder disini tidak hanya 

                                                 
1 Evan Potter, (2006). Branding Canada : projecting Canda soft power through Public Diplomacy. 

Montreal: McGill-Queen’s University Press 
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Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, 

NGO (Non Goverment Organization), media dan individu. Rancangan strategi 

komunikasi harus dikedepankan dikarenakan porsi keterlibatan yang beragam. 

Makanan dan representasi simbolisnya bisa digunakan untuk 

mengkomunikasikan gagasan, nilai, identitas dan sikap. Perbedaan klasemen 

sosial diungkapkan tidak hanya melalui perbedaan kualitas dan keanekaragaman 

makanan yang disajikan di meja perbedaan strata sosial namun dengan cara yang 

lebih halus melalui gaya penyajian dan memasak.2 Inilah mengapa makanan 

sudah menjadi bagian dari diplomasi tradisional sejak zaman dahulu, ketika 

kekaisaran menyediakan pesta mewah bagi para diplomat.3 Pada tahun 2003 

pemerintahan Inggris mengundang presiden Russia Vladimir Putin dengan sebuah 

perjamuan mewah untuk menunjukan pentingnya kunjungan keNegaraan pertama 

setelah 125 tahun.4 

Selanjutnya adalah gastrodiplomacy. Istilah gastrodiplomacy pertama kali 

digunakan oleh artikel artikel Economist pada kampanye Thailand’s public 

diplomacy untuk mempromosikan makanan dan seni kuliner kepada dunia, dan ini 

menjadikan popularitas gastrodiplomacy menyebar dengan cepat. Pada 

gastrodiplomacy, negara menggunakan makanan sebagai bagian dari promosi 

                                                 
2 Mennell, S. (1996). All manners of food: Eating and taste in England and France from the 

Middle Ages to the present. Champaign, IL: University of Illinois Press. Diakses dalam 

https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/25xwf3dn9780252064906.html (11/12/2012) 
3 De Vooght, D. (Ed.). (2011). Royal taste: Food, power and status at the European Courts after 

1789. Burlington, VT: Ashgate Publishing. Diakses dalam 

https://pdfs.semanticscholar.org/1706/4d390ec4a225a370caea7008a8f72c8f987e.pdf 

(13/12/2018) 

 
4 UK state banquet honors Putin.. CNN. Diakses dalam 

http://www.cnn.com/2003/WORLD/europe/06/24/britain.putin  (13/12/2018) 

https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/25xwf3dn9780252064906.html
https://pdfs.semanticscholar.org/1706/4d390ec4a225a370caea7008a8f72c8f987e.pdf
http://www.cnn.com/2003/WORLD/europe/06/24/britain.putin
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kuliner, membangun image Negara, membangun industri makanan, menarik 

wisatawan, dan membangun hubungan dengan masyarakat luar negeri. 

Peran aktor di dalam gastrodiplomacy tidak terbatas hanya pada 

pemerintahan Negara saja melainkan mencakup perusahaan makanan, chef 

selebriti, agensi turis, firma public relation, praktisi diplomasi publik, pertunjukan 

TV mengenai masakan dan sosial media. Selama beberapa tahun, beberapa 

Negara mengikuti jejak kesuksesan Thailand terhadap kampanye gastrodiplomacy 

dan sudah memulai program untuk mempromosikan kuliner nasional dan budaya 

kuliner milik mereka.5 

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti mengambil topik gastrodplomasi 

Jepang. Jepang merupakan salah satu Negara yang memiliki beragam budaya 

yang menarik. Salah satu dari kebudayaan Jepang yang patut diperhitungkan 

adalah makanan dan masakannya. Jepang memiliki identitas sendiri atas makanan 

yang dihasilkan, karena melalui kuliner Jepang sudah terbentuk identitas 

Negaranya.  

Salah satu instrumen dalam diplomasi Jepang ketika Presiden Amerika 

Serikat Barrack Obama mengadakan kunjungan kenegaraan ke Jepang, dalam 

kunjungan tersebut beliau diundang dan dijamu makanan khas Jepang oleh 

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe disalah satu restoran sushi berbintang tiga 

Sukiyabashi Jiro yang terletak di Ginza, Tokyo.6 

                                                 
5 Food as ambassador: Thailand’s gastro-diplomacy. (2002, February 21). The Economist. Di 

akses dalam http://www.economist.com/node/999687 (12/12/2017) 

6 Sindonews, Seni Kuliner dalam Diplomasi Kenegaraan. Diakses pada (12/12/2017) 

http://www.economist.com/node/999687%20(12
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Meskipun Jepang tidak mempunyai slogan resmi seperti Malaysia dengan 

slogannya ”Malaysia kitchen for the world”, Korea dengan slogannya “Bibigo” 

dengan tagline “Taste of Korea”. Akan tetapi organisasi di luar negeri milik 

Jepang mempromosikan restoran-restoran Jepang untuk menjalankan misinya 

“Striving for Japanese restaurants that are loved around the world” “Restoran 

Jepang yang berusaha untuk dicintai seluruh dunia”.7 

Untuk mencapai tugas pemerintah Jepang dalam mengenalkan washoku 

kepada dunia, pemerintah Jepang mulai membentuk program-program guna 

mencapai tujuannya. Washoku sendiri memiliki sejarah panjang agar dikenal di 

masyarakat dunia sampai saat ini. 

Kuliner tradisional Jepang atau yang lebih dikenal dengan istilah 

washoku,  和 (wa), yang mempunyai arti Jepang atau orang Jepang, juga 

representasi dari harmoni. Karakter kedua yaitu 食 (shoku), yang berarti  makanan 

atau makan. Wa dianggap menjadikan nilai dari budaya Jepang menjadi lebih 

tradisional. Nama yang tersirat, washoku memadukan setiap bahan  yang terdapat 

dalam mode harmoni dan memanjakan setiap indra.8 

Mengingat Jepang yang memiliki empat musim yang berbeda, musim 

memiliki peranan penting pada kebanyakan budaya Jepang dan tak terkecuali 

washoku itu sendiri. Kekayaan washoku sangatlah beragam, mulai dari makanan 

sehari-hari sampai dengan makanan tradisional.9  

                                                 
7 Ibid. 

8 What is washoku ? diakses dalam http://tsukiji-cooking.com/whatswashoku/ (12/12/2017) 

9 Ibid 

http://tsukiji-cooking.com/whatswashoku/
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Salah satu program yang dilakukan Jepang untuk mempromosikan kuliner 

nya yaitu melalui program JRO Organization to Promote Japanese Restaurant 

Abroad. JRO awalnya terbentuk sebagai sektor swasta (NPO corporation) yang 

telah mendukung restoran-restoran Jepang di Dunia dan mengenalkan kuliner 

Jepang kepada masyarakat dunia dan juga ikut berkontribusi untuk memperluas 

pasar dari makanan Jepang dan juga bahan-bahan yang digunakan.10 

Melalui program yang telah dibentuk pemerintahan Jepang inilah upaya 

untuk mengenalkan kuliner Jepang dan untuk ikut masuk kedalam UNESCO’s 

Intangible Cultural Heritage List atau ICH. Intangible Cultural Heritage sendiri 

dibentuk oleh UNESCO dengan tujuan memastikan perlindungan budaya 

diseluruh dunia dan kesadaran akan signifikansi mereka. Di dalam  ICHC terdapat  

dua daftar yang meliputi “The List of Intangible Cultural Heritage in Need of 

Urgent Safe Guarding” dan “the Representative List of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity”. Untuk masuk kedalam daftar ICH ada beberapa tahapan 

yang harus diikuti diantaranya The Tentative List, The Nomination File, The 

Advisory Bodies, The World Heritage Committe, The Criteria for Selection dan 

An Ongoing Commitment. 

Dimana posisi washoku disini berada di “the Representative List of the 

Intangible Cultural Heritage of Humanity”yang akan di jelaskan di BAB II. 

Untuk masuk ke dalam UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List Jepang 

mengambil beberapa strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dengan kesadaran 

                                                 
10 JRO “about non-profit organization Japanese restaurant overseas spread promotion 

mechanism” diakses dalam http://jronet.org.e.rl.hp.transer.com/about/active/ (12/12/2017) 

http://jronet.org.e.rl.hp.transer.com/about/active/
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bagaimana posisi terancamnya budaya Jepang terhadap budaya barat dalam 

konteks kuliner. Melalui ICH ada beberapa keuntungan yang diperoleh oleh 

Jepang yaitu dari sektor ekspor makanan ke luar negeri, branding nation dan 

pariwisata. Berdasarkan hal ini peneliti mengangkat topik mengenai bagaimana 

strategi Jepang dalam upaya memasukan washoku ke dalam UNESCO’s 

Intangible Cultural Heritage List. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar beakang yang diuraikan diatas, maka dapat dijelaskan 

perumusan masalah, yaitu: Bagaimana strategi Jepang dalam upaya memasukan 

washoku kedalam UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan 

mengetahui penerapan teori dan konsep ilmu hubungan internasional, serta 

mengetahui bagaimana strategi Jepang dalam upaya memasukan washoku ke 

dalam UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List. 

1.3.2 Manfaat akademis 

a. Manfaat Akademis 

Manfaat dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana strategi yang 

dilakukan Jepang menjalankan diplomasi kulinernya melalui washoku diplomacy 

yang dikaji melalui konsep Diplomasi Publik dan Diplomasi Kuliner yang 

merupakan sub kategori dari Diplomasi Budaya yang nantinya bermanfaat untuk 

memperluas kajian ilmu hubungan internasional mengenai konsep diplomasi 
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publik dan diplomasi kuliner sehingga dapat dijadikan dasar pemikiran mengenai 

pemikiran sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari proposal penelitian ini adalah menambah wawasan 

dan pengetahuan penulis dan juga pembaca mengenai bagaimana bagaimana 

strategi yang dilakukan Jepang menjalankan diplomasi kulinernya melalui 

washoku diplomacy. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam membentuk suatu konsep pemikiran, penelitian ini tidak hanya 

membutuhkan pemilihan teori atau konsep yang tepat. Selain menjadi landasan 

awal tema yang digunakan oleh peneliti, penelitian terdahulu digunakan pula 

sebagai perbandingan atas batasan-batasan antara karya ilmiah sebelumnya 

dengan karya ilmiah selanjutnya, pada penelitian terdahulu sebelumnya telah 

banyak bahasan mengenai permasalahan gastrodiplomasi, namun tentunya dengan 

fokus yang berbeda-beda. 

Penelitian pertama oleh Resa Rasyidah yang berjudul Promoting Gastro-

tourism to Increase Indonesia’s Foreign Tourist Arrival: Lesson from 

Malaysia. Istilah  gastro-tourism  disebut juga sebagai wisata makanan (food 

tourism) atau wisata kuliner (culinary tourism) sebagai tujuan utama dari kegiatan 

wisata. Pengertian dari gastro-tourism adalah dimana kegiatan di suatu wilayah 

semata-mata dilakukan untuk mengeksplorasi makanan. Gastro-tourism pada saat 

ini menjadi bisnis besar bagi suatu Negara yang mempunyai keanekaragaman 
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budaya dan kuliner, hal tersebut bisa menjadi daya tarik wisatawan asing untuk 

meningkatkan kunjungan wisata. 

Penelitian ini membahas bagaimana cara mengembangkan gastro-tourism 

di Indonesia, seperti yang dilakukan Malaysia. Namun hasil dari penelitian disini , 

Indonesia masih belum bisa mengembangkan potensi keanekaragaman yang 

dimiliki untuk menarik wisatawan asing dengan maksimal. Di sisi lain, Malaysia 

berhasil mengambil keuntungan dari gastro-diplomasi. 

Indonesia memiliki potensi besar dalam keikutsertaan gastrodiplomasi, 

dilihat dari kekayaan Indonesia yang memiliki lebih dari 6000 pulau yang setiap 

daerahnya terkenal dengan rempah-rempahnya. Kekayaan akan rempah-rempah 

ini menjadi perebutan di antara Negara-Negara Eropa pada jaman kolonial11 . 

Kekayaan rempah-rempah ini dapat dijadikan sebagai keunggulan kuliner 

Indonesia. 

Salah satu contoh wilayah di Indonesia yang terkenal dengan hasil 

kulinernya adalah pulau Jawa. Pada setiap daerah di pulau Jawa memiliki ciri 

khas kuliner yang berbeda-beda, misalnya Jakarta adalah tempat asal masyarakat 

Betawi dengan makanan khas seperti kerak telor, nasi uduk, gado-gado, ketoprak 

dan juga soto betawi. Bandung yang di dominasi masyarakat Sunda, mempunyai 

citarasa masakan sendiri yang cenderung pedas seperti karedok dan sambal 

goreng. Kota ini juga terkenal dengan kudapan ringan seperti cireng, batagor dan 

juga siomay. Jawa tengah dan Yogyakarta yang terkenal dengan pilihan 

                                                 
11  Rockower, Paul (2010) Why Not Feed Indonesia to the World?, diambil dari 

http://jakartaglobe.beritasatu.com/archive/why-not-feed-indonesia-to-the-world/, (12/12/2017) 

 

http://jakartaglobe.beritasatu.com/archive/why-not-feed-indonesia-to-the-world/
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kulinernya seperti gudeg, garang asam, srabi, dawet. Jawa Timur juga tidak kalah 

dengan kuliner khasnya seperti rujak cingur, lontong balap, lontong kupang, sate 

ayam, soto, rawon dan juga pecel. 

Kekayaan kuliner yang dimiliki Indonesia ini merupakan  modal yang 

lebih dari cukup untuk mengembangkan gastro-tourism demi meningkatkan 

kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. 12 

Perlunya Indonesia dalam membuat strategi untuk mengembangkan 

gastro-tourism nya untuk melebihi apa yang telah dicapai Malaysia. Karena 

Indoneisa memiliki warisan kuliner dan budaya yang lebih dari cukup sebagai 

modal mengadakan gastro-tourism. Strategi tersebut meliputi pelestarian warisan 

kuliner tradisional, pengadaan gastrodiplomasi ke Negara-Negara lain dan 

pemanfaatan media sebagai sara promosi warisan kuliner dan wisata kuliner 

Indonesia.. 

Ke-dua, penelitian dari Sijirit Sunanta yang berjudul The Globalization of 

Thai Cuisine.13 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep “soft 

nationalism”. Peneliti menjelaskan bagaimana sejarah dari globalisasi masakan 

dan restoran Thailand. Peneliti menjelaskan bahwa masakan Thailand telah 

menjadi produk interaksi transnasional selama berabad-abad. Apa yang dikenal 

sebagai makanan Thai saat ini sebenarnya kombinasi dari makanan asli dan 

                                                 
12 CNN (2011) World’s 50 best foods, diakses dalam 

http://travel.cnn.com/explorations/eat/readers-choice-worlds-50-most-delicious-foods-012321, 

(12/12/2018) 

 
13  University of British Columbia, Paper presented at the Canadian Council for Southeast Asian 

Studies Conference, York University, Toronto, October14-16, 2005 Jurnal by Sijirit Sunanta The 

Globalization of Thai Cuisine di akses dalam 

https://www.academia.edu/4223952/The_Globaltization_of_Thai_Cuisine (6/12/2018) 

 

http://travel.cnn.com/explorations/eat/readers-choice-worlds-50-most-delicious-foods-012321
https://www.academia.edu/4223952/The_Globaltization_of_Thai_Cuisine
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pengaruh tradisi kuliner India dan Cina. Pada abad ke-15, seorang koki bernama 

Khmer memperkenalkan makanan India - seperti kari dan direbus permen merah 

dan putih – untuk Pengadilan Ayuttaya pada masa itu. Pada abad ke-17 terdapat 

peninggalan warisan kuliner di Kanom Thong Yip, makanan penutup Thailand 

dimodifikasi dari hidangan Pernacis dan Portugis. Cabe diperkenalkan oleh 

Portugis pada abad ke-16 dan dikombinasikan dengan saus ikan, lengkuas dan 

kapur, yang memberikan cita rasa yang khas untuk masakan Thai sampai saat ini. 

Sejumlah besar pengunjung asing mengenal makanan Thailand pada tahun 

1960, yaitu pada awal industri pariwisata internasional di Thailand. Dalam 

penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa pada awalnya restoran Thailand di 

luar negeri dimulai sebagai sumber makanan lokal untuk imigran Thai di London, 

Chicago, New York dan Los Angeles. Dalam penelitian tersebut penulis 

mendapati bahwa menurut survei persepsi masakan yang dilakukan oleh Kellogg 

School of Management dan Sasin Institute, makanan Thai menempati peringkat 

nomor empat setelah Italia, Perancis dan Cina-berdasarkan pendapat responden 

ketika dimintai pendapat mereka mengenai masakan etnis. Perbedaan pada 

penelitian ini terletak pada konsep dan analisa penelitian. Pada penelitian ini 

penulis menjelaskan bagaimana sejarah dari masakan Thailand.   

Ke-tiga, penelitian oleh Arisha Rhodia yang berjudul Upaya 

Gastrdiplomasi Korea Selatan melalui Korean Food tahun 2009-2015. 

Pemerintah Korsel mulai berpindah fokus dari hard power kepada soft power 

untuk meningkatkan upaya mempromosikan budayanya di luar negeri. Drama TV 

dan juga musik pop Korea yang kini disebut dengan K-pop  mulai menyebar dan 
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menghipnotis masyarakat banyak di berbagai belahan dunia. Hal ini kemudian 

menciptakan fenomena budaya Korea yang disebut dengan “Gelombang Hallyu”14 

atau yang kini lebih familiar disebut dengan Korean Wave.15  

Naiknya status Negara Korsel menjadi Negara yang memiliki 

perekonomian terbesar di Asia, merupakan salah satu akibat dari meluasnya 

Korean Wave yang mencapai puncak kepopulerannya pada tahun 2012. Hal ini 

ditandai dengan masuknya Negara Korsel sebagai salah satu dari tiga Negara yang 

memiliki perekonomian terbesar di Asia dan terbesar ke-13 di dunia.16 

Perkembangan industri kebudayaan Korsel yang menyebar luas dalam waktu yang 

singkat menjadi idola bagi para penduduk Asia, hal ini bisa dijadikan alat untuk 

soft diplomacy oleh Korsel. Sebgai efek dari perkembangan K-pop, pemerintah 

menggunakan K-pop sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Korea di 

dunia.17 

Pada tahun 2010 Telah dilakukan penelitian oleh Korean Culture & 

Tourism Institute, timbulnya keinginan pemerintah Korsel untuk memperkenalkan 

makanan khasnya pada masyarakat di seluruh dunia diakibatkan oleh banyaknya 

wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya ke negera Korea Selatan, yang tidak 

terlepas dari rasa ketertarikan dan keingintahuan pengunjung akan makanan khas 

yang disuguhkan oleh Negara tersebut.18 Pemerintah Seoul kemudian 

                                                 
14 Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata, 

diakses dalam http://www.korea.net, (12/12/2017) 
15 Korean Wave adalah sebutan untuk budaya Korea yang sedang mencapai puncak popularitas di 

luar negeri melalui budaya film, musik pop (K-pop) dan juga drama serial TV.  
16 South Korea Profile, BBC News, 2012, diakses dalam http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-

pasific-15289563, (12/12/2017) 
17 Korean Waves, KOCIS, 2009. Diakses dalam 
http://www.korea.net/Government/CurrentAffairs/KoreanWave?affairId=209. (12/12/2017) 
18 Ibid. 

http://www.korea.net/
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pasific-15289563
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pasific-15289563
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mengadakan komisi diplomasi publik bersama para ahli untuk menemukan cara 

lain untuk meluncurkan upaya yang serius untuk meningkatkan kesadaran citra 

Negara Korea di dalam masyarakat internasional dengan menggunakan istilah-

istilah yang tepat. Hingga kemudian pemerintah memilih gastrodiplomasi sebagai 

target penjangkauan simpati masyarakat internasional, dengan menggunakan 

korean food sebagai instrumen utamanya.19 

Ke-empat, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ridho tentang Upaya 

diplomasi publik Thailand melalui strategi gastrodiplomasi dalam mengubah 

image negatifnya di dunia. Dalam praktek gastrodiplomasi Negara Thailand 

menjadi Negara penggagas pertama di kawasan Asia Khususnya Asia Tenggara.20 

Untuk memperbaiki image Negara yang dianggap memiliki beberapa image 

negatif  oleh masyarakat dunia, pemerintah melalui Global Thai Program di tahun 

2002 memformulasikan program untuk memperkenalkan masakan Thailand ke 

seluruh dunia. Hasilnya terlihat bahwa dalam segi masakan, Thailand merupakan 

destinasi kuliner yang digemari oleh turis mancanegara.21 Hal ini dibuktikan 

dengan hasil survey yang dilakukan oleh Kellog School of Management of the U.S 

tentang persepsi masyarakat terhadap makanan dunia dalam kategori the food that 

first comes to the mind, yang berarti bahwa dari beberapa responden yang ada, 

makanan Thailand adalah makanan yang paling banyak disebut ke empat setelah 

                                                 
19 Paul Rockower,“Korea Tacos and Kimchi Diplomacy”, USC Center on Public Diplomacy, 

(2010),  diakses dalam http://uscpublicdiplomacy.org/blog/korean_tacos_and_kimchi_diplomacy/, 

(12/12/2018) 
20  Eight Great Gastrodiplomacy Nations diakses dalam. 

https://uscpublicdiplomacy.org/story/eight-great-gastrodiplomacynations (12/12/2018) 
21  Kekuatan Diplomasi Kuliner. Diakses dalam https://tirto.id/kekuatan-diplomasi-kuliner-bwhl, 

(13/12/2018) 

http://uscpublicdiplomacy.org/blog/korean_tacos_and_kimchi_diplomacy/
https://uscpublicdiplomacy.org/story/eight-great-gastrodiplomacynations
https://tirto.id/kekuatan-diplomasi-kuliner-bwhl
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Italia, Perancis dan China. Dan menempati posisi ke enam setelah Italia, Perancis, 

Jepang, China dan India dalam masakan tradisional yang paling digemari.22 

Global Thai Program yang diperkenalkan pada tahun 2002 merupakan 

upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah restoran Thailand di seluruh dunia, 

yang pada saat itu telah berjumlah 5.500 di tahun pertama peluncuran program itu 

sendiri.23 Target ini meningkat menjadi 8.000 restoran di tahun 200324, hal ini 

dilakukan untuk semakin memperbesar peluang memperkenalkan masakan yang 

belum banyak dikenal oleh masyarakat luar dalam mengubah pandangan 

masyarakat luar dalam mengubah pandangan masyarakat dunia terhadap beberapa 

image negatif yang ada di Thailand. Upaya ini berlanjut dengan dikeluarkannya 

program baru untuk melanjutkan program Global Thai, dimana pada tahun 2003 

pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan  Thailand Kitchen of The World 

yang menargetkan hingga tahun 2008 telah tersebar 20.000 restoran Thailand di 

seluruh dunia.25 

Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari keberhasilan Thailand 

dalam melakukan upaya diplomasi publik mereka dalam mengubah image Negara 

melalui strategi gastrodiplomasi mereka. Diantaranya adalah masakan Thailand 

harus melewati beberapa proses standarisasi yang menjadi jaminan kepada para 

konsumen akan keamanan dan kehigenisan masakan Thailand itu sendiri. Diantara 

bentuk standarisasi yang diterapkan oleh pemerintah Thailand dalam menjamin 

                                                 
22  Murray, E.V. Thailand – The Kitchen of The World, Origin and Growth of the Thai Food 

Industry & Lesson for India. Cab Calling, 2007, 21 
23 Thailand’s gastro-diplomacy. Diaskes dalam http://www.economist.com/node/999687, 

(13/12/2018) 
24 Ibid. 
25 Murray, E.V. Thailand – The Kitchen of The World, Origin and Growth of the Thai Food 

Industry & Lesson for India. Cab Calling, 2007, 21. 

http://www.economist.com/node/999687
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kualitas makanan Thailand adalah seperti standar yang dikeluarkan oleh Food and 

Drug Administration atau FDA berupa peraturan yang wajib diterapkan bagi 

importir dan produsen untuk 54 tipe produk yang berbeda dalam bentuk Good 

Manufacturing Practice atau GMP.26 Selain itu, dalam menjaga tingkat higienitas 

makanan yang akan disajikan, pemerintah Thailand melalui The National Bureau 

of Agricultural Commodity and Food Standard juga mengeluarkan beberapa 

standarisasi yang harus dipenuhi, seperti Good Agricultural Practice Atau GAP, 

Good Hygienic Practice atau GHP dan Hazard Analysis and Critical Control 

Point atau HACCP.27 Disamping itu dalam menjaga kualitas makanan, 

pemerintah juga merilis quality Assurance dalam bentuk GMP dan juga ISO.28 

Beberapa bentuk standarisasi yang telah dikeluarkan adalah upaya yang dilakukan 

oelh pemerintah Thailand dalam memastikan kualitas makanan yang akan 

disajikan. 

Ke-lima, penelitian yang ditulis oleh Karisa Aliya Millatina tentang  

Upaya-upaya Diplomasi Publik Indonesia  Terhadap Belanda Melalui 

Gastrodiplomasi. Dalam penelitian dijelaskan bagaimana hubungan antara 

Indonesia dan pengaruh kolonialisasi Belanda berpengaruh terhadap terjadinya 

akulturasi budaya di masyarakat. Berbagai fenomena yang terjadi mempengaruhi 

hubungan bilateral kedua Negara dan memberi dampak terhadap persepsi negatif 

masyarakat Belanda terhadap Indonesia. Dalam meningkatkan citra positif 

Indonesia, dilakukan diplomasi publik melalui gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi 

dipilih karena KBRI Den Haag melihat potensi popularitas kuliner Indonesia yang 

                                                 
26 Thailand Board of Investment. Thailand’s Food Industry. Chatuchak, Bangkok. 2013 
27  Ibid. 
28  Ibid. 
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tinggi di Belanda. Gastrodiplomasi membuka peluang  untuk meningkatkan 

persepsi positif Indonesia dan berdampak baik terhadap aktivitas pariwisata dan 

perdagangan.  

Sebagai upaya membentuk citra positif atas Indonesia di Belanda, 

gastrodiplomasi dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangannya. 

Kuliner Indonesia dikenal secara umum oleh masyarakat Belanda.29 Hal ini yang 

menjadi fokus Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Retno Marsudi pasca 

dilantiknya pada 26 Januari 2012. Dubes Retno Marsudi menyatakan bahwa akan 

dilaksanakan program gastrodiplomasi dan Belanda akan menjadi pusat promosi 

kuliner Indonesia.30 Indonesia tidak dapat menyamaratakn strategi diplomasi 

publik sebagaimana yang dilakukan kepada Negara lain. Dalam meningkatkan 

efektivitas diplomasi publik, diperlukan strategi khusus yang sesuai dengan 

kondisi hubungan kedua Negara. Hal tersebut ditunjau melalui kedekatan budaya 

terutama dalam ranah kuliner. Tujuan tersebut dilakukan melalui aktivitas 

gastrodiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI Den 

Haag. 

Koneksi yang dibangun dalam gastrodiplomasi menghubungkan interaksi 

nyata dalam diplomasi publik yang lebuh implisit melalui soft power dan koneksi 

budaya.31 Indonesia dan Belanda dapat lebih unggul dalam pelaksanaan 

                                                 
29  Yudhistira Aman Saleh,”Menlu: Bentuk Diplomacy Food, ada 1.600 Warung Indonesia di 

Belanda”, Detik, diakses dalam  http://news.detik.com/berita/3261908/menlu-bentuk-diplomacy-

food-ada-1.600-warung-indonesia-di-belanda, (6/12/2018) 
30  Republika,”Belanda Jadi Pusat Promosi Kuliner Indonesia”, diakses dalam 

http://www.republika.co.id/amp_version/lww8pv, (6/12/2018) 
31  Rachel Wilson,”Cocina Peruana Para El Mundo: Gastrodiplomacy, the Culinary Nation Brand, 

and the Context of National Cuisine in Peru”, Exchange: The Journal of Public Diplomacy, 2 

(2012): 13-14 diakses dalam 

http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article+1014&context+exchange, (6/12/2018) 

http://news.detik.com/berita/3261908/menlu-bentuk-diplomacy-food-ada-1.600-warung-indonesia-di-belanda
http://news.detik.com/berita/3261908/menlu-bentuk-diplomacy-food-ada-1.600-warung-indonesia-di-belanda
http://www.republika.co.id/amp_version/lww8pv
http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article+1014&context+exchange
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gastrodiplomasi karena keduanya memiliki koneksi budaya yang kuat sehingga 

akan lebih efektif. 

Ke-enam, dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Pengaruh 

Gastrodiplomacy Korea Selatan Terhadap Pengembangan Potensi Ekonomui 

Kreatif Indonesia Subsektor Kuliner. Potensi kuliner disadari oleh Pemerintah 

Korea Selatan akan memberikan dampak tersebut sebagaimana restoran yang 

menyediakan menu asing suatu Negara merupakan portal penemuan karena 

mereka menyediakan pengunjung dengan kesempatan untuk "berlama-lama" 

sehingga terhubung ke lanskap kuliner dan budaya suatu Negara, bila hanya 

dengan sampling beberapa hidangannya. Harian New York Times menunjukkan 

hanya “sushi” sebagai bagian dari budaya Jepang telah membuka pintu bagi 

pariwisata Jepang serta ekspor budayanya, dan Korea Selatan "memiliki harapan 

tinggi terhadap bibimbap dan bulgogi" akan melakukan hal yang sama.32  Hal 

serupa pun dilontarkan oleh Min Mon-hong sebagai direktur pariwisata Korea 

Selatan yang telah mengamati tren kuliner Amerika Serikat dalam 2 dekade 

terakhir, mengatakan "Pertama yaitu makanan China di AS, kemudian Jepang dan 

Thailand. Korea adalah ledakan besar berikutnya." 

Terlepas dari hal tersebut, Korean Food Globalization digencarkan oleh 

Korea Selatan untuk membuat budaya masakan Korea Selatan dapat dinikmati 

oleh banyak orang di seluruh dunia. Pengembangan ini juga dilakukan untuk 

memperluas budaya masakan Korea baik domestik maupun internasional serta 

                                                 
32  Dirangkum dari Mary Jo A. Pham, “Food As Communication: A Case Study of South Korea’s 

Gastrodiplomacy” dalam Journal Of International Service, Volume 22, Number 1 (Spring 2013), 

diakses dalam  https://thediplomatistdotcom.files.wordpress.com/2013/01/jis-spring-2013-issue-

gastrodiplomacy.pdf., (6/12/2018) 

https://thediplomatistdotcom.files.wordpress.com/2013/01/jis-spring-2013-issue-gastrodiplomacy.pdf
https://thediplomatistdotcom.files.wordpress.com/2013/01/jis-spring-2013-issue-gastrodiplomacy.pdf
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untuk membantu meningkatkan peluang bisnis yaitu untuk pertanian, kehutanan, 

perikanan, restoran, pariwisata dan budaya. Dengan demikian, melalui Korean 

Food Globalization diharapkan dapat meningkatkan citra Negara Korea Selatan. 

Disisi lain, dilaksanakannya Korean Food Globalization dikarenakan industri 

pangan global merupakan salah satu industri yang paling menjanjikan dengan 

pendapatan yang lebih besar daripada industri elektronik, mobil dan baja. Ini 

dibuktikan dengan grafik dibawah ini, yang menunjukkan bahwa pendapatan 

industri makanan sebesar 4,9 triliun dolar, elektronik 3,5 triliun, mobil 1,6 triliun 

dan baja 0,5 triliun. 

Kimchi yang merupakan salah satu makanan tradisional Korea dan 

dijadikan sebagai kampanye gastrodiplomacy-nya Korea Selatan, dengan 

budayanya Hansik: “Kimchi Diplomacy” ini, kimchi terpilih sebagai salah satu 

dari lima makanan sehat di dunia oleh majalah kesehatan Amerika.33 Hal lain 

yang dilakukan dalam pengembangan Korean Food melalui kampanye 

gastrodiplomacy, melalui mekanisme seperti dengan melakukan impor produk 

makanan Korea Selatan yang diawali dari didirikan restoran dengan cita rasa 

Korea, hingga berbagai produk-produk olahan makanan ataupun minuman lainnya 

seperti mie instan buatan Korea ke berbagai Negara. 

Korea Selatan dalam melakukan gastrodiplomacy-nya yang gencar 

memanfaatkan potensi kulinernya, untuk Indonesia dinilai memiliki tingkat 

diplomasi kuliner yang masih rendah. Dapat dilihat dari keberadaan restoran khas 

Nusantara di mancaNegara yang jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya 

                                                 
33  Anonim, “Benefits Of Korean Food”. Diakses dalam 

http://www.hansik.org/en/article.do?cmd=html&menu=PEN3030100&lang=en, (6/12/2018) 

http://www.hansik.org/en/article.do?cmd=html&menu=PEN3030100&lang=en
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restoran mancaNegara di Indonesia.34 Permasalahannya terletak pada banyaknya 

tantangan yang dihadapi pemilik bisnis restoran mulai dari regulasi yang ketat 

serta modal yang terbatas. Selain itu terdapat tantangan lainnya seperti, bagaimana 

mengembangkan sebuah 'payung' merek atau ikon yang kuat untuk berbagai 

kuliner Indonesia dengan khalayak sasaran yang berbeda.35 

Atas dasar permasalahan diatas tersebut, gastrodiplomacy merupakan 

potensi besar yang perlu digali secara lebih maksimal dalam rangka untuk 

meningkatkan citra positif suatu Negara dengan tujuannya yaitu dapat 

mempengaruhi terhadap hubungan kerjasama antar Negara dan meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi Negara. Namun dari berbagai potensinya tersebut, terdapat 

beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. 

  

                                                 
34  SPICE IT UP, Loc.Cit. 
35  Ni Made Ayu Marthini, Loc.Cit. 
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian Terdahulu 

No 

 

Judul dan Nama Penelitian 
Teori/Pendekatan/Kons

eptualisasi 
Hasil 

1. 

 

Promoting Gastro-Tourism To 

Increase Indonesia’s Foreign Tourist 

Arrivals: Lesson From Malaysia 

 

Oleh :  Resya Rasyidah 

- Gastro-

Tourism 

Malaysia masih lebih 

unggul dibanding 

Indonesia dalam 

memanfaatkan kulliner dan 

budaya yang dimiliki. 

Tetapi, Indonesia 

mempunyai modal untuk 

mengembakan potensi 

yang dimiliki untuk 

mengadakan gastro-

tourism 

2. The Globalization of Thai Cuisine 

 

Oleh :  Sirijit Sunatra 

 

- Soft Nasionalsm “kuliner Thailand” di 

dunia global melibatkan 

berbagai aktor yang 

berinteraksi di level yang 

berbeda. Dalam globalisasi 

makanan Thailand, pemilik 

bisnis dan pemerintah ikut 

aktif dalam membentuk 

representasi makanan 

Thailand secara global. 

3. Upaya Gastrodiplomasi Korea 

Selatan melalui Korean Food tahun 

2009-2015 

 

Oleh :  Arisha Rhodia 

- Diplomasi Publik 

- Diplomasi 

Kebudayaan 

- Gastrodiplomasi 

Upaya pemerintah dalam 

strategi gastrodiplomasi 

Korea dilakukan dengan 

berbagai cara. Dimulai dari 

pembukaan toko makanan 

Korea seperti departement 

store, hypermarket di 

Negara Negara 

berkembang. Kemudian 

pemerintah mengadakan 

eksibisi di berbagai Negara 

dengan tema 

memperkenalkan makanan 

khas Korea seperti kimchi, 

kimbab kepada warga 

internasional. 

4. Upaya Diplomasi Publik Thailand 

Melalui Strategi Gastrodiplomasi 

Dalam Mengubah Image Negatif di 

- Diplomasi Publik 

 

Image  negatif Thailand 

yang menjadi salah satu 

pemicu wisatawan untuk 

datang keNegaranya 

seperti sex-tourism dan 

street food safety. 
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Negaranya 

 

Oleh :  Muhammad Ridho 

Permasalahan ini yang 

memunculokan kebijakan 

gastrodiplomasi sebagai 

upaya menyelesaikan 

masalah Negara Thailand 

melalui program Global 

Thai  

 

5. Upaya-upaya Diplomasi Publik 

Indonesia Terhadap Belanda Melalui 

Gastrodiplomasi 

 

Oleh :  Karisa Aliya Milliatina 

- Diplomasi Publik 

- Gastrodiplomasi 

Kolonialisasi Belanda 

terhadap Indonesia 

berpengaruh terhadap 

terjadinya akulturasi 

budaya di masyarakat. 

Gastrodiplomasi oleh 

KBRI Den Haag dipilih 

karena melihat potensi 

popularitas kuliner 

Indonesia yang tinggi di 

Belanda. 

6. Pengaruh Gastrodiplomacy Korea 

Selatan Terhadap Pengembangan 

Potensi Ekonomi Kreatif Indonesia 

Subsektor Kuliner  

 

Oleh :  Tiffani Muthia Kanza 

- Diplomasi 

- Publik 

- Gastrodiplomasi 

Bahwa gastrodiplomacy 

yang dilaksanakan Korea 

Selatan cukup 

mempengaruhi terhadap 

pengembangan ekonomi 

kreatif Indonesia subsektor 

kuliner. Ini terlihat dengan 

adanya program-program 

pengembangan diplomasi 

kuliner yang 

dikembangkan oleh 

Kementerian Pariwisata. 

Adapun implementasi 

gastrodiplomacy dalam 

pengembangan ekonomi 

kreatif di Indonesia 

subsektor kuliner ini yaitu 

melalui adanya penetapan 

program 30 Ikon Kuliner 

Tradisional Indonesia (30 

IKTI) sebagai platform 

awal dalam pengembangan 

kuliner tradisional 

Indonesia. 
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1.5 Landasan Konseptual 

 Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas, penulis akan 

menggunkan konsep diplomasi publik dan gastrodiplomasi guna menjelaskan 

tentang strategi Jepang dalam memasukan washoku ke dalam UNESCO’s 

Intangible Cultural Heritage List. 

1.5.1 Diplomasi Publik 

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah 

terhadap publik mancaNegara yang bertujuan untuk memberikan 

pemahaman atas Negara, sikap, intuisi, budaya kepentingan nasional dan 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Negaranya. Diplomasi publik 

dilihat sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antara 

Negara dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang 

politik, ekonomi, sosial dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli 

oleh pemerintah.36 

Menurut Jan Mellisen menyebutkan diplomasi publik sebagai 

usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar Negaranya 

dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut 

terhadap suatu Negara.37 Dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfunsi 

untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, 

menginformasikan, dan memperngaruhi publik di luar negeri. Karenanya, 

diplomasi publik merupakan salah satu intrumen soft power. 

                                                 
36 Wang, J.  (2006) Public Diplomacy and Global Business. The Journal of Business Strategy 27 

(3), hal. 49-58. Diaskses dalam http://proquest.umi.com/  (13/12/2018) 
37 Melissen, J. (2006) Public Dipl omacy Between Theory and Practice. In: J. Noya (ed). The 

Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective . (California: Rand Corporation: 

43). 
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Pada penelitian disini penulis juga menjelaskan bagaimana 

instrumen washoku yang dilakukan oleh Jepang merupakan salah satu 

bentuk dari national branding dan memiliki potensi dalam menggunakan 

washoku sebagai soft power. Dan perlu di ketahui perbedaan antara 

diplomasi publik dan nation branding, diplomasi publik berbicara 

mengenai membangun hubungan bukan pada proyeksi identitas, seperti 

halnya branding. Dan nation branding lebih berkonsentrasi pada 

bagaimana secara keseluruhan mengemasnya untuk konsumsi negara lain, 

sedangkan diplomasi publik lebih berkonsentrasi pada pengemasan 

kebijakan pemerintah kepada publik mancanegara. Dan perlu juga 

diketahui bahwa diplomasi publik merupakan komponen dari nation 

branding. Diplomasi publik berkonsentrasi pada satu aspek, sedangkan 

nation branding berkonsentrasi pada bagaimana membentuk harmonisasi 

kebijakan, masyarakat, budaya, produk, pariwisata, promosi perdagangan, 

investasi dan sebaginya.  

Koordinator Bidang Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri 

AS, Christopher Ross mengatakan bahwa ada tujuh pilar yang harus 

dipahami agar diplomasi publik yang dilakukan bisa berhasil, dengan 

artian lain dapat mencapai tujuan dalam menginformasikan, melibatkan 

dan mempengaruhi publik manca (to inform, engage, influence).38 

Pertama, adanya koordinasi kebijakan pada tataran nasional. Untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban internasional suatu Negara dan 

                                                 
38 Ross, C. (2003) Pillars of Public Diplomacy. Public Diplomacy 25 (2), Diakses dalam. 

http://proquest.umi.com/ (13/12/2018) 

http://proquest.umi.com/


 

3 2  

 

mendukung kepentingan nasional ada beragam kegiatan diplomasi publik 

dengan bentuk yang beragam. Dan sumber harus berasal dari pemerintah, 

bukan dari sumber yang lain. Mengingat ada beragam jenis pesan, bahasa, 

kelompok sasaran, format dan media, peran koordinasi sangatlah penting 

dilakukan agar prioritas atas informasi dan pemahaman tema menjadi jelas 

dan pesan yang disampaikan lebih konsisten dan sumber-sumber yang 

digunakan lebih efektif. 

Kedua, adanya alasan dan rasionalitas yang mendukung suatu 

kebijakan. Ketiga, pesan yang disampaikan konsisten dan dapat dipercaya. 

Keempat, menghindari munculnya kontradiksi antara konsistensi dan 

pembuatan pesannya. Konsistensi dipahami sebagai kemampuan untuk 

mendesain suatu pesan untuk publik tertentu. 

Kelima, perlunya pemanfaatan saluran komunikasi seperti internet, 

broadcasting, publikasi cetak, press placement, travelling speaker, atau 

pertukaran pendidikan dan budaya. 

Keenam, memperluas aliansi dan kerjasama dengan sektor-sektor 

swasta dan aktor non-Negara. Ketujuh, perlunya kepercayaan dan 

pemahaman melalui komitmen dan dialog. 

Sementara itu, Jan Melissen mendefinisikan diplomasi publik 

sebagai usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar 
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Negaranya dengan cara positif sehingga merubah cara pandang orang 

tersebut terhadap suatu Negara.39 

Disini penulis menggunakan poin Keempat yaitu  menghindari 

munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. 

Konsistensi dipahami sebagai kemampuan untuk mendesain suatu pesan 

untuk publik tertentu. Dimana Jepang berupaya memberikan suatu pesan 

terhadap kuliner yang selama ini hanya terpacu pada makanan saja. 

Washoku memberikan nilai lebih dari segi makanan, budaya, nilai-nilai, 

tata krama,  keramahtamahan yang terkandung didalam satu produk. 

Dan mengacu pada indikator diatas, peneliti akan menggambarkan 

secara terperinci terkait bagaimana Jepang menjadikan washoku sebagai 

media untuk mempromosikan kuliner dan juga budaya yang dimiliki 

Jepang. Sehingga sudut pandang Negara lain terhadap Jepang di 

implementasikan melalui washoku itu sendiri.  

1.5.2  Konsep Gastrodiplomacy 

Dalam kajian konsep gastrodiplomacy dalam konteks ilmu 

hubungan internasional, dalam hal ini praktik diplomasi, muncul teknik 

diplomasi baru yang dikenal dengan istilah gastrodiplomasi atau dalam arti 

lain adalah diplomasi melalui makanan. Istilah ini  pertama kali 

diungkapkan oleh Paul Rockower, seorang gastronom lulusan University 

                                                 
39 Mellisen, Jan. 2006. Public Diplomacy Between Theory and Practice : A European Perspective 

Hal 43 
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of Soutern California dan sekarang bekerja sebagai konsultan internasional 

dalam pembuatan merek kuliner bangsa yang efektif.40 

Menurut Rockower, gastrodiplomasi adalah ”the act of winning 

hearts and minds through stomachs”. Melalui pendekatan dialogis, suatu 

negara menawarkan persona kulinernya kepada audiensi lain, agar merkea 

familiar terhadap cita rasa suatu negara. Gastrodiplomasi juga enawarkan 

akses pragmatis bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk 

berwisata ke negara lain, sehingga mereka tetap memiliki peluang untuk 

mempelajari kebudayaan lain melalui sense of taste. 

Dan mengacu pada indikator diatas, peneliti akan menggambarkan 

secara terperinci terkait bagaimana Jepang menjadikan washoku sebagai 

upaya media untuk mempromosikan identitas kuliner dan juga budaya 

yang dimiliki Jepang kepada dunia internasional. Sehingga sudut pandang 

Negara lain terhadap Jepang di implementasikan melalui washoku itu 

sendiri. 

 Kampanye yang dilakukan oleh negara Jepang melalui pihak 

pemerintah maupun tidak, digunakan untuk mempresentasikan makanan 

dan budaya Jepang.  Tujuan kampanye ini adalah untuk memperkenalkan 

masakan Jepang  di acara khusus yang diadakan oleh misi diplomatik luar 

negeri Jepang, dan juga kepada masyarakat secara global. Jepang melalui 

organisasi-organisasi yang terlibat menganggap soft diplomacy melalui 

makanan menjadi poin penting dalam pelaksanaan diplomasi yang di 

                                                 
40 Rachel Wilson, “Cocina Peruana Para El Mundo : Gastrodiplomacy, The Culinary Nation 

Brand, and The Context of National Cuisine in Peru”, (Syracus University, 2015). 
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lakukan oleh Jepang. Tidak hanya melalui organisasi, kegiatan promosi 

juga dilakukan melalui media lain seperti ada unsur diplomasi di dalam 

anime, manga, acara TV, chef celebrity.  

Melalui washoku inilah Jepang berusaha mengenalkan kepada 

Negara lain bagaimana kuliner dan budaya mempunyai hubungan dengan 

identitas Negara dan national branding. Dan juga melalui washoku sendiri 

Jepang ingin sektor-sektor lain juga terkena dampak yang positif. Pada 

penelitian ini ada kecemasan yang timbul dari Jepang akan pergeseran 

budaya dari Barat. Tidak hanya itu sektor lain seperti kegiatan 

swasembada juga ikut terpengaruh, dari sinilah Jepang mencoba untuk 

menjadikan washoku sebgai instrumen untuk mencapai tujuannya dalam 

memperbaiki sektor-sektor lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut ICH 

menjadi sebuah jembatan untuk mempromosikan washoku di dunia 

internasional, disini penulis mencoba menjelaskan bagaimana upaya 

strategi Jepang dalam memasukan washoku ke dalam ICH guna mencapai 

tujuan-tujuan tersebut.  

1.6 Metodologi  Penelitian 

Metodologi penelitian sangat penting digunakan saat melakukan suatu 

penelitian. Hal ini dikarenakan metodologi penelitian dapat mempermudah untuk 

memberikan solusi dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang 

dihadapi dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian 

yang benar dan akurat serta tidak diragukan lagi dalam menentukan kesimpulan 

dibelakang, sebagaimana salah satu pakar Ilmu Hubungan Internasional Mochtar 
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Mas’oed mengatakan bahwa metodologi adalah prosedur yang dipakai dalam 

mendeskripsikan dan meramalkan fenomena.41 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dari rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, yakni Bagaimana 

strategi Jepang dalam upaya memasukan washoku sebagai UNESCO’s Intangible 

Cultural Heritage List  maka peneliti menggunakan metode Deskriptif. Menurut 

Ulber Silalahi, jenis penelitian Deskriptif ialah generalisasi melalui pengumpulan 

data yang bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai 

status akhir, baik karakteristik maupun frekuensi dari subjek yang dipelajari.42 

Peneliti berusaha menjelaskan strategi yang dilakukan Jepang dalam upaya 

memasukan washoku ke dalam UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List 

dengan menggunakan konsep diplomasi publik dan gastrodiplomasi serta 

menggunakan generalisasi data yang mendukung argumen peneliti dalam 

menjelaskan permasalahan yang diangkat.  

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti membagi ruang lingkup penelitian dalam batas 

materi dan batas waktu penelitian, adapun tujuannya ialah untuk tidak keluar dari 

koridor penelititan yang sudah ditentukan. 

a. Batasan Waktu 

  Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka penulis memberi 

batasan waktu pada proposal skripsi ini yaitu dimulai dari terbentuknya 

                                                 
41 Asrudin, Mirza Jaka Suryana, Musa Maliki, 2004, Metodologi Ilmu Hubungan Internasional, 

Pendekatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif, Malang, Intrans Publishing, hal.16 
42  Dr. Ulber Silalahi, MA, 2010, Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT Refika Aditama, hal.62 
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konsep washoku  dan masuknya washoku dalam UNESCO’s Intangible 

Cultural Heritage List di tahun 2013. 

c. Batasan Materi 

Penulis membatasi materi untuk dibahas agar penelitian tidak 

melebar pada tema yang lain. Dalam tulisan ini penulis hanya membahas 

upaya Jepang masuk di dalam UNESCO’s Intangible Cultural Heritage 

List melalui program washoku. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris.43 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan data sekunder sehingga teknik pengumpulan data yang 

digunkan peneliti melalui kegiatan studi kepustakaan, data sekunder diperoleh 

dari literatur yang bersumber dari buku, jurnal, koran, majalah maupun internet 

yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, penulis akan 

mereduksi data dan hanya data yang relevan dengan topik penelitian saja yang 

akan digunakan sebagai referensi. 

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, 

data-data yang dianalisis merupakan pencapaian kepentingan Jepang dalam 

memasukan washoku ke dalam UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List. 

Fakta-fakta yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber dianalisis untuk 

dijadikan fokus kajian yang diangkat peneliti, sebagaimana Milies dan Huberman 

                                                 
43 Ibid., hal. 280 
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dalam analisis kualitatif mengatakan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya 

jenuh.44 Adapun tahapan analisis data yang dilakukan ialah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan 

polanya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya, namun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif 

adalah teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion/Verification 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah data adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. 

1.7 Argumen Pokok 

Jepang berusaha untuk menunjukan kapabilitasnya di bidang Industri 

Makanan dengan mengkampanyekan program Washoku dimana tujuan tersebut 

untuk memasukan makanan tradisional Jepang ke dalam UNESCO’s Intangible 

Cultural Heritage List. Dalam proses tersebut langkah-langkah yang diambil 

Jepang untuk memenuhi tujuannya Jepang menjalankan program-program salah 

                                                 
44 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, hal.246-

253 
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satunya JRO. Banyak keuntungan yang diperoleh dari dikenalnya kuliner Jepang 

di dunia internasional. Dan secara tidak langsung program program yang 

dijalankan Jepang memperkenalkan bagaimana budaya dan ciri khas kuliner 

Jepang menjadi identitas Negaranya. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Tabel 1. Posisi Tabel Sistematika Penulisan 
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