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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Pada bab terakhir penulis akan menyimpulkan Gastrodiplomasi Jepang di 

Indonesia melalui Ja pan Halal Food Projcet ini. Dimana Jepang ingin 

meningkatkan pasar makanannya dengan melalui gastrodiplomasi hal ini sudah 

terbukti bahwa makanan Jepang sangat banyak dikenal diberbagai negara yang ada 

didunia karena Jepang pernah mengikuti “Washoku, traditional dietary cultures of 

the Japanese” sebagai “Intangible Cultural Heritage of Humanity of UNESCO” 

telah memicu viral di dunia bahwa makanan Jepang dalam survei  External Trade 

Organization (JETRO),  masakan Jepang menduduki peringkat pertama dalam 

kategori “ makanan asing terfavorit”. Diperkirakan bahwa jumlah restoran Jepang 

di negara-negara luar negeri telah mencapai sekitar 89.000 sampai dengan bulan 

Juli 2015, dari survei sebelumnya yaitu pada bula n Januari 2013. Agar pasar 

makanan Jepang tetap meningkat Jepang menggunakan strategi dengan menelusuri 

berbagai negara dengan penduduk muslim salah satunya Indonesia.  
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Jepang dan Indonesia sudah mengalami hubungan yang pahit kemudian kembali 

membaik. Jepang dan Indonesia sudah melakukan hubungan diplomasi selama 52 tahun. Selain 

itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki letak geografis yang besar dan 

merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam kemudian Indonesia memiliki Jumlah 

penduduk terbesar  urutan ke 4 di dunia, dan sebagian besar penduduknya memeluk agamar 

Islam. Oleh karena itu Indonesia sangat potensial untuk dijadikan pasar makanan Jepang. 

Kemudian Jepang ingin terus meningkatkan hubunganya dengan Indonesia dengan melalui 

gastodiplomasi ini dalam program Japan halal Food. Japan Halal Food ini dibentuk dari 

gabungan Kementerian Perdagangan, Ekonomi, dan Cool Japan Strategy Promotion Project 

METI dan First Co.Ltd., Yang diadakan di jakarta pada 4 Desember taun 2013. Program ini 

merupakan Program pertama bagi Jepang dan Indonesia yang menjadi perusahaan bisnis, 

membentuk konsorsium perusahaan oleh para ahli bidang-bidang seperti pasar makanan, dan 

pembahasan mengenai apa itu halal dan lain sebagainya. Program ini dibawah pengawasan 

Menteri Perdagangan Jepang. 

Japan Halal Food Project meliputi beberapa kampanye gastrodiplomasi yang digunakan 

oleh Jepang. seperti penerapan event, yang dimana dalam event ini terbentuk karena upaya 

Jepang ingin mempromosikan produk makanan Jepang di Indonesia, dengan di pamerkan 

langsung maka dapat mempermudah msyarakat Indoensia untuk menyaksikan produk apa saja 

yang di pamerkan oleh Jepang. kemudian hal ini juga merupakan pencitraan Jepang terhadap 

Indonesia bahwa saat ini Jepan ramah akan muslim, hal ini karena Jepang ingin memperbaiki 

hubungan Jepang yang Indonedisia yang pada dulunya pernah memilii hubungan kelam namun 

saat ini hubungan Jepang dan Indoensia sangat baik, Jepang ingin mempertahankan dan 

meningkatkan hubungannya dengan Indonesia. Penerapan event ini, kemudian untuk 

meningkatan hubungan diplomasi Jepang di Indonesia yang telah lama terjalin. Karena dalam 

program Japan Halal Food Project merupakan salah satu dari perayaan hubungan Jepaang dan 
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Indonesia selama 55 tahun. Dalam penerapan event ini terdapat beberapa kegiatan yang 

dilakukan salah satunya training yang disebut sebaagai Cooking Japan School Caravan 

dimana dalam kegiatan ini diadakan dibeberapa Sekolah Dasar yang ada di Jakarta. Disini, 

anak-anak akan di ajarkan apa saja manfaat sushi dan bagaimana cara pembuatannya. Jepang 

menggunakan sushi sebagai makanan yang di gunakan dalam kegiatan ini karena sushi pernah 

menjadi warisan budaya didunia yang telah di terapkan oleh UNESCO. Selain itu Jepang 

pernah di Nominasikan sebagai makanan terpopuler di dunia. Kemudian adalanya seminar dan 

pencocokan bisnis dimana dalam program ini Jepang memamerkan produk makanan Jepang 

yang telah tersertifikasi halal oleh NAHA. Kemudian NAHA yang ingin meminta bantuan 

melalui MUI untuk mendukung produk Jepang agar dapat masuk di Indonesia. Alasan Jepang 

ramah terhadap makanan Jepang karena meningkatnya jumlah wisatawan muslim di Jepang 

tentu saja Jepang ingin meningkatkan serta mempertahankan jumlah wisatawan muslim di 

Jepang. oleh karena itu, Jepang berupaya untuk mempekajari makanan halal degan mengikuti 

pelatihan yang telah diterapkan oleh MUI. Dan kegiatan terakhir pembangunan website 

Cooking Japan yang bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai informasi 

makanan halal Jepang dan wisatawan Jepang.selain website Jepang juga membuat beberapa 

sosial media seperti facebook, twitter, dan instagram hal ini sebagai bukti juga bahwa Jepang 

dan Indonesia pernah melakukan hubungan Gastrodiplomasi 

Dari hasil Program Japan Halal Food Project bahwa Jepang mendapatkan banyak 

informasi mengenai Islam dan Halal, kemudian dalam prgoram ini dapat mengurangi rasa 

keraguan masyarakat Muslim bahwa Muslim bukanlah seorang teroris. Kemudian bagi 

Indonesia sendiri mendapatkan banyak pelajaran dari Jepang bahwa Indonesia menjadi salah 

satu potensi besar yang dapat dirasakan oleh Indonesia sendiri tidak terkecuali bagi wisatawan 

muslim yang ingin mengunjungi Jepang. Kemudian Indonesia juga mendapatkan pelajaran dari 

Jepang, Indonesia juga memiliki beragam kuliner Menteri perdagangan sangat berharap 
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Indonesia dapat belajar dari Jepang mengenai kekuatan produk yang dimiliki oleh Jepang yang 

dapat diimplementasikan kedalam produk kuliner di Indonesia. Kemudian dalam Kampanye 

Gastrodiplomasi yang digunakan oleh Jepang yaitu mengadakan event, pemasaran 

produk ,leader opinion, dan membangun hubungan melalui media, hal ini sangat membantu 

Jepang dalam menjalankan program Japan Halal Food Project.  

Tujuan penggunaan dari elemen gastrodiplomasi yaitu dapat mempermudah bagi Jepang untuk 

melakukan strategi komunikasi dengan Indonesia. Karena gastrodiplomasi dapat membantu 

Jepang berkomunikasi melalui makanan dimana makanan sebagai elemen utamanya, selain itu 

gastrodiplomasi merupakan sebuah pendekatan yang lebih holistik untuk meningkatkan 

kesadaran internasional akan merek suatu negara yang dapat dimakan melalui promosi waisan 

kuliner dan budayanya. Hal ini sangat berkaitan bagi Japan Halal Food Project  dimana Jepang 

akan memperkenalkan makanannya kepada Indonesia. Dari program ini dapat dibuktikan 

bahwa siapa saja dapat menjadi aktor diplomasi baik dari pemerintah langsung, masyarakat, 

atau menggunakan seorang tokoh terkenal, hingga menggunakan media internet untuk 

melakukan hubungan diplomasi. 


