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ABSTRACT 

This research aims to analyze how Japanese technology is produced in Indonesia in the 

Japan Halal Food Project Program. By using Diplomacy theory according to Russet and 

Starr and the second theory using Cultural Diplomacy from Prof. Tulus Warsito and 

Wahyuni Kartikasari as well as the last theoy, Gastrodiplomasi according to Rockower, 

where in the thesis found a lot of information about Japan that Japan is a very unique 

country because they underwent a major change after the second world war in which Japan 

changed its country's needs from military power to the time This utilizes its economy, where 

today Japanese culture is helping to increase the income of Japanese countries such as 

manga anime, and recently, Japan uses food as a form of their new relationship with 

Muslim countries, one of them is with Indonesia. By developing the Japan Halal Food 

Project Program this is because Japan wants to increase Muslim tourists to visit Japan. 

therefore Japan uses the halal word in its program. this program can increase Muslim 

tourists to visit Japan.  

 

Keywords: Japan, Japan Halal Food Project, diplomacy, culture diplomacy, 

gastrodiplomacy.  

 

                                                                                                                                                                        

 

A. Pendahuluan  

Jepang merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Timur. 

Kepulauan Jepang membentang pada 20’ - 45’33’ LU. Kepulauan memiliki luas 

wilayah sekitar 3378.815 km2 (Tim Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990). Jepang 

didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Jepang merupakan negara yang 

paling di takuti di wilayah Asia dikarenakan Jepang memiliki teknologi yang sangat 

canggih dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Di Jepang 

mailto:dewirinintatriapriliana@yahoo.co.id


terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (tingkat provinsi) dan memiliki 

3300 pemerintah daerah pada tingkatan bawah. Kepala pemerintah di Jepang dipilih 

oleh rakyatnya melalui pemilihan. Usai Perang Dunia II Jepang mengalami 

keterpurukan, pada saat peritwisa dijatuhkanya bom ke Hiroshima dan Nagasaki, 

dimana pada saat Perang Dunia II Jepang, Italia, dan Jerman di kalahkan oleh 

pasukan multinasional pada saat itu, yang mana negara multinasional itu di pimpin 

oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Negara Jepang merupakan negara 

yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. 

Sistem pemerintahan Jepang adalah sistem Parelementer, sama seperti Inggris dan 

Kanada. Di Jepang Undang-Undang Dasar mulai berlaku pada tahun 1947 yang di 

dasari pada 3 (tiga) prinsip yaitu :kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi 

manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini Jepang juga menetapkan 

tiga kemandirian badan pemerintah yaitu, Badan Legislatif atau biasa disebut 

dengan Dewan Penasihat Jepang (DIET) atau parlemen, badan Eksekutif yaang 

terdiri dari kabinet dan badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hukum 

(Albab, 2011). 

Pada awalnya Jepang mengutamakan kekuatan militer sebagai alat untuk 

mencapai kepentinganya namun, setelah Perang Dunia II Jepang mendapatkan sanksi 

dari dunia Internasional dikarenakan dulunya Jepang sebagai negara penjahat perang, 

dengan menghapus militer yang ada di Jepang. Oleh karena itu Jepang memperkeuat 

ekonominya sebgai alat untuk kepentinganya. Jepang menjadi negara yang mengalami 

perkembangan yang sangat luar biasa dalam berbagai aspek seperti teknologi, 

pendidikan, dan industri terbesar di dunia,namun Jepang juga berhasil dalam aspek 

budayanya. Di dalam bidang budaya Jepang sudah sangat terkenal di seluruh dunia dan 

hampir seluruh dunia terkena demam dengan budaya Jepang yaitu seni Taiko, origami, 

kimono, ritual minum teh hingga kesuksesan AKB48 yang menebarkan sayap hingga 

keberbagai dunia (Sam, 2013). Kemudian, banyak masyarakat asing juga mempelajari 

dan meniru berbagai budaya jepang.Tetapi dalam hal ini diplomasi budaya membuat 

sebuah icon brand suatu negara dan hal tersebut berhasil di lakukan oleh negara Jepang 

untuk meningkatkan hubungan namun ada terdapat beberapa budaya Jepang modern 

yang membuat semakin dikenal budaya Jepang tersebut yaitu Anime dan Manga. 



Tidak hanya melalui animasinya saja Jepang mulai memperkenalkan budayanya 

melalui kuliner khas negaranya atau biasa disebut dengangastro (Gastronomi), menurut KBBI 

merupakan seni menyiapkan hidangan yang lezat atau tata boga (Imelda, 2015). Namun karena 

Gastro menrupakan ilmu makanan saja maka diubah gastro tersebut menjadi sebuah hubungan 

atau alat dalam berdiplomasi menjadi Gastro Diplomacy, yang berarti diplomasi makanan yang 

bertujuan untuk meningkatkan brand awareness bangsa, hal ini pertamakali diungkapkan oleh 

Paul Rockower, seorang gastronom (Rockower P. S., Projecting Taiwan: Taiwan’s Public 

Diplomacy Outreach, 2011). Gastrodiplomacy, pertama kali dilakukan di Thailand, sebagai 

bagian dari diplomasi publik yang pertama kali diperaktekkan melalui program yang bernama 

“Program Global Thailand” yang dilaksanakan pada tahun 2002 (Rockower P. , 2010). 

B. Literatur Review  

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang relevan 

untuk penjelasannya. Sebagai kerangka dasar dari pemikiran dalam penulisan ini, 

penulis akan menggunakan teori diplomasi, diplomasi budaya, dan gastrodiplomasi. 

1. Diplomasi 

Diplomasi merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan politik luar 

negeri suatu negara. Diplomasi menurut Russet and Starr  merupakan A means by which 

a state directly influences another, yang artinya dimana suatu negara memiliki strategi 

tersendiri dalam mempengaruhi negara lain seseuai dengan kepentingan yang akan 

mereka capai (Dictionaries, 2012). Namun terdapat perubahan sifat diplomasi ini, telah 

terjadi perubahan sifat diplomasi yang mana diplomasi mengarah pada manajemen 

hubungan antara negara dan aktor hubungan internasional yang lain, yang kemudian 

timbulah beberapa diplomasi seperti, Diplomasi Publik, Diplomasi Ekonomi, 

Diplomasi Budaya dan lain sebagainya. Di dunia modern delegasi kebudayaan sering 

dikirim untuk membina hubungan baik dengan negara-negara lain. Tujuan diplomatik 

dengan mengirimkan delegasi suatu negara dan, apabila mungkin untuk mempengaruhi 

penegasan negara bisa mengekspornya kedunia lain, hal itu bisa memudahkan 

pembangunan basis yang kuat untuk memperoleh dukungan atas masalah-masalah lain. 

Untuk mempengaruhi negara lain maka negara tersebut harus memiliki sebuah 

kekuatan atau power, yang merupakan konsep yang paling mendasar dalam ilmu-ilmu 

sosial dan didalamnya terdapat perbedaan titik tekanan yang dikemukakan. Meurut 

Russel (1988) terdapat sebuat batasan umum dari adanya kekuaaan yaitu produk 

pengaruh yang diharapkan. Ketika seseorang ingin memperoleh suatu tujuan yang 



dicapainya dan juga ingin di capai oleh banyak orang maka orang tersebut harus 

memiliki sebuah kekuasaan yang besar (Fiske & Berdahl, 2007). Menurut Joshep S.Nye 

Jr. Power terbagi menjadi dua jenis yaituhard power dan soft power. Hard  poweryang 

digolongkan dalam spektrum command power, yaitu kemampuan yang bertujuan untuk 

mengubah apa yang pihak lain lakukan (what others do) dan soft power dalam spektrum 

perilaku co-optivepower dapat diperoleh dari agenda setting (memanipulasi agenda 

pilihan politik sehingga pihak lain gagal mengekspresikan suatu prefensi politik tetentu 

karena merasa prefensi tersebut terlihat tidak realistis yang bersumber pada institusi ) 

atau memalui attraction (daya tarik yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai, dan 

kebijkan yang dimiliki).  

Menurut Nye, soft power merupakan kekuatan atau kemampuan yang 

mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tersebut melalui 

penggunaan daya tarik dari pada penggunaan kekerasan (coercion) atau suatu imbalan 

(payment). Soft power bersumber dari aset-aset yang dapat digunakan untuk menarik 

perhatian. Joshep menjabarkan bahwa soft power suatu negara utamanya didasarkan 

pada tiga sumber yaitu, budaya (culture, yang membuat negara tersebut menarik 

perhatian bagi negara lain), nilai politik ( political values,  yang dianut negara tersebut 

di dalam maupun luar negeri) dan kebjkan luar negeri ( foreign policies, yang membuat 

negara memiliki legitimasi dan otoritas moral) (Joshep S. Nye, 2005). Inti dari soft 

power adalah eksplorasi kekuatan-kekuatan kebudayaan suatu bangsa yang bersifat non 

perang dan non  pengikatan seara ekonomi, sebagai metode sekaligus alat untuk 

melakukan diplomasi dengan bangsa lainnya. Economic power oleh W.R. Mead 

disifatkan sebagai “sticky power” yang menjadikan ikatan hubungan suatu bangsa 

menjadi lengket, adiktif, sub-ordinate, dan sulit untuk keluar dari cengkreman ini 

(Mead, 2013).Diplomasi menurut russet and starr yaitu a means by which a state direcly 

influences another, yang dimana artinya dimana suatu negara memiliki strategi 

tersendiri dalam mempengaruhi negara lain sesuai dengan kepentingan yang akan 

mereka capai, untuk menjalakan kepentinganya suatu negara harus memiliki sebuah 

power yang dimana menurut Nye power terbagi menjadi dua yaitu, hard and soft power, 

dalam penulisan ini akan membahas tentang soft power dimana salah satunya adalah 

diplomasi budaya karena, budaya tidak dapat dilakukan dengan cara paksa. 

 



2. Diplomasi Budaya 

Diplomasi budaya adalah salah satu dari macam-macam bentuk diplomasi yang 

merupakan usaha sebuah negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalisnya 

melalui budayanya, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olah raga, 

dan lainnya, selain itu secara makro yaitu dengan ciri khas yang digunakan negara 

diluar bidang politik, ekonomi, dan juga militer. Di dalam diplomasi ini ada aktor yang 

berperan bukan hanya pemerintah negara, tetapi juga ada aktor non-pemerintah. Bisa 

individual, NGO, dan warga negara. Hubungan diplomasi ini bisa terbentuk goverment 

to goverment, people to people, individual to individua, goverment to individual,dan 

seterusnya.  Tujuan dari diplomasi kebudayaan ini adalah untuk mempengaruhi 

pendapat masyarakat asing untuk mendukung kebijakan politik luar negeri ke sebuah 

negara lain dengan sasaran dari diplomasi ini adalah khayalan umum pada level 

nasional dan internasional. 

Dengan adanya diplomasi kebudayaan ada beberapa hal yang dapat dilakukan 

antara lain, eksibisi,propaganda,kompetisi,penetrasi,negosiasi, pertukaran ahli/studi, 

dan Terorisme. Dalam eksibisi ini dilakukan dengan cara pameran dengan nemapilkan 

konsep-konsep atau arya seniman, ilmu pengetahuan, teknologi maupun nilai-nilai 

sosial ataupun ideologi sebuah bangsa lain yang dapat dilakukan di luar negeri maupun 

dalam negeri baik individual maupun multinasional. Eksibisi dapat dilakukan dengan 

mudah karna bersifat terbuka dan transparan dapat dilihat atau dilakukan melalui 

perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya. Jepang juga menggunakan 

cara propaganda dalam menyebarluaskan makanan mereka, kurang lebih dari eksisbisi, 

propaganda juga menyediakan tempat untuk sebuah negara agara dapat menyebarkan 

informasi mengenai sebuah negara baik dalam kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, 

maupun dengan nilai-nilai sosial suatu negara terhadap negara lain. tetapi hal ini 

dilakukan secara tidka langsung  melalui media massa yang ada seperti televisi, 

majalah, maupun Internet (Kartikasari, 2007).Dalam diplomasi budaya memiliki tujuan 

utama yaitu mempengaruhi pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung 

suatu kebijksanaan politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam 

hubungan diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) 

dengan masyarakat (negara lain). Namun demikian, pendapat umum yang dimaksud 

disini adalah mempengaruhi policy  pemerintah dari masyarakat yang bersangkutann 

(Warsito & Kartikasari , 2007). 



Diplomasi merupakan alat bantu yang digunakan untuk melaksanakan politik 

luar negeri suatu negara, dengan kata lain diplomasi merupakan alat bantu untuk 

menjalankan hubungan antara suatu negara dengan negara lain. Diplomasi memiliki 

berbagai macam, yang sesuai dengan topik pembahasan yaitu Diplomasi Budaya 

keterlibatannya bahwa, makanan juga merupakan sebuah budaya dimana arti sebuah 

makanan merupakan suatu budaya ataupun tata cara memakannya juga merupakan 

sebuah budaya, karena sesuatu yang diciptakan manusia adalah budaya, oleh karena itu 

diplomasi budayaterlibat dalam penulisan ini, dan hal ini digunakan Jepang untuk 

memperjuangkan kepentingan suatu nasionalisnya melalui budayanya, sehingga sangat 

sesuai dengan Japan Halal Food Project karena dapat menciptakan kepentingan 

nasionalis bagi Jepang sendiri dan mengenalkan bahwa dalam makanan Jepang 

memiliki budayanya. Dan salah satu bentuk diplomasi budaya yang terkait dengan 

makanan disebut sebagai Gastrodiplomasi. 

3. Gastrodiplomasi  

Gastrodiploasi adalah suatu peraktek komunikasi state-to-public dengan 

melalui makanan sebagai elemen utama untuk memberikan pemahaman budaya kuiner 

kepada publik asing. Kata gastrodiplomasi ini sendiri berasal dari gabungan kata 

gastronomi dan diplomasi, yang dimana gastronomi disebut sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang tata boga atau makanan. Gastrodiplomasi ini pertamakali 

digunakan pada saat praktik diplomasi publik oleh Paul Rockower. Gastrodiplomasi 

memiliki karakteristik yang menentukan apakah proses tersebut termasuk ke dalam 

gastrodiplomasi atau tidak. Paul R. Memberikan beberapa pandangan mengenai 

karakteristik gastrodiplomasi, dengan membandingkan praktik diplomasi kuliner;  

Rockower mengkarakteristikkan praktek gastrodiplomasi sebagai berikut : 

a. Berdiplomasi publik yang mencoba berkomunikasi mengenai budaya kuliner dengan 

publik asing dengan cara yang lebih luas, dan memfokuskan diri pada publik yang 

lebih luas dari pada level elit saja. 

b. Praktek gastrodiplomasi ini berusaha untuk meningkatkan citra merek makanan 

bangsa melalui diplomasi budaya yang kemudian menyoroti dan mempromosikan 

kesadaran dan pemahaman budaya kuliner nasional kepada publik asing. 

c. Gastrodiplomasi berupa hubungan state to public relations.  



Menurut Robbitt & Sullivan, Ronald, dan juga Theaker & Yaxely, yang merupakan 

ahli yang mempelajari mengenai strategi sebuah kampanye gastrodiplomasi 

memerlukan elemen dari dasar perencanaan strategi komunikasi. Elemen-elemen 

kampanye gastrodiplomasi tersebut dilihat dari strategi taktik yang telah dibetuk 

menjadi sebuah kelompok hingga menjadi beberapa bagian (Rockower P. S., 

Projecting Taiwan : Taiwan’s Public Diplomacy Outreach Institute of International 

Relations, 2011):  

1. Pemasaran produk. 

Dalam pemasaran produk dalam Gastro Diplomasi dapat dilakukan dengan cara menjual 

makanan khas negaranya hal ini agar wisatawan atau warga negara asing dapat membeli dan 

menikmati makanan secara langsung.  

2. Pembangunan Event. 

Dalam membangun event dapat melakukan sebuah acara ataupun pameran makanan khas 

negara tersebut agar warga negara asing dapat mengunjungi dan menyaksikan makanan yang 

telah di sajikan, hal ini memicu daya tarik sendiri dengan melihat dan menyicipi masakan yang 

telah di sajikan. 

3. Membangun Kerjasama dengan Organisasi di Luar Negeri. 

Gastrodiplomasi dapat membangun kerjasama dengan organisasi di Luar Negeri, hal ini akan 

membantu jalannya proses serta dukungan oeganisasi tersebut dalam menjalankan 

gastrodiplomasi.  

4. Menggunakan LeaderOpinion dalam melaksanakan Gastrodiplomasi. 

Menggunakan Leader Opinion di dalam Gastrodiplomasi dapat membantu juga dalam 

memperkenalkan makanan dengan cara menggunakan tokoh atau artis-artis terkenal dengan 

mempromosikan makanan khas daerah negara tersebut agar para penggemar dari artis tersebut 

memiliki rasa penasaran dan ingin menyicipi makanan tersebut. 

5. Membangun Hubungan Melalui Media. 

Menjalankan Gastrodiplomasi dapat melalui media dengan cara menyebarkan makanan 

tersebut melalui acara sebuah televisi atau acara cooking show yang dapat disaksikan di 

internet seperti youtube, instagram,facebook,Twitter, ataupun web side. 

6. Melalui Pendidikan. 

Menjalankan Gastrodiplomasi dapat melalui Pendidikan dengan cara mengadakan cooking 

class. Dengan begitu banyak orang yang tertarik untuk mencoba membuat makanan khas 

Jepang.  



 Gastrodiplomasi merupakan praktek komunikasi dengan makanan dimana sebagai 

elmen utamanya, selain itu gastrodiplomasi merupakan pendekatan yang lebih holistik untuk 

meningkatkan kesadaran internasional akan merek negara yang dapat dimakan melalui promosi 

warisan kuliner dan budayanya. hal ini sangat berkaitan dengan Japan Halal Food Project 

dimana Jepang akan memperkenalkan makanannya. 

 

C. HASIL DAN ANALISIS 

Jepang menggunakan strategi kampanye yang telah diterapkan oleh Robbitt & Sullivan, 

Ronald, dan juga Theaker & Yaxely, yang merupakan para ahli yang mempelajari tentang 

sebuah strategi sebuah kampanye gastrodiplomasi. Dalam kampanye diplomasi terdapat lima 

point yaitu pembangunan event, pemasaran produk, Leader Opinion, Membangun melalui 

media, dan membangun hubungan gastrodiplomasi melalui pendidikan. Namun, di dalam 

penulisan ini Jepang hanya menggunakan Event, Leader Opinion, membangun hubungan 

melalui media.  Pada tahun 2013 Jepang melakukan hubungan Gastrodiplomasi dengan 

Indonesia melalui Program Japan Halal Food Project  yang dimana Jepang melakukan sebuah 

Promosi produk makanan kepada Indonesia. Terdapat beberapa elemen yang digunakan Jepang 

dalam melakuka hubungan gastrodiplomasi dengan Indonesia melalui program Japan Halal 

Food Project. 

1. Penerapan Event 

Dalam penerapan program Japan Halal Food Project  membangun sebuah event yaitu 

Cooking Japan School Caravan  yang dimana kegiatan ini merupakan sebuah event dari 

Cooking Japan mengenai informasi makanan Jepang dan memberikan tips pola mengkonsumsi 

makanan sehat. Upaya Jepang untuk membangun event dengan tujuan untuk mempermudah 

masyarakat Indonesia untuk mengtahui tentang makanan Jepang yang akan di promosikan 

serta, meningkatkan hubungan diplomasi Jepang dan Indonesia yang sudah lama terjalin 

kemudian membangun citra Jepang terhadap Indonesia yang dikarenakan dulunya Jepang 

memiliki hubungan buruk dengan Indonesia pada masanya namun walaupun saat ini hubungan 

Indonesia dan Jepang sudah membaik Jepang ingin tetap meningkatkan dan menjaga 

hubungannya diplomasi dengan Indonesia (Tokyo K. B., 2019). Oleh karena itu, Jepang 

membangun hubungan Gastrodiplomasi agar hubungan Indonesia dan Jepang masih tetap 

terjalin dengan baik dengan melalui event ini. Hal ini berdasarkan dari teori yang digunakan 

oleh penulis event Cooking Japan School Caravan ini merupakan aplikasi dari uapaya 

gastrodiplomasi Jepang terhadap Indonesia bahwa Jepang ingin menggunakan makanannya 



sebagai alat bantu dalam melakukan hubungan diplomasi dengan memberikan pengetahuan 

mengenai makanan khas Jepang bagaimana cara pembuatannya, dan apa saja khasiat yang di 

dapat saat mengkonsumsi makanan Jepang, kemudian bertukar informasi mengenai bagaimana 

cara memasarkan produk dan mengenai sertifikasi halal dan memberikan pengetahuan 

mengenai makanan khas Jepang dengan melalui pameran. 

 

a. Training 

Dalam program Japan Halal Food Project membangun adanya sebuah Training dalam 

event Cooking Japan School Caravan. Event ini dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun 

2014 di berbagai sekolah yang ada di Jakarta. Seperti, Sekolah Dasar Menteng Besuki, Sekolah 

Dasar Islam Harapan Ibu, Sekolah Dasar Pangudi Luhur, Sekolah Dasar Gondangadia Argentia 

dan Sekolah Dasar Mexico. Dalam kegiatan ini diikuti oleh murid-murid Sekolah Dasar 

Mexico berserta orang tuanya (Yuniar, 2013). 

Keigatan yang dilakukan dalam training ini yaitu bagaimana cara membuat makanan Jepang 

salah satu makanan yang digunakan adalah sushi. Jepang menggunakan sushi sebagai salah 

satu makanan yang akan digunakan dalam training ini karena sushi merupakan salah satu item 

makanan khas Jepang. Pada  tahun 2013 “Wakushoku traditional dietary cultures of the 

Japanese” sebagai “Íntangible Cultural Heritage of Humanity of  UNESCO” yang memicu 

viral didunia bahwa makanan Jepang dalam survei External Trade Organization (JETRO). 

Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi sekolah dasar. Tujuan Japan Halal Food Project 

mengadakan trainig di sekolah dasar kerena Jepang menggunakan anak-anak sebagai target 

yang pas karena anak-anak sangat mudah terpengaruhi sesuatu hal yang baru, dan 

mempermudah Jepang untuk memberikan  mempengaruhi budaya Jepang dan makanan Jepang 

kepada anak-anak tanpa ada rasa keraguan terhadap Jepang. Selain itu juga membantu anak-

anak untuk menambah pengetahuan mengenai negara luar. Selain itu anak-anak merupakan 

salah satu generasi baru bagi bangsa Indonesia sehingga generasi baru Indonesia dapat 

mengetahui budaya dan makanan Jepang karena Jepang ingin tetap melestarikan makananya 

tidak hanya di negaranya melainkan di negara lain. Karena Jepang pernah dinominasikan 

sebagai warisan makanan di dunia yang telah di terapkan oleh UNESCO pada tahun 2008. Oleh 

karena itu Jepang mengingkan dunia mengetahui makanan khas negaranya dalam kegiatan ini 

dapat dibuktikan bahwa siapa saja dapat menjadi aktor diplomasi tidak hanya pemerintah saja 

namun masyarakat juga dapat menjadi aktor diplomasi (Susilo, 2013). 

 



b. Seminar Pemasaran Produk dan Pencocokan bisnis 

  Japan Halal Food Project mengadakan adanya seminar dan pencocokan bisnis 

mengenai pemasaran produk Jepang dengan prinsip halal kemudian menjadi pola hidup 

masyarakat Indonesia alasan Jepang menjadikan makanannya menjadi pola hidup masyarakat 

Indonesia karena makanan Jepang itu terjamin aman, bersih, dan sehat. Oleh karena itu Jepang 

menginginkan Indonesia merubah pola makannya menjadi lebih sehat. Konsep 'nyaman, aman, 

dan bersih' yang senantiasa menjadi prasyarat utama produk-produk Jepang juga dinilai sangat 

dekat dengan konsep halal dalam Islam. Artinya, dari segi keamanan dan kesehatan, sistem 

kontrol produksi Jepang diyakini cocok diterapkan untuk mendukung kehidupan masyarakat 

Indonesia. Seminar ini juga membahas tentang ekspor produk makanan promosi market 

Indonesia di Jepang serta bisnis Matching tentang produk ekspor makanan dan promosi market 

Indonesia pada Maret mendatang. Salah satu produk yanng mereka promosikan adalah ramen 

instan, ocha, soft drinks, shoyu, serta cemilan produk Jepang (detik.com, 2013)  

Para perushaan juga akan dibantu untuk berkonsultasi supaya mendapatkan sertifikat 

halal dari Nippon Asia Halal Assosiation. NASA (Nippon Asia Halal Assosiation) merupakan 

sebuah organisasi sertifikat halal di Jepang, auditor NAHA akan mengunjungi dapur yang ada 

di restoran Jepang untuk meneliti bahwa bahan atau daging yang mereka gunakan itu halal. 

Untuk meningkatkan perkembangannya NAHA bekerjasama dengan beberapa lembaga 

sertifikasi halal yang sudah diakui oleh dunia, salah satunya MUIS di Singapura. Begitupula 

dengan Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI) (odi, 2013).  

Untuk memberikan kebutuhan status kehalalan produk Jepang agar dapat masuk 

kedalam pasar muslim di Indonesia Nippon Asia Halal Assosiation (NAHA) berusaha 

mendapatkan akreditasi dari MUI. NPO NAHA Rodiyan Gibran Sentau,mengatakan bahwa ia 

menawarkan kerjasama dengan MUI, dan kami akan memperlancar prosedur sertifikasi halal 

untuk produk-produk Jepang. Dalam seftifikasi halal ini, sangatlah penting bagi perusahaan 

Jepang untuk memahami konsep dasar halal, dan pihak yang mensertifikasi juga perlu 

memahami budaya Jepang. Namun standar yang digunakan oleh MUI (Majelis Ulama 

Indonesia ) sangatlah ketat. NAHA mengaku akan terus berusaha untuk mendapatkan sertifikat 

dari MUI. NAHA turut membantu MUI dan masyarakat Islam untuk menyebar luaskan 

makanan halal di Jepang. Hal ini dikarenakan, banyaknnya masyarakat Jepang yang tidak 

paham mengenai unsur halal. Kemudian hal ini dapat memfasilitasikan perusahaan Jepang 



yang ingin memberikan sertifikat halal. NAHA telah mengikuti banyak training mengenai 

sertifikasi halal yang diadakan oleh LPPOM MUI sejak 2012 (Mardiani, 2013). 

Tujuan dari seminar ini Jepang ingin memasarkan produknya di Indonesia apakah 

sudah pantas produk ini berada di Indonesia kemudian apakah produk ini sudah mencapai 

standar halal. Pentingnya dalam kegiatan ini yaitu bahwa Jepang perduli terhadap masyarakat 

muslim, dengan mengadakan program Japan Halal Food Project, alasan ini dikarenakan 

meningkatnya wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang, oleh karena itu Jepang dalam 

Japan Halal Association berpartisipasi untuk membuat ramah terhadap makanan halal. Selain 

itu, tentu saja ini merupakan salah satu pencitraan Jepang untuk mempertahankan dan 

meningkatkan jumlah wisatawan muslim ke Jepang. Karena wisatawan Jepang meningkat 

setiap tahunnya (Benner, 2015). 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Data Turis Muslim ke Jepang pada tahun 2012-2014 

 

Sumber: http://web.aiu.ac.jp/iasrc/wp-content/uploads/2015/03/final-report-Muslim-

tourist-in-Akita.pdf 

2. Leader Opinion 

Dalam melakukan hubungan diplomasi banyak negara yang mengupayakan leader 

opinion sebagai alat bantu diplomasi salah satunya gastrodiplomasi karena cara ini cukup 

efektif. Hal ini dikarenakan, saat ini banyak orang-orang yang telah mengubah sifat hingga 

gaya hidupnya dipengaruhi oleh orang yang mereka idolakan. Salah satu yang paling mudah 

di pengaruhi yaitu anak-anak upaya Jepang menargetkan anak-anak sebagai target dalam acara 

Cooking Japan School Caravan hal ini sangat menguntungkan bagi Jepang, oleh karena itu 

Jepang menggunakan Leader Opinion sebagai daya tarik makanan Jepang. Jepang juga 



merupakan negara yang sangat terkenal dengan anime dan manga, dimana anime (kartun 

Jepang) merupakan hal yang paling disenangi anak-anak. Selain itu Jepang juga menggunakan 

beberapa tokoh atau artis Jepang sebagai daya tarik dengan mengiklankan makanan Jepang di 

televisi ataupun dalam film dan drama Jepangdengan melalui budaya modernnya seperti anime 

dan manga yang bertujuan untuk para penonton dan para pembaca tertarik untuk mencicipi 

makanan Jepang melalui gamabr-gambar yang menarik untuk di makan. Hal ini sangat 

berpengaruh diakibatkan ada rasa kagum terhadap penonton melihat para artis pada akhirnya 

mereka ingin mencoba atau meniru makanan yang dimakan oleh para idolanya (Yanti, 2013). 

Program Japan Halal Food Project, Jepang menggunakan Leader Opinion sebagai 

daya tarik dalam program ini terutama pada kegiatanya Cooking Japan School Caravan dalam 

program ini Japan Halal Food Project menggunakan seorang tokoh yang sudah dikenal anak-

anak yaitu tokoh pahlawan super. Melalui  acara panggung versi Jepang dari pengalaman 

masakan Jepang, pahlawan TV, versi lokal Kamen Rider" atau yang biasa dikenal sebagai 

Satria Garuda Bima Sakti "di beberapa sekolah di atas kelas menengah ke atas. Dengan 

menggunakan tokoh ini dapat menarik perhatian bagi anak-anak (detik.com, 2013). 

 Japan Halal Food Project tidak menggunakan tokoh dari Jepang melainkan 

menggunakan tokoh lokal yaitu Satria Bima Sakti sebagai leader opinion karena, tujuan untuk 

menarik perhatian ini adalah masyarakat Indonesia dan anak-anak sekolah dasar ini sudah pasti 

mengenali super hero yang satu ini. Apabila Jepang menggunakan tokoh dari Jepang seperti 

Kamen Rider. Hal ini diperkirakan bahwa jika Jepang menggunakna Kamen Rider sebagai 

leader opinion kemungkinan akan kurang menarik dikarenakan dewasa ini tidak semua anak-

anak di Indonesia mengenlani Kamen Rider. Oleh karena, itu Jepang memilih Satria Bima Sakti 

sebagai leader opinion dalam program Japan Halal Food Project karena pada saat itu Satria 

Bima Sakti sedang dalam masa tenar (First Company Co., 2014).  

Dalam event Cooking Japan School Caravan Satria Bima Sakti berperan sebagai action 

figure dimana Satria Bima Sakti mengajak anak-anak di Indonesia untuk selalu mengkonsumsi 

makanan sehat dan bergizi. Hal ini dapat menarik perhatian dari anak-anak agar mau memakan 

makanan sehat dikarenakan super hero yang mereka idolakan mengajak mereka untuk 

mengkonsumsi makanan sehat. Selain itu usainya event Cooking Japan School Caravan anak-

anak dapat foto bersama Satria Bima Sakti, hal ini akan menghibur anak-anak yang telah 

mengikuti Cooking Japan School Caravan. 



3. Membangun Hubungan Melalui Media 

Media merupakan salah satu sarana yang paling sering digunakan dalam hubungan 

diplomasi karena media merupakan sarana yang membuat informasi mudah tersebar seperti 

media massa, media elektronik, dan media internet. Namun dewasa ini banyak sekali negara 

yang menggunakan media internet sebagai sarana dalam memberikan berbagai macam 

informasi. Karena, internet kita dapat menemukan berbagai informasi dan berita dari nasional 

hingga internasional (Wellman, Quan-Haase, Boase , & Chen, 2002). Internet telah mengubah 

dunia di semua tingkatan dan dengan berbagai cara. Ini termasuk cara diplomasi dilakukan 

antar negara. Pemerintah harus mengadaptasi strategi dan protokol diplomatik mereka 

mengingat sifat internet di mana-mana dan seberapa cepat dan efisien komunikasi modern saat 

ini (Diplomacy: How Governments are adapting to the Internet, 2016). Oleh karena itu banyak 

negara saat ini mengupayakan menggunakan internet untuk melakukan hubungan diplomasi 

salah satunya dalam program Japan Halal Food Project Jepang menggunakan media internet 

sebagai saanya dalam melakukan hubungan gastrodiplomasi dengan Indonesia dengan 

membuat sebuah website, dan media sosial seperti facebook, twitter, dan instagram. Hal ini 

bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui lebih luas mengenai informasi Cooking 

Japan. 

a. Website  

Website adalah lokasi pusat dari berbagai halaman web yang semuanya terkait dan dapat 

diakses dengan mengunjungi halaman beranda situs web menggunakan browse. Website salah 

satu media internet yang digunakan Jepang dalam program Japan Halal Food Project sebagai 

salah satu sarana bantu dalam kegiatanya seperti www.indonesiacookingjapan.comyang 

membahas tentang kuliner Jepang,budaya Jepang, serta wisata yang ada di Jepang. Tujuan 

Jepang untuk membangun website ini yaitu dengan berakhirnya program Japan Halal Food 

Project maksyarakat indonesia tetap bisa mengakses mengenai informasi resep masakan 

Jepang serta wisata kuliner Jepang yang sudah tersertifikasi halal (Rizka, 2013). 

b. Facebook  

Facebook adalah situs web jejaring sosial di mana pengguna dapat memposting komentar, 

berbagi foto, dan memposting tautan ke berita atau konten menarik lainnya di web, mengobrol 

langsung, dan menonton video singkat. Anda bahkan dapat memesan makanan di Facebook 

jika itu yang ingin Anda lakukan. Konten yang dibagikan dapat dibuat diakses oleh publik, atau 

hanya dapat dibagikan di antara sekelompok teman atau keluarga tertentu, atau dengan satu 

http://www.indonesiacookingjapan.com/


orang (Nations, 2018). Jepang menggunakan facebook sebagai salah satu dari media internet 

yang digunaknanya dalam program Japan Halal Food Project yang bernama Cooking Japan 

dimana dalam facebook ini Cooking Japan memberikan berbagai jenis informasi mengenai 

kegiatan Japan Halal Food Project dengan mengunggah beberapa foto makanan Jepang dan 

berita terkini mengenai kegiatan Jepang yang ada di Indonesia (Cooking Japan, 2019). 

c. Twitter 

Twitter adalah layanan microblogging jejaring sosial gratis yang memungkinkan anggota 

terdaftar untuk menyiarkan posting pendek yang disebut tweet. Anggota Twitter dapat 

menyiarkan tweet dan mengikuti tweet pengguna lain dengan menggunakan berbagai platform 

dan perangkat. Tweet dan balasan ke tweet dapat dikirim melalui pesan teks ponsel, klien 

desktop atau dengan memposting di situs web Twitter.com (Rouse, 2015). Di dalam twitter 

kegiatan Japan Halal Food Project membuat twitter Cooking Japan yang dimana dalam twitter 

ini berisikan tentang informasi dan kegiatan Jepang di Indonesia, selain itu di dalam twittternya 

juga memberikan infomasi mengenai wisata di Jepang yang wajib di kunjungi (Cooking Japan, 

2019) 

d. Instagram 

Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video gratis yang tersedia di perangkat iOS Apple, 

Android, dan Windows Phone. Pengguna bisa mengunggah foto atau video ke layanan kami 

dan membaginya dengan pengikut mereka atau dengan grup teman. Pengguna juga bisa 

melihat, mengomentari, dan menyukai postingan yang dibagikan oleh teman mereka di 

Instagram. Siapa pun yang berusia 13 tahun ke atas bisa membuat akun dengan mendaftarkan 

alamat email dan memilih nama pengguna (Instagram, t.thn.). Dalam program Japan Halal 

Food Proeject  di instagram Cooking Japan berbeda dengan media sosial yang lain dalam 

instagram Cooking Japan lebih cenderung mengekspos mengenai makanan tradisional Jepang. 

sedangkan di website, facebook, dan twitter memberikan informasi yang lebih luas (Cooking 

Japan, 2019). 

Seluruh media sosial yang telah dibuat oleh Japan Halal Food yaitu Cooking Japan 

memiliki tujuan yang sama untuk mempromosikan makanan Jepang kepada masyaraakt 

Indonesia akun tersebut dikendalikan dari pihak Indonesia sehingga mudah masyarakat 

Indonesia mengerti mengenai informasi makanan halal di Jepang. terkecuali di dalam web 

Cooking Japan dimana website ini menggunakan bahasa Inggris. Dari kegiatan Japan Halal 

Food Project ini bahwa Jepang tidak hanya ingin semata-mata memperkenalkan makananya 

kepada Indonesia tetapi Jepang ingin juga Indoensia dapat mengembangkan makanannya 



kepada dunia bahwa di Indonesia juga memiliki beraneka ragam makanan. Selain 

beranekaragam Indonesia juga memiliki makanan yang sehat untuk di konsumsi banyak orang, 

tidak hanya dinegaranya tetapi juga berbagai negara yang ada didunia. Selain itu Jepang dapat 

mempererat hubungannya dengan Indonesia yang telah terjalin selama 60 tahun. Kemudian 

menurut Rachmat Gobel dari Perhimpunan Persahabatan Indonesia Jepang proyek ini dapat 

menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kekuatan produk asal negeri sakura 

yang dapat diimplementasikan dalam industri makanan Indonesia (Yuniar, Japan Halal Food 

Project bidik Indonesia, 2013). Kemudian saat ini Jepang juga membuat sebuah aplikasi yang 

digunakan untuk para turis muslim di berbagai dunia termasuk Indonesia yaitu Halal Gourmet 

Japan  yang dimana aplikasi ini membantu para turis untuk mempermudah mencari makanan 

halal yang ada di Jepang. Selain meningkatnya ekspor makanan Jepang di Indonesia Jepang 

juga mengalami peningkatan pada turis yang berkujung ke Jepang. Jumlah turis Indonesia ke 

Jepang hal ini terbukti pada tahun 2014 jumlah wisatawan Indonesia mengalami kenaikan 

28,2% yakni sebanyak 12.177.500 orang. Kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun 

2017 juga mengalami peningkatan sebesar 30% (Susilo, 2018). 

Gambar 3.10 Jumlah Turis Indonesia ke Jepang 

 

 

Sumber : source www.cecdata.com 

Dengan adanya elmen kampanye gastrodiplomasi 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.  

D. Kesimpulan  



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 

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 

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. 
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