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Abstrak 

Boba Tea atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubble tea adalah minuman 

asal Taiwan yang kini sudah terkenal di berbagai negara. Namun banyak yang 

tidak mengetahui bahwa minuman boba tea ini sudah ada sejak tahun 1980an 

di kota Taichung, Taiwan.  Popularitas boba tea tidak lepas dari peran 

pemerintah Taiwan. Melalui boba tea, Taiwan memanfaatkan minuman 

lokalnya ini untuk memikat masyarakat asing dan membentuk citra baik di 

tengah konfliknya dengan Tiongkok terkait One China Policy. Fokus 

penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana Taiwan menggunakan 

boba tea untuk membentuk soft powernya. Penelitian dilakukan menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan analisis eksplanasi dengan pengumpulan 

data sekunder melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis akan 

menggunakan konsep gastrodiplomasi dan soft power. Dari penelitian, penulis  

mengkaji kebijakan pemerintah Taiwan melalui diplomasi publik dalam 

mendukung penyebaran boba tea hingga dapat menjadi soft power. Penelitian 

ini penting untuk memahami pentingnya makanan sebagai salah satu sumber 

soft power Taiwan yang dapat dibentuk melalui gostrodiplomasi. Dengan 

posisi Taiwan saat ini yang belum mendapat pengakuan sebagai entitas negara, 

kuliner dapat menjadi jembatan yang memudahkan hubungan Taiwan dengan 

negara lain dan dapat diterima dengan baik tanpa  mempersoalkan status politik 

Taiwan saat ini.  

Kata Kunci 

Boba Tea, Gastrodiplomasi, Soft Power 

Pendahuluan 

Kebijakan Satu China (One China Policy) yang diterapkan oleh Tiongkok telah 

membuat Taiwan terisolasi secara politik. Melalui kebijakan tersebut, setiap negara 

harus memilih untuk mengakui Tiongkok atau Taiwan secara politik. Ketika suatu 

negara memilih Tiongkok berarti negara tersebut harus memutus hubungannya dengan 

Taiwan, begitu pula sebaliknya. Hal ini menyudutkan posisi Taiwan di dunia 

internasional. Dalam tataran hubungan diplomatik dunia, Taiwan berada dalam posisi 
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yang terpinggirkan yakni hanya memiliki 22 hubungan diplomatik dengan negara kecil 

dan secara politis tidak diakui oleh negara-negara besar.  

Pemerintah Taiwan menyadari posisinya yang tidak seimbang ketika berhadapan 

dengan kekuatan Tiongkok yang begitu besar baik  dari segi politik, ekonomi dan 

militer. Kemajuan ekonomi dan perdagangan Tiongkok yang tidak dapat ditandingi 

membuat Taiwan harus kreatif mencari cara untuk menguatkan posisinya sehingga 

mampu berperan secara global dan bebas dari bayang-bayang Tiongkok 

Begitu banyak usaha yang dilakukan Taiwan untuk menunjukkan identitasnya yang 

berbeda dengan Tiongkok, serta untuk menegaskan bahwa  mereka adalah dua entitas 

berbeda. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan kuliner. Kuliner 

merupakan suatu hal yang bisa langsung menyentuh semua elemen masyarakat. Hal 

ini dikarenakan setiap manusia membutuhkan makanan setiap harinya. Sehingga 

kuliner dipandang sebagai salah satu intrumen yang efektif untuk menghasilkan soft 

power. Soft power sebenarnya adalah konsep yang diperkenalkan oleh Joseph Nye dari 

Universitas Harvard untuk mendeskripsikan kemampuan untuk menarik perhatian atau 

mempengaruhi pihak lain secara sosial dengan persuasif dan tanpa paksaan (Nye 2004). 

Taiwan sangat serius dalam mengembangkan konsep soft power kuliner ini melalui 

kampanye All in Good Taste: Savor the Flavors of Taiwan. 

Salah satu kuliner yang terkenal dari Taiwan adalah Bubble Tea atau sering disebut 

sebagai Boba Tea.  Boba tea adalah minuman perpaduan teh dan  susu  yang diberi 

bubble, boba, atau pearl yakni bola-bola yang terbuat dari tepung tapioka. Ciri khas 

boba atau mutiara hitam ini adalah manis, kenyal, berwarna cokelat tua kehitaman dan 

ukurannya mungil. Boba pada bubble tea ini sudah ada sejak 1987. Hal ini terungkap 

dalam artikel "History of bubble tea: how boba, born of a staff competition in Taiwan, 

became a global phenomenon" di South China Morning Post. Konon Chen Shui Tang 

di Taichung, Taiwan menjadi teahouse pertama yang memperkenalkan bubble tea. 

Pendirinya, Liu Han-chien fokus menjual teh oolong berkualitas (Rahmawati 2019). 

Namun suatu hari, Liu ingin mengubah cara orang menikmati teh dengan 

mencampurkannya dengan susu dan menambahkan bola-bola tapioka pada 

minumannya. Hingga kini boba tea menjadi minuman yang sangat populer dan 

digemari di berbagai negara. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbul pertanyaan bagaimana Taiwan 

menggunakan boba tea untuk membentuk soft powernya. Penelitian ini penting untuk 

memahami pentingnya makanan sebagai salah satu sumber soft power Taiwan yang 

dapat dibentuk melalui gostrodiplomasi. Dengan posisi Taiwan saat ini yang belum 

mendapat pengakuan sebagai entitas negara, kuliner dapat menjadi jembatan yang 

memudahkan hubungan Taiwan dengan negara lain dan dapat diterima dengan baik 

tanpa  mempersoalkan status politik Taiwan saat ini. 
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Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis 

eksplanasi yakni menganalisa cara dan upaya Taiwan menggunakan boba tea untuk 

membentuk soft powernya. Dari penelitian, penulis mengkaji kebijakan pemerintah 

Taiwan melalui diplomasi publik dalam mendukung penyebaran boba tea hingga 

dapat menjadi soft power dan meningkatkan merek negara/ bangsanya. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data sekunder melalui studi 

pustaka yakni dengan menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti buku-buku dan jurnal berkaitan dengan gastrodiplomasi Taiwan, situs 

resmi pemerintah Taiwan dan situs media internasional. Teknik analisis data yang 

digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah teknik analisis 

kualitatif. Adapun dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-

fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya 

sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat. 

Review Literatur/Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai penggunaan kuliner sebagai instrumen untuk meningkatkan 

nation branding  merupakan topic yang sudah pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya. 

Meskipun demikian belum ada yang membahas konteks masalah yang behubungan 

dengan penggunaan boba tea oleh Taiwan dalam kaitannya dengan soft power dan 

nation branding negara/ bangsa. Berikut ini beberapa literatur yang membahas kuliner 

dan nation branding.  

Tulisan pertama yakni tulisan Fatin Mahirah Solleh dengan judul Gastrodiplomacy as 

a Soft Power Tool to Enhance Nation Brand. Tulisan ini membahas tentang potensi 

Malaysia untuk menunjukkan diri di mata dunia dengan menggunakan makanan 

sebagai instrument soft power. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan atas 

tindakan pemerintah Malaysia dalam mengembangkan gastrodiplomasi Malaysia, 

mencari dampak yang dimungkinkan dari gastrodiplomasi dan menyusun guideline 

untuk rencana gastrodiplomasi Malaysia.  Dari penelitian ini ditemukan bahwa 

pemerintah Malaysia, lembaga pemerintah, dan non governmental organization secara 

aktif memainkan peran dalam kegiatan gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi juga 

merupakan kesempatan yang baik bagi Malaysia untuk  menunjukkan Malaysia 

sebagai tujuan budaya yang berlimpah. Ini bisa dicapai melalui memperluas 

perdagangan Malaysia, mengekspos makanan lokal ke luar negeri dan meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan ke Malaysia.  

Tulisan kedua yakni tulisan Taiwan’s Gastrodiplomacy : Strategies of Culinary 

Nation- Branding and Outreach oleh Camille Defrancq. Penelitian ini menunjukkan 

manfaat potensial yang dapat dimiliki gastrodiplomacy pada persepsi orang tentang 

bagaimana hal itu dapat membantu mengidentifikasi budaya negara melalui budaya 
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kulinernya. Melalui studi perbandingan, analisis persepsi dan analisis kebijakan, 

penelitian ini menyimpulkan bahwa gastrodiplomasi merupakan strategi yang efektif 

untuk meningkatkan kesadaran dan menarik public asing serta dapat memperkuat 

hubungan dua negara. 

Tulisan ketiga yakni tulisan oleh Eka Saputri berjudul All In Good Taste : Savor The 

Flavours of Taiwan Gastrodiplomacy Campaign in Promoting Its Nation Branding in 

Canada (Case Study: The Annual Taiwanfest in Vancouver and Toronto 2010-2013). 

Tulisan ini membahas langkah-langkah yang diambil oleh Taiwan dalam 

mempromosikan negaranya melalui gastrodiplomasi. Dalam tulisan ini 

gastrodiplomasi Taiwan difokuskan di Kanada melalui Taiwanfest 2010-2013. Taiwan 

memanfaatkan kuliner khas negaranya untuk mengambil hati masyarakat asing dalam 

hal ini Canada agar Taiwan dapat diakui sebagai negara.  

Sebagai kerangka dasar dari pemikiran dalam penulisan ini, penulis akan 

menggunakan konsep gastrodiplomasi, soft power, dan nation branding.Ketiga konsep 

ini akan digunakan untuk menjelaskan gastrodiplomasi Taiwan dengan menggunakan 

boba tea sebagai sumber soft power dan meningkatkan nation brandingnya. 

Gastrodiplomasi 

Kata gastrodiplomasi ini sendiri berasal dari gabungan kata gastronomi dan diplomasi, 

yang dimana gastronomi disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang tata boga atau 

makanan. Istilah gastrodiplomasi ini pertama kali digunakan pada saat praktik 

diplomasi publik oleh Paul Rockower. Sepakat dengan Paul Rockower, Rachel Wilson 

dalam jurnalnya Cocina Peruana Para El Mundo: Gastrodiplomacy, The Culinary 

Nation Brand, and The Context of National Cuisine in Peru, juga memaparkan 

penggunaan makanan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah dalam 

memperluas diplomasi dengan negara lain. 

Rockower memberikan beberapa pandangan mengenai karakteristik 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 (Rockower 2011) 

Menurut Robbitt & Sullivan, Ronald, dan juga Theaker & Yaxely sebuah kampanye 

gastrodiplomasi memerlukan elemen dari dasar perencanaan strategi komunikasi 

yakni:  
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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 Leader Opinion 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. (Rockower, 2011) 

Sehingga gastrodiplomasi merupakan praktek komunikasi dengan makanan sebagai 

elemen utamanya. Gastrodiplomasi juga 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 

penggunaan boba tea oleh Taiwan untuk meningkatkan merek bangsanya. 

Soft Power 

Konsep soft power pertama kali dicetuskan oleh Joseph S. Nye. Soft Power sendiri 

oleh Nye diartikan sebagai “The Ability to get what you want through attraction rather 
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than coercion or payment” (Nye 2004). 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. 

Nye 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 kebijakan luar negeri ( foreign policies, yang membuat negara 

memiliki legitimasi dan otoritas moral) (Nye, 2005). Inti dari soft power adalah 

eksplorasi kekuatan-kekuatan kebudayaan suatu bangsa yang bersifat non perang dan 

non pengikatan secara ekonomi, sebagai metode sekaligus alat untuk melakukan 

diplomasi dengan bangsa lainnya.  Dari penjelasan tersebut, pada hakekatnya, Soft 

Power merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada instrument kebudayaan 

dan nilai yang digunakan untuk menarik hati dan perhatian masyarakat dan negara lain, 

demi mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam penulisan ini akan 

membahas tentang soft power dimana salah satu instrumennya adalah kuliner melalui 

gastrodiplomasi karena, kecintaan terhadap suatu kuliner tidak dapat dilakukan dengan 

cara paksa.  

Nation Branding 

Konsep  nation  branding  pertama  kali  dicetuskan  oleh Simon Anholt pada  tahun 

1996 untuk membantu  negara-negara  di  dunia membentuk  strategi,  kebijakan,  

inovasi,  dan  investasinya. Konsep nation branding merupakan konsep untuk 

menggambarkan image dan reputasi suatu bangsa yang dibangun atas dasar persepsi 

yang dibentuk dan didefinisikan oleh orang diluar negara tersebut. Anholt 

mendefinisikan nation branding sebagai policy-making approach, yang dibuat untuk 

menguatkan reputasi negara yang lebih baik secara internasional. Sebagai komponen 

dari suatu negara, nation branding menjadi bagian yang penting dari rencana diplomasi 

publik. Nation branding telah muncul sebagai asset negara untuk bersaing di tengah  

kekuatan geopolitik dan pertimbangan internasional (Anholt 2013).  

Suatu nation brand haruslah merefleksikan keutuhan  dalam  suatu  defnisi  yang  terdiri 

dari imej atau citra dari kumpulan manusia, budaya,  tanah,  pemerintahan  dan  

karakteristik  utama  dari sebuah negara (Outhavong, 2007). Nation, dapat  

didefnisikan  sebagai  suatu  kelompok  manusia  yang  saling  berhubungan  atau  

terkait  satu sama lain melalui aspek-aspek yang umum, yaitu  budaya,  etnisitas  dan  

ideologi.  Menurut Benedict  Anderson   sebuah  nation  dapat dideskripsikan sebagai 

“... an imagined community in which there  exists a “deep, horizontal comradeship.  

This imagined community is also imagined  as limited in that it has boundaries,  and  

it  is  imagined  as  sovereign  in  that  it  prevails  over  any  specific  religion  or  
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monarchy” (Anderson 1991). Sehingga istilah nation tidak hanya merujuk kepada 

negara yang mendapat pengakuan tetapi juga bangsa.  

Negara/ bangsa menggunakan nation’s image untuk mempromosikan produk dalam 

negeri dan meningkatkan ekspor. Maksudnya yaitu national branding bertujuan untuk 

mempromosikan citra bangsa yang positif bagi negara dan rakyat, untuk membangun 

identitas merek suatu negara, untuk menarik wisatawan, untuk meningkatkan ekspor 

produk, serta meningkatkan investasi asing langsung (Anholt, 2003; Dinnine 2008; 

Dzenovska, 2005, Florek dan Conejo, 2006, Ostapenko, 2010). Andri Hadi, Direktur 

Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik, Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia sepakat bahwa nation branding memiliki tujuan yang jelas yaitu 

berpengaruh pada perilaku audiens, yaitu membeli atau mengunjungi (Wawolangi 

2010). 

Nation branding atau citra produk nasional suatu negara menjadi hal yang sangat 

penting di era globalisasi saat ini.  Ini dikarenakan nation brand memiliki dampak luas 

bagi pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik suatu negara di level internasional. 

Hal ini menyebabkan banyak negara-negara di dunia saat ini semakin interaktif untuk 

berlomba mendapatkan pengakuan dengan mengenalkan dan mempromosikan produk 

nasionalnya kepada publik internasional. Dengan  memiliki  reputasi  yang  baik,  suatu  

negara  akan  mendapat  kepercayaan  dari  negara lainnya untuk bekerjasama dan 

tidak lagi  dipandang sebelah mata dalam partisipasinya di  kompetisi global. 

Keputusan Taiwan untuk menjalankan gastrodiplomasi melalui boba tea sangat erat 

kaitannya dalam upayanya untuk meningkatkan nation brand Taiwan. 

Hasil dan Pembahasan 

Gastrodiplomasi Taiwan dilakukan melalui kampanye "All in Good Taste: Savor the 

Flavors of Taiwan". Kampanye ini diperkenalkan tahun 2010 dan disponsori oleh  

Ministry of Economic Affairs yang menginvestasikan $ 34,2 juta selama empat tahun 

dalam upaya meningkatkan merek internasional Taiwan (USC Center on Public 

Diplomacy 2015). Melalui kampanye ini Taiwan mempromosikan semua kuliner 

khasnya, salah satunya adalah boba tea. 

Boba Tea merupakan salah satu minuman yang termasuk dalam kuliner khas Taiwan 

yang menjadi instrument gastrodiplomasinya. Boba Tea atau bubble tea pertama kali 

dibuat di Taichung Taiwan pada tahun 1980an. Awalnya boba tea yang dikenal di 

Taiwan secara tradisional adalah gabungan dari teh hitam panas, susu kental, bola 

tapioka ukuran besar, dan madu. Dalam perkembangannya boba Tea yang kita kenal 

saat ini adalah versi modern-nya. Selain lebih populer dalam kondisi dingin, boba pun 

dibuat menjadi lebih kecil sehingga dapat dihisap melalui sedotan.  

Kepopuleran boba tea saat ini tidak lepas dari peran pemerintah Taiwan melaksanakan 

Gastrodiplomasi dengan memasukkan Boba Tea dalam kampanye "All in Good Taste: 
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Savor the Flavors of Taiwan. Bila dianalisa menurut elemen dasar dari strategi sebuah 

kampanye gastrodiplomasi menurut Robbitt & Sullivan, Ronald, dan juga Theaker & 

Yaxely (Rockower, 2011) maka strategi yang dilakukan Taiwan yakni:  

1. Pemasaran produk.  

Pemerintah Taiwan telah mempromosikan Boba tea sebagai minuman nasional dan 

mendukung bisnis domestik terkait dengan boba tea dalam ekspansi mereka ke luar 

negeri. Di Taiwan pemerintahnya membentuk organisasi makanan Taiwan sebagai 

lembaga khusus menangani kuliner yang akan mendampingi kedai kopi dan rantai 

restoran yang mempromosikan makanan khas Taiwan di luar negeri (Ministry of 

Foreign Affairs of Republic of China 2012.) Penyebaran boba tea diawali dengan 

dengan pembukaan toko-toko boba tea yang dibuat di tempat-tempat terdekat yang 

memiliki komunitas ekspatriat Taiwan yang besar seperti Australia, Kanada, Hong 

Kong, Jepang, daratan Cina, Negara-negara Asia Tenggara, Korea Selatan dan 

Amerika Serikat. Baru pada tahun-tahun belakangan ini boba tea Taiwan 

disebarkany di daerah-daerah Eropa dan Timur Tengah. 

Dalam pemasaran Boba Tea, Taiwan juga memperkuat industri boba tea dalam 

negerinya. Ada banyak merek boba tea dan toko minuman teh Taiwan yang 

merencanakan waralaba internasional. Beberapa merek terkenal Taiwan, termasuk 

Presotea dan Cha Ji Tang. Selain itu ada perusahaan-perusahaan boba tea asal 

Taiwan yang sudah hadir di dunia internasional. Seperti ChaTime yang memiliki 

lebih dari 1.000 toko di seluruh dunia dan terdaftar secara publik (melalui 

perusahaan induk La Kaffa) di bursa saham Taiwan dengan kapitalisasi pasar $71,5 

juta. ChaTime juga dengan cepat memiliki lebih dari 2.000 toko di empat benua. 

Perusahaan Gong Cha memiliki lebih dari 1.000 toko dan menambah lebih dari 

seratus setiap tahun. Perusahaan CoCo Fresh memperluas ke Afrika Selatan serta 

Asia dan Amerika Utara (Bachdar 2018). Perusahaan lainnya yakni Sharetea yang 

berdiri sejak 1992 dan sudah mengembangkan bisnis di 18 negara dengan 450 gerai 

di Australia, Macau, Filipina, Amerika Serikat, Dubai, Hong Kong, dan Indonesia. 

(Smart Money 2018).  

Boba tea juga menjadi daya tarik wisata dimana wisatawan atau warga negara asing 

dapat membeli dan menikmati Boba Tea asli Taiwan secara langsung. Seperti di 

Indonesia,  Direktur Asosiasi Pengunjung Taiwan, Fanny Low mengajak 

masyarakat Indonesia untuk berkunjung ke Taiwan dan mencoba langsung bubble 

tea di tempat kelahiran minuman itu (Cindyara 2019) 

2. Pembangunan Event 

Pameran makanan khas Taiwan juga diselenggarakan agar warga negara asing 

dapat mengunjungi dan menyaksikan makanan yang telah di sajikan, sehingga 

memicu daya tarik sendiri dengan melihat dan menyicipi makanan tersebut. Salah 

satu pameran yang menjadi bagian dari kampanye gastrodiplomasi Taiwan yakni 
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Taiwan Fest. Pada Taiwan Fest tidak hanya menyediakan makanan tetapi juga ada 

cooking demo termasuk pembuatan boba tea yang menarik pengunjung. Taiwan 

Fest dibuat agar orang lain memahami kekayaan budaya yang dimiliki oleh Taiwan 

utamanya untuk mempromosikan kuliner khas Taiwan yang memiliki rasa yang 

unik dan tradisi kuliner yang lezat. 

Khusus untuk boba tea, Taiwan juga menyelenggarakan Boba Tea Festival atau 

bubble tea festival di berbagai negara. Seperti tahun 2019 ini di Singapura 

diselenggarakan Bubble Tea Festival 2019 yang menjadi  Bubble Tea Festival 

pertama yang diadakan di  Singapura. Tahun 2019 ini Taiwan juga 

menyelenggarakan festival Bubble Tea pertama di Times Square setelah New York 

Times menerbitkan artikel tentang Bubble Tea menyebutnya sebagai "gumpalan" 

dan menyebut teh sebagai "eksotis" meskipun minuman nasional Taiwan ini telah 

ada di New York selama hampir dua dekade (Hello Taiwan 2019). Sebelumnya 

pada tahun 2018, The Taipei Economic and Cultural Office di New York juga 

menyelenggarakan acara yang bernama Lab B: A Unique Taiwanese Bubble Tea 

Experience di SOHO New York (Taipei Economic and Cultural Office in New 

York 2018). 

3. Menggunakan Leader Opinion dalam melaksanakan Gastrodiplomasi.  

 Dalam melakukan gastrodiplomasi, Taiwan juga menggunakan leader opinion 

yakni dengan cara menggunakan tokoh atau artis-artis terkenal untukn 

mempromosikan boba tea. Sehingga para penggemar dari artis tersebut memiliki 

rasa penasaran dan ingin menyicipi boba tea. Penyelenggaraan acara  di luar negeri 

juga demikian, seperti acara Lab B: A Unique Taiwanese Bubble Tea Experience 

di SOHO New York. Acara ini diselenggarakan dengan berkerjasama dengan 

seniman Taiwan, penulis dan penata busana asal Taiwan yang tinggal di New York 

yang memiliki ketertarikan yang sama pada Boba Tea. Dalam acara ini sekelompok 

seniman Taiwan ini membuat instalasi seni yang dibuat untuk minuman Boba Tea 

yang dipandang sebagai kuliner paling popular yang diekspor Taiwan. 

4. Melalui Pendidikan.  

Taiwan dalam menjalankan gastrodiplomasi juga dilakukan melalui pelatihan 

dengan cara mengadakan cooking class. Seperti yang dilakukan Global Workers 

Organization (GWO) yakni sebuah lembaga swadaya masyarakat di yang 

mengadakan kursus membuat boba tea. Kursus ini diadakan untuk melatih tenaga 

kerja migran yang bekerja di Taiwan. Hal ini cukup beralasan karena saat ini 

Taiwan mempekerjakan sedikitnya 670.000 orang asal Asia Tenggara. Indonesia, 

dengan 260.000 tenaga kerja migran, saat ini merupakan salah satu kontributor 

terbesar, bersama Vietnam dan Filipina (Bisnis Indonesia 2018).  Melalui kursus 

membuat boba tea ini, tenaga kerja migran disiapkan agar memiliki keahlian baru 
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untuk membuka usaha setelah tidak lagi bekerja di Taiwan, para buruh migran ini 

potensial menjadi mitra bisnis pengusaha Taiwan. 

3. Membangun Kerjasama dengan Organisasi di Luar Negeri dan Hubungan Dengan 

Media 

Gastrodiplomasi tidak hanya membutuhkan kebijakan strategis yang dibentuk oleh 

pemerintah, namun pemerintah juga perlu bekerjasama dengan aktor non- 

pemerintah. Aktor-aktor non-pemerintah yang berperan dalam gastrodiplomasi 

boba tea Taiwan yakni chef celebrity, artis dan seniman Taiwan, diaspora Taiwan 

di luar negeri, lembaga swadaya Masyarakat seperti Global Workers Organization, 

perusahaan boba Tea, praktisi diplomasi publik. Pelibatan media televisi dan media 

sosial  juga tidak kalah pentingnya. 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 website. Penggunaan media sosial saat ini 

dengan cepat menyebarkan informasi terkait dengan terus bertambahnya varan rasa 

dari boba tea. Kreativitas menu boba tea ini dan perbincangan di media sosial juga 

telah menarik konsumen, terutama terhadap merek Taiwan. 

Kerjasama dengan organisasi di luar negeri juga diperlukan untuk memudahkan 

penyebaran boba tea diluar Taiwan. Sehingga diharapkan potensi yang ada pada 

gastrodiplomasi, yakni membuka akses kerjasama ekonomi dan politik dapat 

tercapai. Potensi ini bermula ketika makanan atau kuliner direkognisi sebagai 

identitas sebuah bangsa, wadah pemersatu bangsa, ataupun sebagai sebuah status 

yang merujuk pada konsep nasionalisme (Wilson, 2013).  

Melalui boba tea, Taiwan dapat membangun sebuah kekuatan atas citra negaranya 

untuk membangun nilai tawar atau nation branding. Hal ini dibuktikan dengan terus 

meningkatnya permintaan akan boba tea. Secara global,pasar boba tea bernilai 

sejumlah  $1,94 miliar pada tahun 2017 dan diperkirakan akan tumbuh lebih lanjut 

pada tingkat 8,5% selama periode yang 2018-2025 (Estares 2019). Untuk di Asia 

popularitas minuman boba tea ini semakin meningkat. Pesanan untuk boba tea telah 

mengalami peningkatan yang konstan dan dramatis pada tahun 2018 dengan tingkat 

pertumbuhan rata-rata regional 3.000%  (Estares 2019). Berd berasarkan data berikut, 

Indonesia berada di posisi pertama untuk tingkat penjualan boba tea tertinggi, 

kemudian diikuti dengan Filipina dan Thailand pada posisi tiga besar. 
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Tabel 1. Data peningkatan penjualan boba tea di Asia 

Sumber: Grab website dalam Estares 2019. 

Popularitas boba tea juga membawa dampak baik bagi nation brand Taiwan yang juga 

berimbas pada upaya promosi Taiwan lainnya baik kuliner Taiwan maupun pariwisata 

Taiwan. Sejak Taiwan mulai memberikan masuk bebas visa ke warga negara Thailand 

pada tahun 2016, jumlah orang Thailand yang berkunjung ke Taiwan telah meningkat 

dan mereka telah memperoleh rasa untuk teh asli. 

Boba Tea yang disebut sebagai "satu-satunya minuman yang dapat dikunyah orang" 

memiliki potensi untuk membawa unsur-unsur lain dari budaya Taiwan ke panggung 

dunia. Popularitas minuman ini membuat orang tertarik pada Taiwan dan ingin belajar 

lebih banyak. tentang kebiasaannya. Bubble tea adalah harta kuliner Taiwan. Faktanya, 

aspek yang menyenangkan dan beragam varian bubble tea menjadikannya simbol 

budaya Taiwan yang dinamis dan beragam. Ini sesuai dengan tujuan dari kampanye 

gastrodiplomasi Taiwan, kampanye ini berfokus pada membangun kesadaran akan 

budayanya sendiri dan nation brand serta untuk membedakan Taiwan dan Cina 

(Ministry of Foreign Affairs of Republic of China. 2009). 

Fenomena boba tea ini masih relatif baru untuk dikatakan berhasil membangun citra 

Taiwan di dunia internasional. Namun pastinya gastrodiplomasi Taiwan melalui boba 

tea ini telah mampu mengangkat semangat nasionalisme dan identitas negara melalui 

minuman khasnya yang berawal dari minuman tradisional yang ada sejak tahun 

1980an.  

Penutup 

Gastrodiplomasi adalah salah satu usaha pemerintah Taiwan untuk mempromosikan 

nation brandingnya dengan cara yang berbeda lebih mudah diterima oleh publik asing 

yakni  melalui minuman boba tea. Kuliner diyakini bermanfaat  menjadi lambang 

identitas nasional, yang mana representasi ini bertujuan untuk mencapai nilai-nilai 

ekonomi melalui pengakuan global. Gastrodiplomasi dilakukan untuk membentuk soft 

power melalui minuman boba tea dan menciptakan nation branding Dengan 

memperkenalkan boba tea sebagai minuman khas Taiwan ini dapat meningkatkan 
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reputasi yang positif. Kuliner menjadi hal yang dianggap sepele namun Taiwan 

memiliki perhatian khusus terhadap potensi kuliner yang dimilikinya.  

Status Taiwan telah menjadi isu yang sangat rumit baik dalam hukum internasional 

maupun hubungan internasional selama beberapa decade ini dikarenakan One China 

Policy. Kebijakan ini telah membatasI kegiatan dan hubungan diplomatic Taiwan 

sehingga diperlukan diplomasi yang lebih fleksibel.  Melalui gastrodiplomasi boba tea 

ini tidak hanya efektif untuk meningkatkan kredibilitas Taiwan tetapi juga membentuk 

citra positif untuk bangsanya secara internasional. Ini juga mempunyai dampak baik 

untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara sahabat dan memperluas 

jangkauan Taiwan di dunia internasional, walaupun Taiwan belum sepenhnya diakui 

sebagai sebuah negara. Taiwan sangat menaruh perhatian pada hubungan ekonomi dan 

pertukaran budaya tanpa ikatan hubungan diplomatik resmi. Tujuan utama Taiwan 

adalah untuk mendapatkan pengakuan bahwa Taiwan adalah suatu negara sendiri  

yang bukan merupakan bagian dari negara lain. 
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