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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika industri pariwisata Peru 
utamanya dalam bidang pariwisata kuliner. Peru yang masih berada dalam fase 
recovery dan penuh ketidakstabilan, di sisi lain tetapdapat menjadi negara di 
kawasan Amerika Selatan yang berhasil dalam mengupayakan industri pariwisata 
kulinernya. Penelitian ini kemudian berupaya untuk menjelaskan alasan kemajuan 
tersebut melalui adanya implementasi gastrodiplomasi. Dalam prakteknya, yang 
membuat upaya gastrodiplomasi Peru berbeda dengan upaya gastrodiplomasi yang 
telah dijalankan oleh umumnya negara-negara lain di kawasan Asia, terletak pada 
adanya dominasi peran aktor non-negara di dalamnya. Melalui hubungan 
antarkonsep yang meliputi citra negara, pemahaman lintas budaya, dan gambaran 
etnografi masyarakat, upaya gastrodiplomasi telah menjadi faktor pendukung utama 
dalam mendukung kemajuan pariwisata kuliner Peru. 

Kata Kunci: Gastrodiplomasi, Peru, Kemajuan Pariwisata Kuliner, Citra Negara, 
Pemahaman Lintas Budaya, Gambaran Etnografi Masyarakat 

Abstract 

This study aims to explain the dynamics of the Peruvian tourism industry primarily 
in the field of culinary tourism. Peru, which is still in the recovery phase and full of 
instability, on the other hand can still be a country in South America that has 
succeeded in pursuing its culinary tourism industry. This research then attempts to 
explain the reasons for this progress through the implementation of 
gastrodiplomacy. In practice, what makes Peru's gastrodiplomacy efforts different 
from the gastrodiplomacy efforts that have been carried out by other countries in the 
Asia region lies in the dominance of the role of non-state actors in them. Through 
inter-concept relationships that include the country's image, cross-cultural 
understanding, and ethnographic overview of society, gastrodiplomcy efforts have 
become major supporting factor in supporting Peru's culinary tourism progress. 

Keywords: Gastrodiplomacy, Peru, Culinary Tourism, State Image, Cross-Cultural 
Understanding, Ethnographic Overview of Society 

  



Dalam sejarahnya, Peru telah mengalami serangkaian pemerintahan otokrasi dan 
konflik perang sipil dan terorisme1 yang mengakibatkan lebih dari 70.000 orang 
meninggal dunia (The Peruvian Truth and Reconciliation Commission, t.t.). Konflik 
tersebut rupanya juga membawa dampak berupa penurunan angka pariwisata 
karena manifestasi rasa ketidakamanan yang disebabkan oleh kelompok 
pemberontak bersenjata ini. Pada 1980-1983, jumlah total wisatawan yang 
berkunjung ke Peru jatuh hingga angka 273.000 wisatawan (Observatorio Turístico 
del Perú, 2017). Sedangkan dari tahun 1988 hingga 1992, jumlahnya menurun lagi 
dari 359.000 menjadi 216.534 wisatawan (Observatorio Turístico del Perú, 2017) 
yang diduga akibat kebangkitan Shining Path2 di Lima dan wabah kolera (Milton 
dan Ulfe, 2011: 1). Salomon Lerner, Presiden dari The Peruvian Truth and 
Reconciliation Commission (TRC), pun menyatakan bahwa dalam dua dekade 
terakhir di abad ke-20 ini, Peru dipenuhi oleh ketakutan dan konflik serta berbagai 
aib yang berdampak negatif bagi citra negara di mata internasional (BBC, 2003). 

Ketidakstabilan politik serta konflik sosial semakin meluas sejak dua puluh tahun 
setelah dimulainya konflik bersenjata pada tahun 1980 tersebut. Ketidakstabilan 
politik di Peru berimbas kepada pelanggaran atas hak asasi manusia yang masih 
marak ditemui berupa pembatasan atas kebebasan bersuara hingga kekerasan 
bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparatur negara (Human Rights Watch 
2018). Ditambah lagi, masyarakat juga terus mengalami marjinalisasi dan 
diskriminasi politik yang mengakibatkan meningkatnya pula intensitas konflik sosial 
(Human Rights Watch, 2018). Jumlah kasus kejahatan baik di jalanan maupun 
terorganisasi, hingga perdagangan narkoba transnasional juga semakin meningkat 
(OSAC, 2016). Dilansir oleh Reuters (2017), Peru merupakan produsen kokain 
terbesar di dunia dengan total 43,900 hektar luas tanah yang ditanami daun koka3, 
dan mengalami peningkatan jumlah area sebesar 9% sejak tahun 2016.  

Meskipun marak konflik dan ketidakstabilan kondisi sosial dan politik, serta 
publikasi oleh media internasional atas hal tersebut, Peru menjadi salah satu negara 
di Amerika Latin yang tetap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi 
dibandingkan negara-negara Amerika Latin lainnya. World Bank Group (WBG) 
memproyeksikan PDB Peru tumbuh sebesar 3,7% pada 2016, menempatkannya di 
garis depan ekspansi ekonomi Amerika Selatan. Sementara IMF memperkiran 
kenaikan sebesar 3,5% pada tahun 2017 (Andina 2017). Keberhasilan metode yang 
digunakan Peru untuk menumbuhkan perekonomiannya dan meningkatkan 
investasi asing dapat disaksikan secara nyata salah satunya melalui industri 
pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan arus pariwisata internasional Peru yang terus 
meningkat hingga sebesar 7,7% pada tahun 2016. Menurut World Tourism and 
Travel Council (WTTC) (2017) dalam laporan Economic Impact 2017 Peru, angka 
pertumbuhan tersebut merupakan yang tercepat apabila dibandingkan dengan 

                                                 
1 Konflik yang dimulai pada tahun 1980 tersebut ialah konflik bersenjata yang berlangsung antara 
pemerintah Peru dan beberapa organisasi teroris seperti gerilyawan Rakyat (Ejército Guerrillero 
Populer), sayap bersenjata Partai Komunis Peru (Shining Path atau "PCP-SL") dan Gerakan 
Revolusioner Tupac Amaru yang juga terlibat dalam konflik dari tahun 1982 sampai 1997 (Peru 
Reports t.t.). 
2 The Shining Path  atau  Sendero Luminoso adalah organisasi pemberontak gerilya di Peru. Pada 
tahun 1990, Shining Path telah secara resmi ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah di 
seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa (Peru Reports t.t.). 
3 Daun koka adalah bahan baku untuk pembuatan kokain, sebuah obat stimulan kuat yang diekstraksi 
secara kimia dari daun koka. Larangan penggunaan daun koka kecuali untuk tujuan medis atau 
ilmiah ditetapkan oleh PBB dalam Single Convention on Narcotic Drugs (UNODC 1961, 14) 



negara lain di Benua Amerika, serta berada di atas rata-rata pertumbuhan global 
yang hanya berkisar sebesar 3.9%.  

Masih dalam lingkup industri pariwasatanya, Peru telah mengalami lonjakan 
ketenaran sebagai destinasi pariwisata kuliner utama di dunia. PromPeru, sebuah 
Komisi Promosi Perdagangan Peru dalam Ekspor dan Pariwisata mengklaim antara 
42-43% atau sebesar 1.2 juta wisatawan asing yang mengunjungi Peru memiliki 
motivasi gastronomi dalam memilih Peru sebagai tujuan wisatanya (Oblitas, 2016). 
Peru telah ditetapkan sebagai destinasi kuliner terbaik di dunia oleh World Travel 
Awards selama 6 tahun berturut-turut, yang juga berhasil mengalahkan pesaing-
pesaingnya yaitu Argentina, Australia, Cina, Prancis, India, Italia, Jepang, Malaysia, 
Meksiko, Spanyol, Thailand, bahkan Amerika Serikat (World Travel Awards, 2017). 
Ditambah lagi, setiap tahun beberapa restoran asli Peru selalu masuk ke dalam 
Daftar 50 Restoran Terbaik di Dunia menurut The Diners Club International (Estaff, 
2017). 

Meskipun fenomena pariwisata kuliner merupakan hal yang sudah cukup umum dan 
mudah ditemui di kawasan Asia, seperti Thailand, Jepang, Korea, atau Taiwan 
(Ruddy, 2014; Suntikul, 2017), gagasan untuk mempromosikan kuliner nasional dan 
menjadikannya sebagai objek pariwisata tersendiri terlihat masih kurang 
dieksplorasi di kawasan lain di dunia, utamanya di kawasan Amerika Latin 
(Nirwandy dan Awang, 2014; Wilson, 2015). Peru pun kemudian menjadi satu-
satunya negara Amerika Latin yang bermain dalam level ini (Wilson, 2015: 15). 
Pembahasan mengenai Peru menjadi penting karena dibalik maraknya konflik dan 
kejahatan yang terjadi di Peru serta gencarnya publikasi secara negatif oleh media 
internasional atas hal tersebut, Peru dapat memiliki distingsi sendiri dalam 
usahanya untuk menarik perhatian masyarakat internasional dan menjadi negara 
Amerika Latin yang mengalami kemajuan paling pesat dalam industri pariwisatanya, 
utamanya dalam bidang kuliner. 

Kemajuan Industri Pariwisata Kuliner Peru 

Peru sekitar 15 tahun yang lalu, masih erat kaitannya dengan terorisme, 
kediktatoran, krisis ekonomi, dan dekade yang diwarnai berbagai kasus-kasus 
kematian dan kemiskinan. Hal ini tercermin pula dari maraknya publikasi media 
internasional atas asosiasi negatif tersebut, yang juga berimbas pada adanya citra 
negatif yang dimiliki Peru. Walaupun demikian, Peru menjadi salah satu negara di 
Amerika Latin yang tetap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi 
dibandingkan negara-negara Amerika Latin lainnya. Pertumbuhan ekonomi secara 
masif ini secara nyata telah terbukti didukung oleh pariwisata Peru. 

Kedatangan wisatawan internasional ke Peru telah naik lebih dari tiga kali lipat, 
bertambah dari total 993.706 pada tahun 2004, menjadi 3.835.000 pada tahun 
2017, dan diperkirakan akan terus meningkat sebesar 6.496.000 pada tahun 2027 
(WTTC, 2017). Angka ini cukup mengejutkan apabila dibandingkan dengan kurang 
dari 500.000 wisatawan yang tercatat datang ke Peru negara pada tahun 1995 
(UNWTO, 2017). Dalam hal ini telah terlihat bahwa industri pariwisata Peru telah 
membentuk landasan yang kuat di pasar pariwisata global. 

 

 



 

Grafik 2. Kedatangan Internasional Peru Tahun 1981-2016 

 

Sumber: Tradingeconomics.com (2018) 

Ketika kedatangan wisatawan internasional meningkat, demikian juga kontribusi 
pariwisata terhadap PDB Peru. World Travel & Tourism Council (WTTC) juga 
melaporkan bahwa sektor industri pariwisata dan perjalanan Peru mencapai 
keuntungan sekitar PEN66.2 milyar ($ 19.6 milyar), yang merupakan total 10,1% 
dari PDB. Ini diperkirakan akan terus meningkat mencapai hampir 12% dari PDB 
pada tahun 2027 (WTTC, 2017). Ketertarikan yang kuat dari wisatawan asing pada 
kuliner Peru nyatanya telah menciptakan dampak ekonomi yang besar di Peru. 
Aktivitas wisata spesifik yang berpusat pada industri wisata kuliner diperkirakan 
memperoleh keuntungan sebesar $1,4 juta pada tahun 2015, hampir dua kali lipat 
dari jumlah keuntungannya pada tahun 2013 (Singh, 2015). 

Arus pariwisata internasional Peru juga terus meningkat hingga sebesar 7,7% pada 
tahun 2016. Menurut World Tourism and Travel Council (WTTC) (2017) dalam 
laporan Economic Impact 2017 Peru, angka pertumbuhan tersebut merupakan yang 
tercepat apabila dibandingkan dengan negara lain di Benua Amerika, serta berada di 
atas rata-rata pertumbuhan global yang hanya berkisar sebesar 3.9%. Menariknya, 
industri pariwisata Peru diproyeksikan masih tetap akan tumbuh sebesar 6,3% 
selama beberapa dekade berikutnya, hingga bukan tidak mungkin dapat melampaui 
industri penambangan, yang merupakan industri terbesar di Peru (WTTC, 2016: 10). 

Fenomena kemajuan pariwisata Peru ini didukung oleh lonjakan ketenarannya 
sebagai destinasi pariwisata kuliner utama di dunia. Kuliner Peru perlahan menjadi 
perhatian wisatawan global karena banyaknya perpaduan unik dari berbagai budaya 
yang berbeda. Hal ini terbukti pada banyaknya wisatawan yang lantas melakukan 
perjalanan ke benua Amerika Selatan dengan motivasi untuk mencicipi sajian 
kuliner Peru. PromPeru, sebuah Komisi Promosi Perdagangan Peru dalam Ekspor 
dan Pariwisata mengklaim antara 42-43% atau sebesar 1.2 juta wisatawan asing yang 
mengunjungi Peru memiliki motivasi gastronomi dalam memilih Peru sebagai tujuan 
wisatanya (Oblitas, 2016); (Hurtado dan Salas, 2016). 



Kedatangan wisatawan gastronomi ini menyumbang $700 juta untuk pemasukan 
negara dari sektor pariwisata, dengan rata-rata wisatawan menghabiskan $130 dari 
anggaran mereka untuk mengkonsumsi makanan lokal di setiap harinya, selama 
menghabiskan waktu liburan di Peru (Chase, 2003). Peru menarik para wisatawan 
ini dengan beragam kuliner mulai dari kafe-kafe lokal hingga restoran-restoran yang 
telah terkenal di dunia. Faktanya, Peru memiliki 9 dari 50 restoran top di Amerika 
Latin untuk tahun 2016 (Estaff, 2017). Dilansir dari Bloomberg (2017), Lima saat ini 
merupakan tempat terbaik untuk mendapatkan kuliner berkualitas tinggi dari 
masing-masing restoran yang berhasil merepresentasikan berbagai aspek budaya 
dan kreativitas kuliner Peru yang beragam. Ditambah lagi, setiap tahun beberapa 
restoran asli Peru selalu masuk ke dalam Daftar 50 Restoran Terbaik di Dunia 
menurut The Diners Club International (Estaff, 2017). Peru juga telah ditetapkan 
sebagai destinasi kuliner terbaik di dunia oleh World Travel Awards selama 6 tahun 
berturut-turut, yang juga berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya yakni negara-
negara yang umumnya telah memiliki nama bergegnsi dalam industri pariwisata 
kuliner seperti Australia, Cina, Prancis, India, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, 
Spanyol, Thailand, bahkan Amerika Serikat (World Travel Awards, 2017). 

Fenomena yang disebut oleh Garcia (2013) sebagai ledakan gastronomi ini semakin 
berpengaruh hingga mengangkat roda perekonomian Peru secara masif. Signifikansi 
gastronomi dalam masyarakat Peru meliputi keberhasilan berbagai festival makanan 
internasional yang banyak memicu kedatangan wisatawan asing, hingga kemunculan 
berbagai koki ahli yang berusaha untuk merepresentasikan kekayaan kuliner Peru 
dan menunjukkannya kepada seluruh dunia. Melalui kuliner, Peru memasuki sebuah 
era yang disebut oleh Matta (2014) sebagai Era Revolusi Gastronomi. Era ini 
menawarkan Peru berbagai kesempatan baru untuk memisahkan citra nasional dari 
citra negatif atas masa-masa kelam yang pernah terjadi Peru.  

Jumlah wisatawan asing yang datang ke Peru secara khusus mencari pengalaman 
gastronomi telah meningkat sejak awal revolusi gastronomi, dan gencarnya promosi 
atas perjalanan wisata gastronomi dan pengalaman kuliner yang beragam di 
berbagai tujuan wisata di Peru, semua ditujukan untuk melekatkan kuliner Peru 
dalam hati nurani wisatawan asing (Oxford Business Group, 2016).  Usaha untuk 
memamerkan keunggulan kuliner Peru bagi wisatawan asing juga memiliki potensi 
untuk membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat Peru dengan menjadikan 
masakan nasional sebagai sesuatu yang berharga untuk dapat dipromosikan secara 
internasional. Demikian pula, dengan antusiasme dari wisatawan asing yang 
membumbung untuk mencicipi pengalaman gastronomi di Peru, seluruh 
stakeholders dalam industri pariwisata kuliner Peru terus berkolaborasi dalam 
berbagai bidang, termasuk berusaha mencari cara baru untuk mengemas kuliner 
Peru dalam bentuk yang dapat semakin menarik perhatian wisatawan. 

Sebagai contoh Mistura, sebuah festival makanan tahunan ialah pementasan kuliner 
Peru terbesar, yang menyeimbangkan dan menjadi suatu contoh bentuk kolaborasi 
antara praktik budaya yang diusung masyarakat lokal dan konsumsi kuliner bagi 
para wisatawan asing. Nyatanya, acara ini memang telah menarik banyak wisatawan 
asing yang ingin merasakan berbagai pengalaman wisata kuliner di Peru. Dengan 
total lebih dari 400.000 pengunjung pada tahun 2016, Mistura menarik peningkatan 
jumlah jurnalis dan koki internasional yang diakui setiap tahun untuk mengamati 
bagaimana kuliner Peru berevolusi (Bannister, 2017). Para produsen pertanian dari 
pelosok Peru, nelayan, dan koki populer dari berbagai daerah pun juga turut 



berkumpul untuk berpartisipasi dalam Mistura (Hurtado dan Oblitas, 2016). Produk 
makanan dengan makna budaya bertransformasi dalam lingkup Mistura menjadi 
komoditas yang dapat dikonsumsi. Dalam bentuk festival kuliner Mistura, pariwisata 
dan perpaduan konsumsi material dengan tradisi Peru, menjadi ekspresi baru atas 
budaya kuliner Peru yang direpresentasikan dalam bentuk festival kuliner. 

Selain Mistura, berikut merupakan pencapaian-pencapaian serta penghargaan yang 
diperoleh Peru sejak dicanangkannya kuliner sebagai produk unggulan negara, dan 
secara resmi mewakili citra negara di luar negeri pada tahun 2005. 

Diawali oleh tahun 2005, Peru berpartisipasi untuk pertama kalinya di Madrid 
Fusion (Recomiendoespana, 2017). Madrid Fusion merupakan salah satu festival 
kuliner internasional yang tertua dan paling menonjol di kalangan ahli gastronomi. 
Pada tahun ini pula kuliner dicanangkan sebagai produk unggulan negara dan secara 
resmi mewakili citra negara di luar negeri, yang ditandai dengan perilisan brand 
“Perú, Mucho Gusto” (PROMPERÚ, 2016). Pada tahun 2007, buku resep yang 
berjudul sama, “Perú, Mucho Gusto”, diberi penghargaan oleh Gourmand World 
CookBook sebagai buku resep terbaik di seluruh dunia (Cookbookfair, 2015). 
Semenjak itu, sampling bar di mana para tamu dapat merasakan kuliner Peru 
dimasukkan secara resmi dalam pameran makanan dan minuman internasional 
(PROMPERÚ, 2016). Memasuki 2011, kuliner Peru menyandang gelar Warisan 
Budaya Amerika (Andina, 2011), restoran Peru mulai muncul dalam daftar Restoran 
Terbaik Dunia (Gill, 2011), hingga kali pertama Peru memperoleh penghargaan 
World's Leading Culinary Destination 2011 menurut World Travel Awards. Pada 
2012, Peru kembali menerima penghargaan World's Leading Culinary Destination 
2012 oleh World Travel Awards dan Top Food & Drink Destination oleh Frommer’s 
(PROMPERÚ, 2016). Menuju 2013, Restoran Astrid & Gastón (14) dan Central (50) 
masuk dalam daftar 50 Restoran Terbaik Dunia, dan Peru lagi-lagi menerima 
penghargaan World's Leading Culinary Destination. Masih dalam tahun yang sama, 
Peru menjadi tuan rumah dalam acara pemilihan Latin America’s 50 Best 
Restaurants edisi pertama dan Restoran Astrid & Gastón kembali mencapai prestasi 
dengan menduduki peringkat pertama (Shah, 2014).  

Memasuki 2014, Peru kembali menyabet gelar dari World Travel Awards 2014, 
dengan diakui sebagai World’s Leading Culinary Destination, Leading Heritage 
Destination, dan Leading Cultural Destination, serta Lima secara spesifik sebagai 
South America’s Leading City Break Destination (PROMPERÚ, 2016). Masih di 
tahun yang sama Picanterías dari Arequipa dinyatakan sebagai Warisan Budaya 
Nasional (Elcomercio, 2015). Pada 2015, Picantería dari Tumbes dan La Libertad 
serta Chicherías dari Cusco, Piura, dan Lambayeque menyusul pula untuk 
dinyatakan sebagai Warisan Budaya Nasional (Elcomercio, 2015). Di tahun yang 
sama, stand Peru di Star Chef 2015 diberi penghargaan sebagai yang terbaik, dan 
restoran khas Peru menjadi tema utama dalam acara tersebut. Pada 2016, Lima 
diakui oleh NatGeo sebagai Leading Culinary Destinations untuk 2016. Hingga 
secara akumulatif terhitung mulai tahun 2014, Peru telah memenangkan World 
Travel Awards selama 6 tahun berturut-turut, yang juga berhasil mengalahkan 
pesaing-pesaingnya yaitu Argentina, Australia, Cina, Prancis, India, Italia, Jepang, 
Malaysia, Meksiko, Spanyol, Thailand, bahkan Amerika Serikat (World Travel 
Awards, 2017). 



Melalui pemaparan kemajuan dan prestasi-prestasi membanggakan yang berhasil 
diraih  oleh Peru setiap tahunnya, serta kolaborasi-kolaborasi antarnegara yang tidak 
hanya terjadi dalam hubungan diplomatik antarpemerintah, terlihat bahwa telah 
terjadi fenomena gastrodiplomasi paradiplomasi sesuai dengan yang dirumuskan 
oleh Rockower, yakni ketika aktor non-negara saling melakukan kegiatan diplomatik 
internasional dengan menyoroti keunikan budaya dari masing-masing brand negara 
mereka. Implementasi gastrodiplomasi paradiplomasi yang terjadi di Peru ini juga 
terlihat dilakukan sebagai bentuk dari diplomasi publik melalui jalur people-to-
people diplomacy, ketika interaksi diplomatik tidak hanya dilakukan oleh pejabat-
pejabat pemerintah semata, namun juga koki, pengusaha, hingga NGO. 

Dominasi Peran Aktor Non-Pemerintah dalam Gastrodiplomasi Peru 

Untuk menunjukkan adanya dominasi peran aktor non-pemerintah/privat/swasta 
dalam strategi gastrodiplomasi Peru, penulis menggunakan model tata kelola 
stakeholders Quadruple Helix, dengan indikator partisipasi dalam trajectory: 
edukasi, industrialisasi, dan promosi. 

Dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, kolaborasi antar 
stakeholders sangat penting. Terdapat peran penting bagi pemerintah untuk 
berperan dalam hal koordinasi secara keseluruhan dan fasilitasi kolaborasi antar 
stakeholders. Sedangkan sektor swasta memiliki peran utama dalam pengembangan 
pengalaman pariwisata gastronomi. Terdapat argumen untuk mempromosikan 
model Triple Helix di mana pemerintah, sektor swasta dan organisasi pendidikan 
berkolaborasi dalam proses pengembangan suatu bidang pariwisata. Sistem ini pada 
dasarnya menghubungkan peran sektor pemerintah dengan pengembangan 
pengalaman oleh sektor swasta dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan 
oleh sektor pendidikan atau akademisi. 

Namun dalam kasus Peru, model tata kelola Quadruple Helix menjadi lebih relevan 
karena komunitas dan masyarakat sipil memainkan peran yang lebih langsung dan 
utama dalam pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata gastronomi. 
Komersialisasi produk pariwisata gastronomi adalah tugas yang pada dasarnya perlu 
dilakukan oleh sektor swasta, dengan dukungan yang sesuai dari sektor publik. 
Karena Peru telah memiliki sumber daya budaya yang kaya, ada banyak potensi 
untuk mengkomersilkan sumber daya yang ada dengan menambahkan narasi dan 
interpretasi. Komersialisasi tersebut harus melibatkan kolaborasi inisiatif antara 
komunitas dan masyarakat lokal sebagai pencetus dan pemilik narasi budaya dengan 
industri-industri operator pariwisata lokal dan internasional, maupun industri 
komoditas ekspor. Inisiatif lokal tersebut kemudian dapat didukung oleh pertukaran 
dan penyebaran pengetahuan yang diiringi dengan pelatihan kemampuan layanan 
pariwisata (UNWTO, 2016). Dalam model tata kelola stakeholders Quadruple Helix, 
sumber daya dari empat heliks harus diintegrasikan, yakni: sektor publik, sektor 
akademik, sektor industri, dan sektor komunitas/masyarakat sipil (Bjork, 2014). 

Sektor publik yakni pemerintah, menyusun kebijakan untuk pembangunan, 
mengalokasikan sumber daya, dan memantau kemajuan. Dengan fokus spesifik pada 
pengembangan pariwisata gastronomi di Peru, sektor publik diwakili oleh 
MINCETUR (Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Peru yang 
bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri 
Pemerintah Peru dan promosi Pariwisata di Peru), PROMPERÚ (Commission for the 



Promotion of Peru for Exports and Tourism, dewan pariwisata resmi di bawah 
naungan MINCETUR dan bertanggungjawab atas promosi penawaran ekspor dan 
pariwisata negara). 

Sektor akademik diwakili oleh golongan  akademisi, universitas, dan jenis unit 
pendidikan non-formal lainnya yang berfokus pada keberlanjutan, inovasi, dan 
penelitian & pengembangan. Di Peru, sektor ini diwakili oleh ahli dan kritikus 
gastronomi, jurnalis, CENTOFUR (Pusat Pelatihan Pariwisata (Centro de Formación 
en Turismo - CENFOTUR) dan The Pachacútec Culinary Institute. Sektor industri 
didominasi oleh industri-industri operator pariwisata lokal dan internasional 
maupun industri komoditas ekspor kuliner.  Masyarakat sipil sebagai sektor keempat 
atau komunitas, mencakup berbagai macam inisiatif, yang dimanifestasikan dalam 
kegiatan kolektif sukarela yang ditujukan untuk menangani kepentingan masyarakat. 
Di peru, sektor ini diwakili oleh APEGA, diaspora entrepreneurs, repatriate 
entrepreneurs. 

Melalui penjabaran peran setiap aktor hingga dominasinya dalam masing-masing 
trajectory, penulis menyimpulkannya dalam tabel evaluasi sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Evaluasi Dominasi Peran Non-pemerintah 

 

Trajectory 

Quadruple 

Helix 

Edukasi Industrialisasi Promosi 

Pemerintah    

Akademisi    

Industri    

Masyarakat Sipil    

Sumber: olahan penulis 

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dalam trajectory Edukasi, terlihat peran 
pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil yang cukup menonjol. Pemerintah yang 
diwakili oleh CENTOFUR, berusaha untuk mempromosikan keberlanjutan dan 
inovasi di lingkup gastronomi  Peru dalam bentuk pelatihan keprofesian, dan 
berperan dalam pengembangan strategi dan sumber daya keuangan. Akademisi yang 
diwakili oleh golongan akademisi (ahli dan kritikus gastronomi, jurnalis) dan The 
Pachacútec Culinary Institute, berkontribusi dalam menyumbang sumber daya 
pengetahuan berupa penelitian ilmiah dan publikasi, dan pelatihan sumber daya 
manusia. Sementara masyarakat sipil berupa komunitas yang berisikan koki-koki 
muda yang bergerak dalam lingkup kuliner sebagai alat perkembangan sosial, 



memainkan peran dalam menyumbang sumber daya pengetahuan dan manusia. 
Dalam trajectory  Industrialisasi, peran sepenuhnya diambil oleh aktor industri dan 
masyarakat sipil, dikarenakan regulasi ekonomi Peru yang menganut sistem liberal 
dan pasar bebas (Matta, 2017). Industri yang diwakili oleh sejumlah operator 
pariwisata lokal dan internasional serta berbagai industri komoditas ekspor 
menjalankan bisnis dengan motivasi keuntungan, yang juga sekaligus telah berperan 
dalam menyumbang sumber daya keuangan dan manusia. Sementara 
komunitas/masyarakat sipil seperti APEGA, diaspora entrepreneurs,  dan 
repatriate entrepreneurs, berkontribusi dalam perencanaan dan pengembangan 
strategi promosi, sumber daya keuangan, pengetahuan, dan manusia. Trajectory  
terakhir yakni promosi, terlihat peran kolaboratif yang maksimal dari seluruh aktor 
dan stakeholders yang bertanggungjawab dalam upaya gastrodiplomasi di Peru, 
yakni pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil.  

Bentuk kolaboratif dari keseluruhan aktor dalam menjalankan perannya pada tiap 
trajectory yang terjadi dalam kasus gastrodiplomasi Peru, mencerminkan definisi 
Rockower (2014) atas gastrodiplomasi paradiplomasi, ketika negara mulai bekerja 
dengan aktor-aktor non-negara melalui inisiatif publik/swasta. Implementasi 
gastrodiplomasi di Peru kemudian membuktikan adanya aktivitas diplomasi publik 
dan budaya yang tidak didominasi oleh peran negara melalui MINCETUR dan 
PROMPERU, justru sebaliknya peran banyak dimainkan oleh aktor-aktor non 
pemerintah baik dalam sektor akademisi, industri, maupun masyarakat sipil. 

GASTRODIPLOMASI PERU 

Sebagai satu-satunya negara Amerika Latin yang melakukan praktik gastrodiplomasi 
(Baskoro, 2017: 45; Wilson, 2013: 5), kuliner Peru membangkitkan telah antusiasme 
di dalam negeri dewasa ini. Belum pernah sebelumnya masyarakat  Peru berbicara 
tentang kuliner sebanyak sekarang. Masyarakat Peru menunjukan kebanggaan atas 
kuliner mereka, memikirkan potensi internasionalnya dan mendukung kesuksesan 
koki lokal serta menjadikannya idola (Matta, 2017: 103-104).  

Tingginya signifikansi kuliner di Lima, yang juga dikenal sebagai Ibu Kota 
Gastronomi Amerika (Fan, 2013) telah memberikan fokus lebih terhadap potensi 
ekonomi, pengakuan budaya, dan inklusi sosial masyarakat Peru (Matta, 2011). 
Internasionalisasi restoran Peru, paparan media tentang kisah sukses koki dan 
identifikasi mengenai manfaat ekonomi yang dapat dicapai juga telah memicu baik 
aktor pemerintah maupun non-pemerintah untuk menggali lebih dalam mengenai 
peluang keuntungan dari kuliner Peru. Akibatnya, diskursus kuliner meledak ke 
arena politik, dan menjadi sebagai inti dari wacana ambisius tentang pembangunan 
sosial (Matta 2011, 2013). Budaya kuliner di Peru dipercaya akan dapat membawa 
dampak ekonomi positif bagi negara jika terdapat keseimbangan antara pelestarian 
budaya dan adaptasi dengan pasar internasional. Dan kuliner sebagai kendaraan 
istimewa dari identitas nasional dapat memicu rekonsiliasi sosial di negara yang 
dibentuk oleh dampak negatif dari konflik seperti ketidaksetaraan ras, kelas dan 
gender yang persisten, seperti Peru. 

Dalam hal ini, para aktor dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta 
mengambil bagian aktif dalam pelaksanaan prakarsa politik dan ekonomi yang 
menghubungkan budaya kuliner dengan isu-isu pembangunan dengan beragam 
tujuan. Dengan demikian, gastrodiplomasi di Peru, diinterpretasikan sebagai 



peluang bagi negara untuk mengkonsolidasikan keuntungan di pasar yang 
berhubungan dengan makanan internasional, atau sebagai sarana promosi nasional 
di panggung global. 

Simpulan 

Kesimpulan yang dapat  diambil oleh peneliti adalah, kemajuan dari pariwisata 
kuliner Peru tahun 2005-2017 merupakan hasil dari implementasi strategi 
gastrodiplomasi Peru. Yang pertama, upaya gastrodiplomasi Peru telah berhasil 
meningkatkan citra negara. Melalui proses nation branding  yang dirumuskan 
Anholt (2011) dalam tiga komponen utama, yakni strategi, substansi, dan tindakan 
simbolik, upaya gastrodiplomasi juga telah meningkatkan pula familiaritas publik 
asing dengan pariwisata kuliner Peru.  

Sedangkan yang kedua, penggunaan gastrodiplomasi sebagai alternatif instrumen 
diplomasi yang dipilih Peru telah berhasil pula mengkonstruksi pemahaman lintas 
budaya melalui tren gastrodiplomasi paradiplomasi dan polilateralisme yang 
dirumuskan oleh Rockower (2014). Bentuk gastrodiplomasi paradiplomasi 
digambarkan oleh adanya kemajuan dan prestasi-prestasi membanggakan yang 
berhasil diraih  oleh Peru setiap tahunnya, yang kolaborasi-kolaborasi antarnegara 
yang tidak hanya terjadi dalam hubungan diplomatik antarpemerintah. 
Implementasi gastrodiplomasi paradiplomasi yang terjadi di Peru ini juga terlihat 
dilakukan sebagai bentuk dari diplomasi publik melalui jalur people-to-people 
diplomacy, yang mana interaksi diplomatik tersebut tidak hanya dilakukan oleh 
pejabat-pejabat pemerintah semata, namun juga koki, pengusaha, hingga NGO. 
Sementara bentuk gastrodiplomasi polilateralisme merujuk kepada adanya kerja 
sama dari keseluruhan aktor dalam antara negara dengan aktor-aktor non-negara 
melalui inisiatif publik/swasta. Implementasi gastrodiplomasi di Peru kemudian 
membuktikan adanya aktivitas diplomasi publik dan budaya yang tidak didominasi 
oleh peran negara melalui badan pemerintah semata, justru sebaliknya peran banyak 
dimainkan oleh aktor-aktor non pemerintah baik dalam sektor akademisi, industri, 
maupun masyarakat sipil. 

Implementasi gastrodiplomasi juga memberikan gambaran tentang etnografi 
masyarakat Peru, yakni  bagaimana Peru merupakan negara entrepreneurial di mana 
masyarakatnya bangga dan mengerti bagaimana menjadi kompetitif dalam skala 
global. Pelaksanaan strategi gastrodiplomasi Peru telah menciptakan kooperasi dan 
kolaborasi yang konkret dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar 
bangsa yang didukung oleh minimalnya dominasi pemerintah dan maksimalnya 
peran aktor non-pemerintah, yang semuanya bersinergi dalam menyokong 
kemajuan pariwisata kuliner Peru. 

Berbeda dengan upaya gastrodiplomasi yang sebelumnya telah marak dilakukan oleh 
banyak negara di Asia, seperti Thailand, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, hingga 
Taiwan, upaya gastrodiplomasi yang diimplementasikan oleh Peru menjadi berbeda, 
dan yang berusaha digarisbawahi oleh penulis dalam penelitian ini, karena Peru 
memiliki faktor dominasi aktor non-negara yang secara aktif berpartisipasi dan 
berkolaborasi dalam mendukung kesuksesan upaya gastrodiplomasi di Peru. Di sisi 
lain, aktor negara dalam upaya gastrodiplomasi Peru secara sadar, selain melakukan 
upaya gastrodiplomasi yang aktif pula, namun juga memberikan ruang gerak yang 
lebih besar agar aktor non-negara dapat lebih leluasa menjalankan aktivitasnya 



dalam lingkup gastrodiplomasi Peru, sehingga dapat mendukung kemajuan industri 
pariwisata kuliner yang lebih maksimal. 

Penelitian ini lantas dapat berkontribusi dalam memberikan suatu alternatif sarana 
untuk memajukan pariwisata suatu negara, utamanya dalam bidang kuliner. Di sisi 
lain, negara yang sedang berada dalam fase recovery atas peristiwa negatif yang 
telah menimpanya hingga yang masih mengalami berbagai ketidakstabilan serta 
publikasi negatif oleh media internasional atas hal tersebut, juga masih 
berkesempatan untuk mendapatkan kemajuan yang diharapkan baik dalam bidang 
ekonomi, budaya, maupun sosial dan politik. Dalam hal ini, penulis berusaha 
menunjukan bahwa Peru telah berhasil melakukan hal tersebut. 

Di sisi lain penelitian ini juga memiliki berbagai keterbatasan yakni pada 
penggunaan data sekunder sehingga peneliti tidak terlibat langsung dengan objek 
penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini juga terletak pada 
ketidakmampuannya untuk mengukur seberapa kuat atau efektif penggunaan 
kuliner sebagai brand Peru. Sehingga, penelitian ini hanya meneliti mengenai 
kesesuaian antara upaya promosi kuliner Peru dalam bentuk gastrodiplomasi, 
dengan upaya nation branding. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya dapat 
mendalami hubungan antara konsep nation branding dengan upaya negara seperti 
diplomasi publik atau budaya yang praktiknya berkaitan dengan produk budaya 
suatu bangsa. 
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