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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang telah berhasil mengenalkan 

budayanya kedunia Internasional melalui  Korean wave atau K-pop. Korea mulai 

dikenal oleh masyarakat dunia seiring dengan terkenalnya budaya K-pop seperti 

musik, drama, style dan film. K-pop banyak menarik perhatian para penggemar 

musik, drama, style dan film Korea Selatan untuk menyukai berbagai hal tentang 

Korea Selatan, salah satunya adalah makanan Korea. K-food (Korean food) 

merupakan istilah untuk menyebutkan makanan khas buatan Korea. Beberapa 

makanan Korea yang terkenal seperti kimci, kimbab, bibimbab, jajangmyeon, 

bulgogi dan ramyeon.   

Makanan Korea Menurut Jae Su Kim Presiden aT Korea Agro-Fisheries and 

Food Trade Corporation “Makanan Korea Saat ini banyak disukai masyarakat 

dari berbagai bangsa karena memiliki rasa dan penyajian yang khas serta terbuat 

dari bahan baku yang baik untuk kesehatan tubuh”. 
1
 Makanan Korea yang 

banyak digemari oleh berbagai bangsa yang juga termasuk negara – negara yang 

mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Namun, makanan Korea merupakan 

salah satu makanan yang banyak mengandung bahan yang diharamkan dalam 
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islam, seperti samgyeopsal dan Makchang gui, yang terbuat dari daging babi. 

Adapun meskipun bukan terbuat dari daging babi, makanan Korea yang 

mengandung bahan berupa daging belum terjamin kehalalannya karena dalam 

pemotongannya yang belum menggunakan hukum islam. 

Halal merupakan istilah untuk menunjukan benda atau suatu tindakan dalam 

hukum islam. Istilah makanan halal digunakan untuk menunjuk makanan yang 

dilihat sebagai makanan yang boleh dimakan menurut hukum islam. Kebalikan 

dari kata halal adalah haram yang artinya terlarang atau mengandung zat yang 

terlarang dalam hukum islam. Untuk menghindari makanan haram, umat islam 

mengkonsumsi produk makanan yang bersetifikasi “halal”. Sertifikasi halal 

tersebut diberikan untuk produk-produk makanan yang dimana orang muslim 

dapat mengkonsumsinya dan sesuai dengan syariat islam. Sertifikasi halal 

berfungsi sebagai pedoman penting untuk mempertahankan hidup secara islami. 

Namun karena banyaknya jenis produk dan layanan yang berkembang diluar 

wilayah dunia islam, sulit untuk membedakan antara yang halal dan haram. Hal 

ini membuat setiap negara memiliki standar halal sendiri.
2
 

Dalam bidang perdagangan pangan, makanan halal mulai menarik minat para 

konsumen dunia yang datang dari orang muslim maupun non-muslim karena 

adanya jaminan keselamatan dan kualitas tinggi  dari makanan tersebut yang 

terbukti dengan prosedur sertifikasi yang ketat . Makanan halalpun menjadi tren 

baru dalam pasar makanan diseluruh dunia. Pada tahun 2012  bahwa sekitar 17% 
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dari total volume pasar pangan dunia merupakan pasar untuk makanan halal. Pada 

tahun 2020 diperkirakan Muslim dunia akan berjumlah 30 persen dari populasi 

dunia dan akan berpotensi memperluas pasar produk makanan.
3
 

Agama islam merupakan agama minoritas di Korea Selatan yang jumlahnya 

dibawah 1% dari jumlah penduduk Korea Selatan yang berjumlah 50 juta jiwa. 

Meskipun begitu, makanan halal ternyata juga dijual di Korea Selatan karena 

banyak wisatawan muslim yang datang ke Korea Selatan terutama ke pulau Jeju. 

Menurut Ho Zen One dalam acara Trade Talk Experience Halal di World Halal 

Week (WHW) menjelaskan bahwa 12% dari pengunjung muslim ke Korea Selatan 

banyak yang datang ke pulau Jeju, sedangkan 62,5% dari pengunjung berasal dari 

Asia Tenggara.
4
 Warga atau wisatawan muslim dapat membeli aneka makanan 

halal impor ditoko yang dekat dengan masjid atau yang berada didekat tempat 

tinggalnya. Makanan halal yang biasanya dibeli oleh orang muslim adalah roti, teh 

atau minuman, susu atau yogurt, sayuran dan buah-buahan. Terdapat 10 restoran 

Halal di Korea Selatan yang berlokasi di Seoul, Incheon, Jeju dan Basn yaitu 

Restoran Dubai, Internasional Usmania, Arab, Taj Palace, Wazwan, Salam, 

Bindya, Arabesque, Samarkand dan Sabana.
5
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Korea Selatan telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh the Halal 

Commission of Korea Muslim Federation (KMF). Untuk mendapatkan sertifikasi 

halal ini ada beberapa prosedur yang kompleks dan penilaian yang ketat dari 

pihak yang berwenang. Korea Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk 

mempromosikan makanan halalnya, seperti melaksanakan seminar dengan para 

ahli halal. KMF sudah mencapai kesetaraan halal dengan JAKIM (Jabatan 

Kemajuan Islam Malaysia) pada bulan Juli 2013. Semua makanan Korea yang 

berlabel halal dapat didistribusikan di Malaysia tanpa ada pembatasan. Pemerintah 

Korea Selatan berencana untuk mencapai kesepakatan dengan Emirates Authority 

for Standardization and Metrology (ESMA), mengenai tanda kesetaraan halal 

dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
6
 

Dengan berkembangnya pasar makanan halal di dunia, semakin banyak K-

food yang mendapat sertifikasi halal . Produk makanan Korea bersetifikat halal 

yang diekspor ke luar negeri dan dikemas secara instan adalah Orion Choco Pie, 

Nongshim Shin Ramyun, Nature, Black Bean Calcium Soy Milk, Stawberry Soy 

Milk, Kimchi, Beaded Ice Cream, Gingseng merah Daedong, Pasta kacang merah 

Daedoo dan lain-lain. Pada bulan Desember tahun 2014, tercatat 404 produk telah 

lulus sertifikasi KMF. Selain produk makanan, produk minuman Korea juga 

sudah mendapatkan sertifikasi halal seperti minuman yang terbuat dari lidah 
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buaya, gingseng merah, coffee cream, susu formula bayi dan lain-lain. Produk 

buah-buahan seperti Apel, Pir Korea juga mendapatkan sertifikasi halal KMF. 
7
 

Untuk Indonesia sendiri Korea Selatan telah menjalin kerjasama sejak tahun 

2006, salah satu bentuk kerjasamanya tersebut adalah kerjasama dibidang 

ekonomi. Sejak terjalinnya kerjasama tersebut tren investasi dan perdagangan 

antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Untuk 

mewujudkan pilar kerjasama ekonomi perdagangan dan dan investasi kedua 

negara membentuk Indonesia-Korea Joint Taks Force on Ekonomic Cooperation 

(JTF-EC) pada tahun 2007. Kedua negara, masyarakat Korea Selatan telah 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Data 

menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia terus 

meningkat pada tahun 2013. Pada tahun tersebut, nilai investasi dari Korsel 

mencapai USD 2,2 miliar. Nilai tersebut telah melebihi angka investasi dari tahun-

tahun sebelumnya. Dan kedua negara telah menargetkan bahwa nilai perdagangan 

kedua negara akan mencapai US$50 Milyar pada tahun 2015 dan US$100 Milyar 

pada tahun 2020.
8
 

Setelah adanya hubungan yang baik dalam berbagai bidang ekonomi dan 

suksesnya pengenalan budaya K-pop dan K-drama ke Indonesia, Korea Selatan 

mulai mengenalkan manakannya melalui acara Korean Festival yang diadakan di 

Indonesia pada tahun 2013. Menurut Lee Mira, konselor kehutanan, pertanian, 

perikanan dan perubahan iklam Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia 
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mengatakan bahwa terdapat kemiripan selera makanan antara orang Korea dan 

Indonesia yang menyukai masakan cita rasa pedas, asin dan asam. Hal tersebut 

menjadi alasan mengapa K-food mudah diterima oleh orang Indonesia.
9
 

Di Indonesia produk makanan Korea merupakan produk yang paling sedikit 

mendapatkan sertifikasi halal dibandingkan negara-negara lain seperti China dan 

Jepang. Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim menyatakan bahwa saat ini 

baru ada 51 perusahaan Korea yang memiliki sertifikat halal LPPOM MUI, dan 

itu masih jauh dibandingkan dengan makanan produk China yang memiliki 3.572, 

Singapura 1.924, Swiss 1.277, India 1.138, Jepang 530, Belanda 444, Malaysia 

278, Jerman 231, New Zealand 185 dan Thailand 181. Selain itu menurut dari 

data Halal Industri Development Corporation disebutkan bahwa nilai potensi 

produk halal disetiap kategori di Indonesia sangat besar, seperti dibidang komestik 

dan personal care mencapai US$177 miliar, agriculture US$41,5 

miliar,pharmaceutical 30,3US$ miliar, logistic 0,17 US$ miliar, travel industri 

0,13 US$ miliar. 
10
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2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat ditarik menjadi rumasn masalah : 

Mengapa Korea Selatan melakukan labelisasi K-food halal untuk memasuki 

pasar pangan ke Indonesia? 

3. Kerangka Pemikiran 

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan diatas, penulis 

menggunakan teori pembuatan keputasn luar negeri, konsep kepentingan nasional 

dan konsep soft power. 

1. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D. Coplin) 

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara merupakan respon 

terhadap suatu isu yang berkembang dalam dunia Internasional atau negara lain. 

Untuk lebih mudah dalam memahami bagaimana keputasn pemerintah Korea 

Selatan dalam melakukan labelisasi halal, penulis menggunakan teori 

pengambilan keputasn luar negeri dari Willian D. Coplin.  

Menurut William D. Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan 

hasil dari tiga aspek pertimbangan yaitu kondisi politik dalam negeri, kapabilitas 

ekonomi dan militer dan konteks Internasional.
11

 Berikut merupakan model teori 

pengambilan keputusan luar negeri:  
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Bagan 1.1 

Model Proses Pengambilan Keputasan Luar Negeri Menurut William D. 

Coplin 

  

 

 

 

 

a. Kondisi Politik Dalam Negeri 

Coplin menjelaskan bahwa keputasan luar negeri merupakan hasil dari proses 

politik dalam negeri yang didalamnya melibatkan berbagai aktor politik yang juga 

mempuyai kepentingan tertentu. Para aktor politik tersebut disebut sebagai “policy 

influecer” yaitu para pendukung rezim tertentu dalam suatu pemerintahan negara 

dan rezim tersebut membutuhkan dukungan untuk menguatkan legitimasinya. 

Pemerintah Korea Selatan tidak memiliki undang-undang yang mewajibakan 

untuk melakukan sertifikasi halal untuk makananya. Namun, Kementrian Pertania

n, Pangan dan Urusan Pedesaan (MAFRA) mempunyai undang-undang yang men

gatur tentang food industri promotion act yang didalamnya menyebutkan bahwa k

ementrian tersebut siap mendukung promosi industri makanan Korea. Dan dalam 

Politik dalam negeri 

Pembuat Kebijakan 

Keadaan 

ekonomi dan 

militer 

Tindakan Politik 

Luar Negeri 

Konteks 

Internasional 
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ayat kedua poin ke-4 menyebutkan bahwa master plan tersebut akan mendukung i

ndustri dalam peningkatan kualitas makanan, permintaan dan penawaran serta dal

am sistem sertifikasi. ” Matters for improving the quality of food, supply and dem

and for food, and the certification system”.
12

 

Dalam proses tindak lanjut atas kebijakan tersebut, MAFRA bekerja sama de

ngan aT Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation dalam rangka mempr

omosikan makanan Korea ke negara-negara didunia, termasuk negara-negara musl

im. Selain itu, kementrian tersebut juga bekerja sama dengan The Korea Muslim F

ederation(KMF) dalam hal sertifikasi dan labelisasi makanan halal. 

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer 

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi posisi 

tawar (bargaining position) dimata negara lain. Kemampuan ini juga akan 

menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Dua 

kekuatan ini merupakan unsur penting karena merupakan salah satu unsur dari 

kapabilitas negara untuk menjamin kepentingan nasionalnya dan mempengaruhi 

kapabilitas negara untuk memberikan tekanan kepada negara lain. Semakin baik 

perekonomian dan militernya, maka akan semakin mampu menyeimbangkan 

antara kapabilitas dengan kepentingan nasionalnya. 

Berdasarkan analisis terhadap kekuatan ekonomi dan militer Korea Selatan 

merupakan negara yang kuat dalam bidang ekonomi dan militernya. Korea 
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Selatan merupakan negara yang mempunyai dengan ekonomi yang kuat dengan 

menduduki rangking ke-11 dengan GDP nominal (Billions of $) 1,404.383 pada 

tahun 2016 .
13

 Berdasarkan penilaian lembaga independen militer Global Fire 

Power, Korea Selatan pada tahun 2016 merupakan negara yang mempunyai 

kekuatan militer terbaik nomor 11 dunia.
14

  

c. Konteks Internasional 

Konteks Internasional merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan 

mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Elemen 

geografis, ekonomis dan politis  merupakan tiga elemen dasar dalam menjelaskan 

dampak konteks Internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara 

terhadap negara lain. Biasanya suatu kejadian tertentu yang berkembang dalam 

dunia Internasional akan mempengaruhi tindakan politik, ekonomi serta 

kepentingan suatu negara terhadap negara lain. 

Korea Selatan dalam proses pembuatan keputusan untuk mendukung sistem 

sertifikasi halal makanannya yang akan diekspor ke negara-negara muslim 

merupakan hasil pertimbangan dari unsur konteks Internasional. Dalam dunia 

pangan, makanan halal mulai menarik minat para konsumen baik orang muslim 
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maupun non-muslim karena adanya jaminan keselamatan dan kualitas tinggi  dari 

makanan tersebut. Makanan halalpun menjadi tren baru dalam pasar pangan di 

dunia. 

Korea Selatan sebagai negara yang mendukung industri dalam negerinya 

mulai mempertimbangkan fakta yang terjadi dalam lingkungan Internasional 

tersebut. Fakta tersebut membuat para pembuat kebijakan politik luar negeri untuk 

membuat keputasan mendukung sistem sertifikasi halal yang dilakukan oleh 

industrinya dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan perekonomiannya 

melalui sektor pangan. 

Kebijakan Korea Selatan dalam melihat konteks Internasional untuk 

mempertahankan eksistensi perdagangannya dengan negara lain ini dapat dilihat 

dengan dikeluarkannya peraturan tentang food industri promotion act oleh 

MAFRA. Dengan adanya kebijakan tersebut, sebagai negara non-muslim Korea 

Selatan dapat ikut berkompestisi dalam dalam pasar pangan di negara-negara 

muslim dan meningkatkan pendapatan negaranya melalui ekspor pangan. 

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama 

islam terbesar didunia. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah 

penduduk terbesar ke-4 dunia (258.316.051 jiwa).
15

 Maka secara pasar pangan, 

Indonesia merupakan pasar pangan yang sangat potensial bagi Korea Selatan 

untuk memasarkan produk makanan halalnya. Selain itu, terdapat kemiripan selera 

makanan antara orang Korea dan Indonesia yang menyukai masakan cita rasa 
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pedas, asin dan asam. Hal tesebut menjadi alasan penting kenapa K-food halal 

mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. 

Bagan 1.2 

Interaksi antar Faktor dalam Proses Pembuatan Keputasan Politik 

Luar Negeri menurut William D.Coplin 

 

Domestic Politic 

 

 

 

 

  

 

 

2. Konsep Kepentingan Nasional (Jack C. Plano dan Roy Olton) 

Dalam hubungan Internasional konsep yang sering digunakan untuk 

mendeskripsikan, menganalisa suatu permasalahan adalah konsep kepentingan 

nasional. Kepentingan nasional menjadi alasan suatu negara untuk mengambil 

suatu kebijakan luar negeri. Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano 

dan Roy Olton merupakan tujuan utama yang menjadi acuan para pembuat 

keputasn suatu negara dalam membuat suatu kebijakan. Suatu negara akan 

Politik dalam negeri 

Dukungan pemerintah 

 

Pembuat Kebijakan 

The Ministry of 

Agriculture, Food and 

Rural Affairs 

Keadaan Ekonomi dan 

Militer 

Keadaan ekonomi dan 

militer yang kuat 

Tindakan Politik 

Luar Negeri 

Melakukan 

promosi dan 

labelisasi halal 

pada produk 

makanan Korea 

bekerjasama  

dengan aT Korea 

Agro-Fisheries 

and Food Trade 

Corporation dan 

KMF  

Konteks 

Internasional 

Makanan halal 

menjadi tren 

baru dalam 

pasar pangan 

dunia dan 

Indonesia 

merupakan 

salah pasar 

pangan halal 

terbesar dunia.  



13 
 

mengutamakan kepentingan nasionalnya yaitu untuk memertahankan diri, 

kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan dan kesejahteraan ekonomi. 

Jack C. Plano dan Roy Olton berpendapat bahwa yang dimaksud 

“kepentingan nasional adalah politik luar negeri sebagai strategi atau bagian 

yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputasn suatu 

negara didalam menghadapi negara lain atau unit politik Internasional untuk 

mencapai kepentingan nasional.”
16

 

Jack C. Plano mengatakan bahwa kepentingan nasional suatu negara tersebut 

yang dijadikan dasar dan penentu utama para pembuat kebijakan dalam 

menentukan politik luar negeri terhadap negara lain. Dasar kepentingan nasional 

suatu negara dalam menentukan kebijkan luar negerinya adalah:  

1. Pertahanan diri (self preservation), adalah kepentingan nasional  dalam   

mempertahankan diri dari hegemoni negara lain. Untuk dapat 

memperhatankan diri suatu negara dapat melakukan kerjasama bilateral 

maupun kerjasama multilateral dengan negara lain. 

2. Kemandirian (independence), adalah kepentingan nasional yang tujuannya 

untuk dapat mengelola dan mengatur negaranya sendiri agar tidak 

bergantung dengan negara lain. 

3. Keamanan militer (military security), adalah kepentingan nasional yang 

tujuannya untuk mendapatkan keamanan negara dan mencegah agresi 

militer dari negara lain. 
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4. Kemakmuran ekonomi (economic wellbeing), adalah kepentingan nasional 

yang tujuannya untuk mendapatkan kemakmuran ekonomi dari dalam 

maupun luar negeri. 

Dari keempat penjabaran konsep kepentingan nasional oleh Jack C. Plano 

tersebut, Korea Selatan dalam kebijakannya untuk melakukan labelisasi halal 

merupakan suatu kebijakan untuk mempertahankan diri dari tantangan 

perdagangan global. Dalam pasar global, makanan halal menjadi tren baru. Untuk 

melindungi kepentingan nasionalnya dalam sector perdagangan dengan negara 

lain terutama negara muslim, kebijakan Korea Selatan untuk melabelisasi 

makanannya merupakan keputasan yang rasional. Kebijakan Korea ini juga 

merupakan langkah kemandirian Korea Selatan dalam mempertahankan diri 

dalam persaingan perdagangan dunia dan untuk mencapai kemakmuran 

ekonominya. 

Untuk mencapai kemakmuran ekonominya, Indonesia merupakan wilayah 

yang strategis untuk memasarkan produknya. Pasar pangan di Indonesia 

merupakan pasar pangan yang sangat stategis. Dilihat dari demografi Indonesia, 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk dan muslim 

terbesar didunia. Untuk menghadapi persaingan perdagangan Internasional, Korea 

Selatan berkepentingan untuk meningkatkan hubungan kerjsama bilateral dalam 

bidang perdagangan untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi di 

Indonesia. 
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3. Konsep Soft Power (Joseph S. NYE, JR) 

Dalam mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara yaitu dengan cara 

diplomasi, kerjasama Internasional atau agresi militer. Diplomasi merupakan 

langkah pertama yang paling umum dan lebih persuasif yang digunakan suatu 

negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu cara diplomasi adalah 

dengan menggunakan soft power. Soft power menurut Joseph Nye adalah “the 

ability to get what you want though attraction rather that through coercion or 

payment”.
17

  

Menurut Nye, Soft Power bersumber pada nilai, budaya dan kebijakan.  

Budaya merupakan “the set of values and practices that create meaning for a 

society.” Suatu negara dapat meningkatkan daya tarik negara lain dengan tujuan 

untuk mencapai kepentinganya adalah dengan melalui budaya atau suatu tindakan 

yang mempunyai kesamaan atas nilai-nilai tertentu dengan negara tujuan. Kedua, 

Nilai merupakan suatu yang dianut oleh pemerintahan suatu negara dalam 

berperilaku setiap hari, dalam organisasi Internasional dan dalam pengambilan 

kebijakan Internasional. Nilai tersebut juga mempengarui tindakan politik dan 

kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Melalui kontrol yang kolektif, soft 

power dapat dijalankan dengan baik tanpa perlu menggunakan kekuatan militer. 

Ketiga adalah kebijakan pemerintah baik masalah dalam negeri maupun 

Internasional. Nilai-nilai yang dianut oleh negara dapat mempengaruhi kebijakan 

luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Hal ini memperlihatkan bahwa 

                                                           
17

 Joseph S. NYE, J. (2004). Soft Power The Means to Success in World Politics. New York: 

Public Affairs. 
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kebijakan yang diambil oleh negara akan menentukan bentuk soft power yang 

akan digunakannya.  

Untuk dapat memahami implementasi soft power dengan mudah diperlukan 

suatu pemahaman tentang aktor yang terlibat didalamnya. Menurut Nye, aktor-

aktor yang terlibat dalam soft power adalah referees dan receivers.  Referees  

merupakan pihak yang menjadi sumber rujukan legitimasi dan kredibilitas dari 

soft power itu sendiri. Receivers merupakan target yang dituju sebagai sasaran 

penerima soft power. 

Korea Selatan merupakan negara yang kuat dalam bidang budayanya. Dengan 

keberlanjutan program Korean wave yang telah memberikan sumbangan 

pendapatan ekonomi bagi negaranya. Korean wave juga meningkatkan 

keuntungan pemasaran produk-produk komersial kepasar Internasional. 

Keberhasilan Korean wave ini telah menarik perhatian masyarakat Internasional 

untuk bergaya ala korea, mulai dari life style sampai kebutuhan rumah tangga, 

bahkan termasuk untuk mengkonsumsi makanan Korea. Hal tersebut mendorong 

konsumsi terhadap produk korea semakin meningkat. Selain itu berkembangnya 

Korean wave juga dimanfaatkan sebagai alat promosi pariwisata. Keberhasilan 

Korea Selatan menggunakan Korean wave sebagai media soft powernya dapat 

dilihat dari meningkatnya daya tarik wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat 

pariwisata di Korea Selatan dan keberhasilan pemasaran produk budaya dan 

produk komersialnya keberbagai negara didunia. 

Dengan telah dilaksanakannya program soft power Korea Selatan dengan 

promosi Korean wave yang telah berhasil menyita perhatian publik dunia 
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termasuk Indonesia untuk mengenal dan memperhatikan budaya Korea Selatan. 

Korea Selatan berpeluang lebih untuk mengagendakan program soft power-nya 

lagi dalam bidang pangan. Untuk mendukung kepentingan nasionalnya terhadap 

Indonesia baik itu untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara 

maupun untuk meningkatkan nilai perdangannya ke Indonesia. Pendekatan Korea 

Selatan ke Indonesia dengan menggunakan soft power-nya merupakan salah satu 

cara efektif bagi Korea Selatan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. 

4. Hipotesa 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu hipotesa bahwa Korea Selatan 

melakukan labelisasi K-food halal dalam  pasar pangan ke Indonesia karena : 

1. Keadaan politik dalam negeri Korea Selatan yang mendorong untuk 

melakukan labelisasi halal K-food, 

2. Kepentingan Korea Selatan untuk meningkatkan ekspor K-food ke 

Indonesia, 

3. Persaingan ekspor makanan halal ke pasar pangan Indonesia. 

5. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor pendorong Korea Selatan menerapkan kebijakan labelisasi K-food halal 

dalam pemasaran pangan di Indonesia dan mengetahui pengaruhnya dalam angka 

ekspor Korea Selatan ke Indonesia dibidang pangan serta memberitahu publik 

bahwa diplomasi makanan menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan 

hubungan antara masyarakat Korea Selatan dengan Indonesia. 
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6. Jangkauan Penelitian 

Dalam proses kepenulisan dibutuhkan suatu jangkauan penelitian pada 

kepenulisannya, hal ini untuk menghindari pembahasa yang terlalu luas dari topik 

yang diteliti. Penelitian tentang “ labelisasi K-food halal dalam pasar pangan ke 

Indonesia” dibatasi dari tahun 2012 dimana saat mulai berkembangnya festival 

Korea sampai tahun 2015 dimana saat mulai berkembangnya K-food fair dengan 

memperkenalkan K-food halal ke Indonesia. Sehingga sumber-sumber yang 

dikumpulkan dan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dalam kurun 

waktu dari 2012-2015. 

7. Metode penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif, yang bertujuan menjelaskan 

kepentingan labelisasi K-food halal pemerintah Korea Selatan dalam memasuki 

pasar pangan Indonesia. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melalui 

studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan menelaah 

sejumlah literature baik berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dan makalah 

berkaitan dengan masalah tersebut. 

c. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan bersifat kualitatif, dimana data 

yang penulis dapatkan bukan berbentuk angka, melainkan melalui faktor-faktor 

yang relevan dengan topik penelitian. 
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8. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah membahas persoalan dalam penulisan skripsi ini, maka 

telah disusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumasn   masalah,kerangka 

pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penalitian. 

BAB II  akan menjabarkan tentang pertumbuhan ekspor makanan Korea 

Selatan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang sejarah pemasaran makanan Korea 

secara umum dan potensi pasar pangan Indonesia sebagai sasaran ekspor K-food. 

BAB III akan dijabarkan tentang pengujian hipotesis yang sebelumnya telah 

dibuat oleh penulis dan memberikan hasil dari pengujian tersebut dengan 

pembahasan dari bab II kemudian dikaitkan dengan teori yang berlaku. Maka 

pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu tentang keadaan politik dalam 

negeri Korea Selatan yang mendorong untuk melakukan labelisasi halal k-

food,kepentingan Korea Selatan untuk meningkatkan ekspor k-food ke Indonesia 

dan persaingan ekspor makanan halal ke pasar pangan Indonesia. 

BAB IV akan membahas tentang kesimpulan yang berisi ringkasan singkat 

tentang penelitian yang disusun oleh penulis yang diperoleh dari hasil analisis bab 

sebelumnya.  

 


