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BAB II 

PERTUMBUHAN EKSPOR MAKANAN KOREA SELATAN  

KE INDONESIA (TAHUN 2012 – 2015) 

 

1. Pertumbuhan Perekonomian Korea Selatan 

Korea Selatan merupakan negara yang terletak dibagian Asia Timur. Negara 

Korea merupakan negara penting karena yang menghubungkan negara di Asia 

Timur dengan dunia luar. Korea Selatan mempunyaiu luas wilayah 99.720 km
2
 

dengan jumlah penduduk dari 50.924.172 jiwa. Mayoritas penduduk Korea adalah 

Atheis (43,3%), Kristen (31,6%), Budha (24,2%) dan lain-lain (0,9%).
1
 Posisi 

Korea yang strategis menyebabkan Korea mempunyai arti penting dalam sejarah 

dunia salah satunya adalah pada masa Perang Dingin dimana hasil dari perang 

dingin tersebut adalah memisahkan Korea menjadi dua bagian yaitu Korea Selatan 

yang beribukota di Seoul dan Korea Utara Pyongyang. Korea memperoleh 

kemerdekaan dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1948 dan mengalami perang 

saudara pada tahun 1950-1953.
2
 Korea Selatan merupakan negara dengan 

kemajuan ekonomi yang baik di Asia. Pada awalnya Korea Selatan merupakan 

negara yang miskin dan hancur akibat perang saudara dengan Korea Utara. Pada 
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tahun 1960-an Korea Selatan mulai membangun perekonomian nasionalnya. 

Melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dibawah 

kepemimpinan presiden Park Chung Hee yang dimulai pada tahun 1962. Program 

ini dilaksnakan dalam empat tahap, dimana pada tahap pertama dan kedua 

difokuskan pada pembangunan industri. Tahap ketiga menciptakan keseimbangan 

pembangunan industri dan pertaniaan yang dilaksanakan pada tahun 1972-1976. 

Dan yang terakhir adalah pembangunan mandiri dan pemerataan hasil 

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 1977-1981. Sejak diterapkannya 

Repelita, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 

Korea Selatan telah berhasil membentuk struktur industri maju melalui industri 

mobil dan elektronika.
3
  

Pembangunan lima tahun yang diprogramkan oleh Presiden Park Chung Hee 

mengalami keberhasilan yang cukup besar. Industry ekspor mengalami 

peningkatan yang tinggi dan volume perdagangan dan penanaman modal juga 

bertambah. Kemudian dilanjutkanlah program lima tahun yang kedua yaitu pada 

tahun 1967-1971 dan perekonomian Korea kembali mengalami peningkatan rata-

rata 11,4% pertahun. Pada kedua pembangunan lima tahun yang dilakukan 

pemerintah Korea ini juga terjadi ketidakseimbangan dalam pertumbuhan 

ekonomi baru. Hal ini terjadi karena pemerintah lebih memprioritaskan proyek-

proyek khusus sedangkan proyek yang menyangkut kepentingan umum ditekan 

pengembangannya. Kemudian pada tahun 1980-an mulai melakukan perbaikan 

struktur pengembangan Industri. Pada era tahun inilah perusahaan-perusahaan 
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perdagangan Korea mulaiberhasil menjual berbagai produk pakaian jadi dan 

sepatu bermerk. Dan pada tahun 1990-an, produk-produk mobil, barang elektronik 

dan telepon gengam mengalami disversifikasi. Bahkan pada tahun 1996 volume 

eskpor Korea mencapai 100 Milyar dolar AS.
4
 

Korea Selatan juga memproduksi Kapal pada tahun 1980 karena untuk 

keperluan pengangkuatan barang dari satu negara ke negara lain. Industri kapal 

Korea juga tidak kalah saing dengan negara-negara Eropa dan Jepang. 

Pengembangan industri pembuatan kapal Korea tidak kalah saing dengan negara-

negara tersebut dan dapat dibilang sangat baik. Bahkan Korea menguasai 42% 

proyek industri kapal dunia. Industri kapal inipun memberikan sumbangan yang 

cukup tinggi untuk perekonomian Korea.
5
 

Pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang cukup tinggi memberikan motivasi 

bagi perusahaan dan tenaga kerja Korea untuk memperluas ekspansinya keluar - 

negeri. Perusahaan – perusahaan Korea mulai membuka cabang diluar negeri dan 

memulai kerjasama dengan perusahaan asing AS dan Eropa terutama perusahaan 

yang bergerak dibidang elektronika.
6
 AS dan Eropa merupakan dua wilayah 

dengan perkembangan teknologi yang maju dan daya beli masyarakat yang tinggi 

menjadi salah alasan Korea dalam memasarkan produknya disana. Dengan adanya 

kerjasama dengan perashaan-perashaan yang ada di AS dan Eropa, perusahaan 

tersebut akan mendapatkan transfer teknologi dari perashaan AS dan Eropa 

sehingga dapat meningkatkan teknologi Korea. Selain itu dengan adanya 
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pengakuan yang baik atas produk-produk Korea dari masyarakat didua wilayah 

tersebut akan memudahkan Korea untuk mendapatkan pengakuan kualitas yang 

baik dari Negara-negara berkembang. 

Kebangkitan ekonomi Korea pasca perang saudara membuat Korea menjadi 

Negara dengan jumlah ekspor yang tinggi. Peningkatan jumlah ekspor tersebut 

dapat dilihat dari data statistik perdagangan Korea yang semakin meningkat ditiap 

tahunnya. Pada krisis moneter tahun 1997, Korea menjadi negara yang dapat 

membangkitkan perekonomiannya lebih cepat dibandingkan negara-negara di 

Asia lainnya. Dengan kekuatan Industrinya Korea dapat tumbuh menjadi negara 

maju seperti Jepang dan China. 

Pada awal tahun 2000 perkembangan kebudayaan Korea Selatan mulai 

semakin baik. Hal ini tidak lepas dari peran penting pemerintah Korea Selatan 

dalam memanfaatkan Piala Dunia yang berlangsung di Jepang dan Negaranya. 

Piala Dunia 2002 yang dilaksanakan di Korea Selatan dan Jepang merupakan 

momentum penting bagi Korea Selatan untuk mengenalkan budayanya ke dunia 

internasional. Masyarakat internasional akan fokus dengan Piala Dunia yang ada 

di Korea Selatan, hal ini merupakan kesempatan penting bagi Korea Selatan untuk 

membesarkan kebudayaannya sebagai agenda soft power-nya setelah berakhrinya 

Piala Dunia.
7
 Pada era awal tahun 2000-an ini perkembangan budaya Korea 

perlahan mulai dikenal oleh bangsa lain. Mulai dari drama, musik dan budaya 

lainnya. Sehingga dikenalah Korean wave. Dampak dari berkembangnya Korean 
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Wave ini menyebabkan mulai dikenalah produk-produk buatan Korea terutama 

dalam bidang Elektronik. Perkembangan ekspor Korea mulai mengalami 

peningkatan dari tahun-ketahun. 

Namun, Korea mengalami penurunan nilai ekspor yang signifikan pada tahun 

2009. Nilai perdagangannya menurun dari angka 500,723 $USD ditahun 2008 

menjadi 428,868 $USD. Kemudian ditahun 2010, pemerintah mulai membuat 

program kebijakan yang mempunyai tujuan untuk membangkitan kembali 

perekonomiannya. Pemerintah melakukan intervensi dengan membuat kebijakan 

seperti mempengaruhi nilai tukar devaluasi, mensubsidi ekspor apabila 

perusahaannya mengalami kesulitan ekspor. Bahkan pemerintah melakukan 

tindakan khusus seperti melakukan control langsung pada sektor-sektor penting 

atau perusahaan jika ekspor Korea Selatan mengalami kehilangan daya saing 

dalam pasar internasional.
8
 

Korea Selatan mulai mengikuti kemapanan perdagangan Amerika Serikat 

untuk menguatkan konten publikasinya dan fokus pada perdagangan produk-

produk yang bersifat konsumsi seperti salah satunya makanan sebagai produk 

eskpornya.
9
 Produk ekspor makanan Korea Selatan merupakan produk yang non-

unggulan ekspor. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mulai fokus pada 

pengingkatan produk konsusmsi seperti yang dilakukan oleh AS memberikan 
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peluang baru bagi industri makanan Korea untuk meningkatkan kualitasnya agar 

menjadi produk unggulan Korea Selatan. 

Tabel 2.1 

Nilai Ekspor Korea Selatan dalam $USD 

No Tahun 

Nilai 

(milyar) 

1 1997 167,237 

2 1998 159,466 

3 1999 173,989 

4 2000 196,621 

5 2001 174,481 

6 2002 187,742 

7 2003 222,545 

8 2004 292,911 

9 2005 330,601 

10 2006 376,047 

11 2007 439,918 

12 2008 500,723 

13 2009 428,868 

14 2010 540,896 

15 2011 670,343 

16 2012 688,933 

17 2013 703,396 

18 2014 709,556 

19 2015 632,459 

 
Sumber:http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?end=2015&locations=KR&s

tart=1990&view=chart 

 

Korea Selatan fokus pada peningkatan ekonominya melalui industri baja dan 

elektronik, sedangkan dalam bidang makanan belum mendapatkan perhatian lebih 

dari pemerintah. Dari data tahun 2012, perkembangan ekonomi Korea yang 

penulis dapatkan Knoema, nilai ekspor makananan Korea masih termasuk rendah. 

Pada sektor ekspor makanan, ekspornya Korea masih berada urutan tiga terbawah 

jika dibandingkan dengan produk ekspor industri lainnya. Menyadari hal tersebut 
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Korea mulai merambah dan mengembangkan kualitas dan melakukan promosi 

terhadap makanannya agar dapat diekspor keluar negeri.  

Tabel 2.2 

Komoditas Ekspor Korea Selatan dalam $USD tahun 2012 

Produk Nilai 

Total 547870.00 

Produk pertanian 12627.57 

Makanan 6398.07 

Bahan bakar dan produk pertambangan 69036.89 

Bahan bakar 57492.20 

Produk manufaktur 462639.00 

Besi dan baja 30237.67 

Bahan Kimia 61281.73 

Produk Farmasi 1512.30 

Mesin dan peralatan transportasi 287840.94 

Peralatan telekomunikasi kantor 89821.66 

Peralatan date elektronik dan kantor 10523.41 

Peralatan telekomunikasi 32443.29 

Komponen elektronik 46854.97 

Produk otomotif 72005.06 

Alat trasnportasi 115861.62 

Tekstil  11969.79 

Pakaian 1910.29 

Sumber : Atlas, W. D. (n.d.). Republic of Korea. Diakses pada 20 Februari 2017, dari 

Knoema: https://knoema.com/atlas/Republic-of-Korea/topiks/Economy 

 

2. Sejarah Pemasaran Makanan Korea Selatan 

Setiap negara didunia memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing, 

Salah satunya adalah makanan khas yang ada dinegera tersebut, tidak terkecuali 

Korea Selatan. Korea Selatan mempunyai makanan khas yang diolah dan 

diresepkan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Dari jenis-jenis 

makanan khas Korea tersebut banyak yang tebuat dari sayuran dan adapula yang 
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terbuat dari olahan daging. Kebanyakan olahan daging tersebut terbuat dari daging 

babi karena mayoritas masyarakat Korea menyukai daging babi. Selain sebagai 

bahan makanan pokok, olahan babi juga digunakan sebagai bumbu, seperti 

minyaknya yang dijadikan bumbu memasak karena terdapat rasa gurih, sehingga 

menambah kelezatan makanan tersebut. Korea Selatan memiliki beberapa jenis 

makanan khasnya, berikut merupakan jenis makanan Korea
10

:  
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Tabel 2.3 

 Daftar Makanan Korea 

No Nama masakan Bahan  

1. Bulgogi Daging sapi , kecap, minyak wijen, bawang putih, 

bawang bombai dan lada hitam 

2. Dwaeji-bulgogi Sama seperti dengan Bulgogi namun dengan bahan 

utama daging babi. 

3. Dak-bulgogi Sama seperti dengan Bulgogi namun dengan bahan 

utama ayam. 

4. Ojingeo-bulgogi Sama seperti dengan Bulgogi namun dengan bahan 

utama sotong. 

5. Galbi Daging iga bagi atau sapi 

6. Dak galbi Ayam, gochujang (pasta cabai), kubis, ubi jalar, daun 

bawang, bawang Bombay dan tteok. 

7.  Jakbal Kaki babi dan saus kerang asin. 

8. Samgyeopsal Daging perut babi 

9. Sannaki Gurita hidup 

10. Machang gui Jeroan babi 

11. Gochang gui Jeroan babi atau sapi muda 

12. Hoe Makanan laut mentah, saos cabe, kecap asin, wasabi, 

daun selada. 

13. Sinseollo Bakso dan aneka sayuran. 

14. Doenjang jjigae Pasta kacang kedelai, daging, sayuran, tahu, kerang, 

udang. 

15. Cheonggukjang 

jjigae 

Pasta kacang kedelai fermentasi 

16. Gamjatang Tulang babi, sayuran dan kentang. 

17. Haejangguk Tulang babi, sayuran, kol kering dan darah sapi. 

18. Janchi guksu Mie, rumput laut, kimchi, sayuran dan kentang. 

19. Jeongol Seafood dan sayuran. 

20. Kimchi jjigae Kimchi, daging sapi atau babi. 

21. Maeutang Ikan. 

22. Samgyetang Ayam, gingseng, hedysarum, nasi manis, jojoba, 

bawang putih dan kacang. 

23. Seolleongtang Kaki sapi. 

24. Sundubu jjigae Tahu. 

25. Bibimbab Nasi, sayuran, daging sapi, telur, gochujang. 

26. Haedopbab Ikan, sayuran, gochujang. 

27. Kimchi Kubis, sawi, lobak putih, mentimun, jahe, bawang 

putih, bawang Bombay, bubuk cabai 

28. Kongnamul Kecambah 

29. Japchae Bihun, sayuran, daging sapi. 

30. Jajangmyeon Mie, saos kedelai. 
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Lanjutan tabel 2.3 

31. Kalgusuk Mie, ikan tuna dan sayuran. 

32. Ramyeon Mie ramen. 

33. Kimbab Nasi, sayuran, telur, ikan, daging, sosis dan rumput 

laut. 

34. Bungeoppang Tepung, telur dan bahan untuk membuat roti serta 

kacang merah,yang dibentuk ikan mas. 

35. Gukwappang Seperti bungeoppang dengan bentuk bunga. 

36. Gyeranppang Seperti bungeoppang dengan bentuk lingkaran atau 

persegi. 

37. Buchimgae Kimchi, tepung. 

38. Tteokpokki Tepung beras dan gochujang. 

39. Soondae Nasi, darah sapi atau babi, kecambah, mie kentang, 

bawang putih dan bawang Bombay. 

40. Ho-tteok Pancake dengan isi gula merah, madu, kacang. 

41. Anju Cumi rebus, gochujang, sup tahu kimchi, kimbab. 

42. Jokbal Kaki babi, saos udang merah asin. 

43. Songpyeon Tepung beras, madu atau kacang merah. 

44. Yaksik Beras, kacang chesnut, kacang cemara dan jujube. 

45. Chapssaltteok Tepung beras dan pasta kacang. 

46. Yugwa (kue beras 

goreng) 

Tepung beras 

47. Maejakgwa Tepung, minyak sayur, kayu manis, jahe, jocheong 

dan kacang. 

48. Yeot Nasi, kaoliang, jagung, kentang manis, biji-bijian. 

49. Insam cha The gingseng. 

50. Sujeonggwa Sari buah kesemek. 

51. Saenggang cha Teh akar jahe. 

52. Sikhye Sari nasi manis. 

53. Yujacha Teh buah yuzu. 

54. Bori cha Teh gandum barley panggang. 

55. Oksusu cha Teh jagung panggang. 

56. Hyeonmi cha Teh beras panggang. 

57. Sungnyung Sari beras. 

58. Soju (arak) Beras atau gandum atau kentang yang difermentasi. 
Sumber: diolah dari berbagai sumber 

Korea Selatan pada tahun 2009 pernah berupaya untuk melakukan soft 

diplomacy dengan salah satu makanan khasnya yaitu kimchi yang dinamai dengan 

“Kimchi diplomacy”. Dalam program “Kimchi diplomacy” yang dilakukan oleh 

Korea Selatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik dan pengakuan 
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global terhadap Korea Selatan, mempertahankan investasi ekonomi, pariwisata 

dan menumbuhkan citra positif Korea di luar negeri.
11

 

Menurut Direktur Peningkatan Kualitas Pariwisata The Korean Tourim 

Organization (KTO) “Pada bulan Mei 2009, Pemerintah Korea Seatan telah 

membuat  Hansik Foundation dan diresmikan mendjadi The Hansik Globalization 

Development Agency, yang terdiri dari 36 anggota yang berasal dari badan 

pemerintahan yang terkait, institusi pendidikan dan CEO dari industri makanan.”
12

 

Kementrian Makanan, Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (MFAFF) telah 

mengeluarkan lebih dari $77 milyar untuk agenda “Korea Cuisine to the World” 

sampai dengan 2017. Pemerintah menamakan agenda tersebut dengan “Kimchi 

diplomacy”. Kimchi merupakan makanan khas Korea yang sangat digemari oleh 

penduduk Korea. Secara global kimchi telah menjadi identitas nasional bagi 

Korea. Pemerintah Korea Selatan ingin masyarakat internasional mengenal lebih 

banyak tentang makanan Korea tidak hanya kimchi saja.
13

 

Adapun misi pemerintah Korea Selatan untuk menyelesaikan program 

Hansik-nya sampai dengan 2017 adalah
14

 : 

1. Membangun restaurant Korea lebih banyak lagi, dengan target 40.000 dan 

meningkatkan kualitas restaurant melalui poses sertifikasi yang dilakukan 

oleh pemerintah. 
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2. Meningkatkan pupularitas masakan Korea untuk masuk menjadi salah satu 

dari lima masakan terfavorit dunia. 

3. Menjadikan artis Korea Selatan dan artis lar negeri sebagai brand 

ambassador dalam proses promosi. 

4. Meningkatkan investasi industri makanan Korea iseluruh dunia. 

5. Mendirikan kursus masakan Korea di sekolah-sekoah masak yang terkenal 

di dunia, seperti Le Cordon Bleu dan The Culinary Institute of America. 

6. Mendirikan sebuah institusi baru Kimci untuk “mengembangkan berbagai 

macam acar sayuran dan makanan fermentasi Korea lainnya untuk 

mengembangkan macam-macam jenis yang disukai diluar negeri” baik itu 

untuk kimci maupun makanan fermentasi lainnya yang disesuaikan dengan 

cita-rasa orang luar negeri. 

7. Mengimplementasikan penggunaan media social dan keterlibatan public 

“untuk membangun sebuah opini global dalam mempromosikan Hansik 

(makanan Korea). 

Dalam tujuan pengenalan masakan Korea dalam program “Kimchi 

Diplomacy” tersebut juga terdapat tujuan untuk mengenal warisan masakan 

Korea, sejarah, tradisi dan manfaat mengonsumsi masakan Korea. Program ini 

merupakan program jangka panjang Korea. Seperti yang disampaikan oleh Kim 

Hong-Wu, Direktur The Korean Food Foundation (KFF)  pada bulan Maret 2012 
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“Fostering Korean culinary expert, increasing exports of Korean food and 

agricultural products and echancing Korea’s national brand.”
15

 

Untuk merealisasikan tujuannya tersebut, pemerintah Korea Selatan 

menetapkan lima strategi yaitu, pertama membangun suatu pondasi untuk 

mengglobalisasikan makanannya. Kedua, memperluas penelitian da 

pengembangan yang berhubungan dengan makanan Korea. Ketiga, 

mengembangkan masakan dengan professional dan idustrinya. Keempat, 

melakukan revitalisasi investasi dan menyediakan hibah dan pinjaman kepada 

perusahaan. Kelima, melakukan pemasaran secara global atas makanan Korea.
16

 

Namun, perkembangan perekonomian dari hasil program “kimchi diplomacy” 

yang dilakukan oleh Korea Selatan tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap 

perekonomian Korea Selatan. Hal ini dapat dilihat dari angka data ekspor 

makanan Korea yang masih kecli jika dibandingkan dengan hasil produk ekspor 

lainnya. Meskipun program k-pop telah berhasil mempengaruhi masyarakat dunia, 

namun tidak semua mayarakat penikmat k-pop tersebut sesuai dengan makanan 

khas Korea. Sehingga jumlah permintaan konsumen terhadap makanan Korea 

masih sedikit. 

Pada bulan April 2012, Pemerintah Korea menerbitkan sebuah guidebook 

bernama “International Korean Menu Guide” yang  berisikan 154 foto makanan, 

nama dan deskripsi tentang makanan tersebut dalam bahasa Korea, Inggris, 
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Jepang, China, Prancis, italia, Spanyol, Jerman, Arab dan Vietnam.
17

 Penerbitan 

buku ini memiliki fungsi untuk lebih mudah dalam mendekati pasar tujuan serta 

memudahkan masyarakat internasional untuk mengenal makanan Korea itu 

sendiri. 

Pada tahun 2015, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengunjungi Uni 

Emirat Arab (UEA) untuk bertemu dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al-

Nahyan (putra mahkota Abu Dhabi) untuk meningkatkan hubungan bilateral 

dengan memperluas kerjasama dibidang baru pelayanan kesehatan, kekayaan 

intelektual, budaya, pertanian dan energy terbarukan. Dalam kerjasama tersebut 

ditandatangani nota kesepamahaman tentang pembentukan pusat kebudayaan 

Korea dinegara Teluk, memperluas ekspor Korea dengan makanan halalnya dan 

produk pertanian. Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua negara akan 

bekerjasama dalam berbagai info pasar dan membangun sistem sertifikasi halal 

dengan tujuan untuk membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan Korea mencari 

peluang Internasional. Menutut sekretaris presiden dibidang ekonomi mengatakan 

bahwa “Perjanjian tersebut diharapkan dapat membantu produk pertanian Korea 

membuat terobosan ke Timur Tengah untuk pertama kalinnya”. (Chung-un, 2015) 

Pada tahun 2015 inilah terlihat bahwa adanya keseriusan dari pemerintah 

Korea Selatan untuk mengembangkan industri makanannya makanannya menjadi 

makanan halal. Kebijakan ini dilaksanakan oleh MAFRA bekerjasama dengan 

Korea Muslim Federation (KMF) pada tahun yang sama. Dalam kerjasama ini, 
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KMF akan menganalisis sertifikasi halal dari beberapa negara muslim dan akan 

membuat buku panduan tentang makanan Korea.
18

 

Pemerintah Korea Selatan melalui MAFRA bekerjasama dengan KMF dalam 

proses dan penyediaan sertifikat halal untuk makanan Korea. Sertifikasi tersebut 

berlaku untuk restoran halal yang ada di Korea maupun untuk produk makanan 

Korea yang akan di ekspor ke negara-negara muslim. KMF merupakan satu-

satunya organisasi muslim yang ada di Korea yang mengeluarkan sertifikat halal 

terhadap K-food.  KMF juga telah bekerjasama dengan Korea Food Research 

Institute untuk mengembangkan industri K-food halal. Kerjasama yang dilakukan 

oleh pemerintah Korea dengan KMF telah direalisasasikan pada tanggal 7-9 

Agustus 2015 dalam acara Halal Expo Korea 2015 di Hall C COEX, Seoul.
19

 

Dalam acara tesebut juga dihadiri oleh Organization of Islamic Cooperation 

(OIC), otoritas GIMDES Turki, JAKIM – Malaysia, MUI- Indonesia, anggota 

Gulf Halal Center – UEA dan organisasi sertifikasi halal dari 10 negara di dunia. 

KMF bekerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM - 

Malaysia) pada bulan Juli 2013, Majelis Ulama Indonesia (MUI - Indonesia), 

Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA – Arab Saudi), 

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS - Singapura) untuk mencapai kesetaraan 

halal yang berlaku dinegara-negara tersebut. Selain itu KMF juga bekerjsaama 

dengan The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIC) yang 

                                                           
18

 Fuji pratiwi, Maret 2015, “Korea Selatan Segera Operasikan RPH Halal”, diakses dari 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/nlr5zz-korea-selatan-

segera-operasikan-rph-halal, pada tanggal 20 April 2017. 
19

 adminkha. (2015, July 10). Halal Expo Korea 2015-Exhibition & Conference. Diakses pada 23 

November 2016, dari Korea Halal: http://koreahalal.org/archives/1056 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/nlr5zz-korea-selatan-segera-operasikan-rph-halal
http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/25/nlr5zz-korea-selatan-segera-operasikan-rph-halal
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merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyetarakan standar umum tentang 

hukum islam di 32 negara islam, diantaranya adalah Arab Saudi, Indonesia, Iran, 

Turki, Malaysia.  Semua makanan Korea yang berlabel halal dapat didistribusikan 

kenegara-negara tersebut tanpa ada pembatasan.
20

  

Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dari KMF, terdapat 

mekanisme dan prosedur yang harus dilakukannya, yaitu 
21

: 

1. Perusahaan mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

pengajuan permohonan sertifikasi halal. 

2. Perusahaan membayar biaya administrasi yang diperlukan dalam proses 

sertifikasi halal tersebut. 

3. KMF melakukan penelitian, pemeriksaan dan peninjauan ke pabrik-pabrik 

perusahaan tersebut. Pemeriksaaan tersebut  meliputi pemeriksaan 

terhadap bahan-bahan produk yang digunakan, seperti : proses, tempat, 

bukti pembelian bahan-bahan, cara pemotongan produk makanan tersebut. 

Kemudian pemeriksaan sample bahan tambahan untuk diteliti lebih lanjut 

dilaboratorium untuk diperiksa kehalalnya terutamauntuk bahan-bahan 

yang haram atau yang mengandung alcohol. Jika dalam produk tersebut 

mengandung bahan-bahan yang haram maka produk tersebut tidak bisa 

mendapatkan sertifikasi halal atau mengganti bahan tersebut dengan bahan 

yang halal jika ingin tetap mendapatkan sertifikasi halal dari KMF. 

                                                           
20

 Afif, I. (2015, July 27). Korea Selatan Siap Gelar “Halal Expo Korea 2015”. Diakses pada 23 

November 2016, dari HalHalal: http://www.halhalal.com/korea-selatan-siap-gelar-halal-expo-

korea-2015/ 

21
 Setiawan, I. P. (2016). Produk Makanan Olahan Korea yang Halal untuk Dikonsumsi. 

Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 
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4. Melakukan pertemuan dengan Komite Persetujuan Syariah halal Korea 

untuk membahas penelitian akhir dan pengeluaran sertifikasi halal yang 

dilakukan oleh KMF. 

Untuk tetap menjamin kehalalan produk suatu perusahaan yang telah 

mendapatkan sertifikasi halal, KMF menunjuk auditor internal disetiap 

perusahaan yang bertugas untuk mengawasi kehalalannya. Jika sewaktu-waktu 

perusahaan tersebut diketahui telah melanggar menggunakan bahan haram, maka 

KMF berhak mencabut sertifikasi halalnya. Selain itu setiap produk yang telah 

mendapatkan sertifikasi halal diharuskan untuk memperbaharui atau 

memperpanjang sertifikatnya setiap dua tahun sekali dengan prosedur yang sama 

seperti pertama kali melakukan sertifikasi halal. Apabila perusahaan tersebut tidak 

melakukan pembaharuan atas sertifikatnya, perusahaan tersebut tidak berhak lagi 

atas kehalalan dan sertifikat halalnya kembali. 
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Bagan 2.1 

 Proses Sertifikasi Halal KMF 
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Gambar 2.1 

Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh KMF 

 

Sumber : http://www.koreaislam.org/ diakses pada 15 November 2016 

 

 

 

http://www.koreaislam.org/
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Gambar 2.2 

 Label Halal dari KMF 

 

Sumber: : http://www.koreaislam.org/ diakses pada 15 November 2016 

Gambar 2.3 

Contoh Produk K-food Halal 

 

Sumber : http://www.halhalal.com/inilah-aneka-produk-makanan-korea-bersertifikat-halal-

yang-dipamerkan-di-k-food-fair-2015-bag-1/ diakses pada tanggal 21 Januari 2017 

Sampai saat ini sudah semakin banyak K-food halal yang sudah mendapatkan 

sertifikasi dari KMF maupun lembaga sertifikasi diberbagai negara muslim. K-

food halal tersebut merupakan produk halal yang diekspor Korea ke berbagai 

negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti ke Indonesia, Malaysia, 

http://www.koreaislam.org/
http://www.halhalal.com/inilah-aneka-produk-makanan-korea-bersertifikat-halal-yang-dipamerkan-di-k-food-fair-2015-bag-1/
http://www.halhalal.com/inilah-aneka-produk-makanan-korea-bersertifikat-halal-yang-dipamerkan-di-k-food-fair-2015-bag-1/
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Singapura dan Uni Emirat Arab. Namun, di Indonesia sendiri, produk halal yang 

sudah disertifikasi halal oleh KMF belum mendapatkan certifikat halal dari MUI. 

Hal tersebut dikarenakan indicator halal yang dimiliki KMF berbeda dengan 

MUI.
22

 sehingga belum ada cross certification antar kedua lembaga sertifikasi 

tersebut. Maka dari itu, bagi perusahaan K-food yang ingin memasarkan 

produknya dengan label halal dari MUI harus mengurusnya sendiri ke MUI. 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 _______, Mie Instan Samyang Segera Dapatkan Label Halal MUI Tahun Depan. (2016, 

December 6). Diakses pada 20 Februari 207, dari Go Muslim: 

http://www.gomuslim.co.id/read/news/2016/12/06/2467/mie-instan-samyang-segera-

dapatkan-label-halal-mui-tahun-depan.html 
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Tabel 2.4 

Data K-food Halal 

No Jenis 

Produk 

Nama produk Pengakuan Halal 

1. Susu Vegamilk IFANCA (Islamic 

Food and 

Nutrition Council 

of America) 

Masiteneun Uyu (Delicious Milk) JAKIM 

Black bean Soy Milk MUIS 

Banana, Strawberry and Melon Flavored 

milk 

KMF 

Soy Drink/Balck Bean 

Calcium/Banana/Stawberry, 

Chocolate/Melon 

Netherlands 

(HQC) 

2. Tepung Mc Sun Wheat Flour JAKIM 

  Roasted Seasoned Laver (original flavor) KMF 

3. Mie Instan Soon ramyeon, Nongsim Ramyeon, Shin 

Ramyeon, Saewootang Big Bowl dan 

Kimchi Big Bowl, Yukgaejang, Samyang 

Food 

KMF 

Nature is Delicious (mild/spicy) JAKIM 

4. Kopi Cafee Bene, Kenya Coffee, Colombia 

Cofee 

JAKIM 

5. Rumput 

laut 

Olive oil traditional laver, rumput laut 

panggang, mamasuka rumput laut 

MUI 

6. Kimchi Hangsung Mat kimchi, Chongga Mat 

Kimchi, Sansoo Asac Cut Kimchi 

KMF 

7. Tuna 

kaleng 

Olive oil tuna, Premium Tuna Easy Peel 

(Baesal/Albacore/Tongsal) 

KMF 

8. Nasi instan Hetbahn, cooked white rice JAKIM 

9. Mayonnaise Rich mayonnaise MUI 

  Mamasuka mayonnaise JAKIM 

10. Bubur 

instan 

Barojuk GHTC (Global 

Halal Trade 

Centre) 

11. Snack Jolly ping, caramel corn & peanut, 

Shinzzan, Corn Chips, Crayon Shinchan 

MUIS 

  Tempura seaweed dan crispy seaweed MUI 
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Lanjutan Tabel 2.4 

  Choco pie HCA (Halal 

Certification Agency) 

  Pepero (almond/white cookie) IFANCA 

12. Mie Ubi Minsok Dangmyeon (Sweet Potato 

Glass Noodle) 

JAKIM 

13. Sirup 

Jagung 

Corn syrup MUI 

14. Madu Hangsung Food (Honey Citron/Honey 

Jujube/Honey Aloe/Honey Ginger) 

JAKIM 

Sumber: Afif, I. (2015, October 19). Inilah Aneka Produk Makanan Korea Bersertifikat 

Halal yang Dipamerkan di K-food Fair 2015. Diakses pada February 11, 2017, dari Halhalal: 

http://m.halhalal.com/inilah-aneka-produk-makanan-korea-bersertifikat-halal-yang-dipamerkan-di-

K-food-fair-2015-bag-2/ 

 

3. Potensi Pasar Pangan Indonesia sebagai Sasaran Ekspor K-food 

Piala Dunia 2002 yang dilaksanakan di Korea Selatan dan Jepang merupakan 

momentum penting bagi Korea Selatan untuk mengenalkan budayanya ke dunia 

internasional. Masyarakat internasional akan fokus dengan Piala Dunia yang ada 

di Korea Selatan, hal ini merupakan kesempatan penting bagi Korea Selatan untuk 

membesarkan kebudayaannya sebagai agenda soft power-nya setelah berakhrinya 

Piala Dunia. Di Indonesia sendiri, budaya dan entertainement Korea Selatan mulai 

dikenal oleh masyarakat Indonesia. Drama Endless Love merupakan drama Korea 

pertama yang mewarnai televisi swasta Indonesia. Sejak saat itu perlahan namun 

pasti dunia entertainment Korea mulai dikenal oleh mayarakat Indonesia baik 

melalui televisi, majalah maupun internet. Penggemar akan artis-artis yang 

membintangi drama atau grup musik Korea dari Indonesia semakin banyak.  

Pengaruh Korean wave di Indonesia yang semakin meluas dimanfaatkan 

Pemerintah Korea Selatan dan Indonesia untuk mempererat hubungan kedua belah 
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pihak dalam bidang kebudayaan . Korea Selatan membangun Pusat Kebudayaan 

Korea di Jakarta Pusat. Pembangunan pusat kebudayaan ini dimaksudkan untuk 

menyediakan informasi tentang kebudayaan Korea untuk masyarakat Indonesia 

yang ingin belajar tentang budaya Korea. Kedua negara juga membuat acara atau 

kegiatan yang terkait dengan kebudayaan masing-masing negara seperti Pekan 

Indonesia – Korea Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Jakarta. Dalam 

acara tersebut terdapat pegelaran fashion-show, permutaran film, konser musik, 

pameran foto, musik, olahraga dan juga festival makanan Korea. 

Dengan semakin luasnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai 

kebudayaaan Korea yang terpengaruh dari drama, film dan musik Korea mulai 

menarik konsumen dalam negeri untuk juga menikmati produk-produk Korea 

Selatan. Produk-produk Korea seperti produk elektronik dan mobil banyak 

diminati oleh masyarakat Indonesia. Nilai ekspor Korea Selatan ke Indonesia 

meningkat dari tahun ketahun. 

Indonesia merupakan negara dengan masyoritas penduduk yang beragama 

islam terbesar didunia. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah 

penduduk terbesar ke-4 dunia (258.316.051 jiwa).
23

 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 

                                                           
23

 CIA. (2017, January 12). The World FactBook. Diakses pada 13 January  2017, dari Central 

Intelegence Agency: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html 
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pedas, asin dan asam. Hal tesebut menjadi alasan penting kenapa K-food halal 

mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan total konsumsi makanan, Indonesia merupakan negara muslim 

dengan jumlah konsumsi makanan terbanyak yaitu $158 milyar, kemudian ada 

Turki dengan total $110 Milyar, China ($797,8 Milyar), USA ($741,4 milyar), 

Jepang ($367,3) dan India ($336,7 milyar). Sedangkan secara pasar, China 

menduduki posisi pertama sebagai pasar terbesar makanan halal yaitu sebesar 

($797,8 milyar), kemudian ada USA ($741,2 milyar), Jepang ($367,3 milyar) dan 

India ($335,7 milyar). Dan secara geografi, konsumen makanan halal berasal dari 

negara yang bukan termasuk anggota OKI. 

Gambar 2.4 

Pasar Makanan dengan Konsumsen Muslim Terbesar 

 

Sumber: Reuters, T. (2015). State of the Global Islamic Economy Report 2015/16. Dubai: 

Thomson Reuters. 
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Korea Selatan dan Indonesia 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. 

Korea selatan juga menjadi Negara asal importer ke-5 terbesar bagi Indonesia.
24
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 Seoul, K. (2014). Bilateral RI-Korsel. Diakses pada Desember 05, 2016, dari Keduataan 

Republik Indonesia: http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor 
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Tabel 2.5 

Nilai Impor Indonesia tahun 2012-2015 

No Negara 2012 2013 2014 2015 Trend 

1 Rep. 

Rakyat 

Cina 

27.860.926.0

08 

28.454.161.37

6 

29.270.188.25

0 

28.204.198.46

7 

0,65% 

2 Jepang 22.647.847.3

35 

18.996.228.49

4 

16.881.455.07

6 

13.180.030.96

2 

-

15,99

% 

3 Singapura 10.576.992.2

97 

10.113.371.96

7 

10.097.658.10

5 

8.931.531.169 -4,96% 

4 Thailand 11.010.530.3

68 

10.429.012.85

1 

9.466.373.086 7.819.618.921 -

10,63

% 

5 Korea 

Selatan 

8.269.328.24

7 

8.770.558.890 7.709.093.248 6.251.350.925 -

9,23% 

6 Amerika 

Serikat 

9.696.122.63

8 

7.171.026.823 6.039.051.902 5.823.475.040 -

15,64

% 

7 Malaysia 6.098.518.23

3 

5.763.799.038 5.632.740.605 4.835.710.110 -6,94% 

8 Jerman  4.133.188.85

2 

4.375.038.443 4.038.623.264 3.426.523.001 -6,22% 

9 Vietnam 2.376.872.88

5 

2.611.302.038 3.085.339.534 3.084.237.473 9,95% 

10 Taiwan 4.187.303.65

6 

4.138.298.351 3.612.493.025 3.076.857.674 -

10,06

% 
Sumber : http://www.kemenperin.go.id/statistik/negara.php?impor=1 diakses pada 15 Februari 

2017 

Dalam bidang perdagangan setiap negara mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan nilai ekspor dan impornya termasuk Indonesia dan Korea Selatan. 

Masing-masing negara berupaya untuk meningkatkan nilai perdagangannya baik 

dari komodii migas maupun non-migas. Dalam sektor non-migas produk makanan 

kedua negara telah lama menjalankan kegatan ekspor-impornya.  

http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=116&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=116&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=116&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=111&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=122&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=121&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=114&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=114&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=411&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=411&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=124&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=514&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=131&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?n=115&ekspor=
http://www.kemenperin.go.id/statistik/negara.php?impor=1
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Indonesia merupakan negara yang besar secara geografi dan penduduk 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi pasar yang besar bagi 

eksportir, salah satunya bagi ekportir bahan pangan. Sebagai negara yang besar 

dan potensial, Indonesia juga mempunyai peraturan yang mengatur tentang 

peredaran makanan di negaranya. Tujuan dari adanya peraturan tentang 

perdagangan makanan tersebut adalah untuk menjamin kualitas dan menjamin 

kenyamanan konsumen dalam megkonsumsi makanannya. Peraturan perundang-

undangan Indonesi yang mengatur tentang regulasi pangan di Indonesia antara 

lain adalah : 

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentan label 

dan iklan pagan. 

4. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 200 tentang standar nasional.  

Bagi eksportir luar negeri atau importer dalam negeri harus memperhatikan 

dan menaati undang-undang pangan Indonesia tersebut dalam memasarkan 

produknya ke Indonesia. Berikut penjelasan tentang import pangan yang terdapat 

pada undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012
25

 : 

                                                           
25

 Indonesia, P. R. (2012). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 

2012 TENTANG PANGAN.  
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Pasal 1 ayat 7 : Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari 

hasil produksi dalam negeri an cadangan pangan nasional serta impor apabila 

kedua sumber utama tida dapat memenuhi kebutuhan. 

Pasal 1 ayat 25 : Impor pangan adalah kegiatan memasukan pangan kedalam 

daerah pabean Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan 

ruang udara diatasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan 

landas kontinen. 

Pasal 36 : (1) Impor pangan hanya dapat dilakukan aabila produksi pangan 

dalam negeri tidk mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi didalam negeri. (2) 

Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri 

dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. (3) kecukupan produksi pangan 

pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri 

atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah 

dibidang pangan. 

Pasal 37 : (1) impor pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamnan, mutu, gizi an idak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. (2) ketentuan 

mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau 

berdasarkan peraturan pemerintah. 

Pasal 38 : impor pangan wajib memenihi persyaratan batas kadaluarsa dan 

kualitas pangan. 

Pasal 39 : pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan 

yang tidak berdampak negative terhadap keberlanjtan asha tani, peningkatan 

produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan dan peaku asha 

pangan mikro dan kecil. 

Pasal 40 : impor pangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 36 sampai 

dengan pasal 39 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 91 ayat 1 : Dalam hal pengawasan keamnan, mutu, dan gizi setiap 

pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk 

diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku asha pangan wajib memiliki izin 

edar. 

Pasal 93 : setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib 

memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan. 

Pasal 94 ayat 1 : setiap orang yang melaggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) mengenai pemenuhan standar mutu pangan, 

pasal 89 mengenai label kemasan pangan, pasal 90 ayat (1) mengenai pangan 

tercemar, pasal 93 mengenai impor pangan dikenai sanks administrative. 



 

30 
 

Pasal 97 ayat 2 dan 3 : (2) setiap orang yang mengimpor pangan untuk 

diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemansan 

pangan pada saar memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) 

Pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan enggunakan 

bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai: (a) nama 

produk; (b) daftar bahan yang digunakan; (c) berat bersih atau isi bersih; (d0 nama 

dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; (e) halal bagi yang 

dipersyaratkan; (f) tanggal dank kode produksi; (g) tanggal, bulan dan tahun 

kadaluarsa; (h) nomor izin edar bagi pangan olahan; dan (i) Asal usul bahan 

pangan tertentu. 

Pasal 102 ayat 2 : setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksudkan dalam pASal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan pangan yang diimpor. 

Pasal 142 : pelaku asha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar 

terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untu 

diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 

ayat (1) dipidanaka dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). 

Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 

tentan label dan iklan pagan. Diatur juga tentang peredaran makanan yang ada di 

Indonesia yang mengharuskan para produsen makanan untuk mencantumkan label 

halal dalam produknya. Adapun bunyi dalam undang-undang tersebut adalah
26

 : 

Pasal 10 : (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang 

dikemas kedalam wailayah Indonesia untuk diperdagangankan dan menyatakan 

bahwa pangan terebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran 

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada 

label. (2) pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label. 

Kesulitan yang sering dialami oleh para ekportir luar negeri atau importer 

dalam negeri dalam memperdagangakan pangan ke pasar Indonesia yaitu adanya 

labelisasi halal yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal inilah yang 

                                                           
26 Indonesia, P. R. (1999). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 

1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN.  
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menjadi kesulitan bagi produsen pangan Korea Selatan dalam memperdagangkan 

produk pangannya ke Indonesia. Mayoritas produk makanan Korea belum 

mempunyai sertifikasi halal, hanya produk-produk tertentu yang sudah memiliki 

sertifikasi halal baik itu dari lembaga sertifikasi halal Korea (KMF) maupun dari 

MUI. 

Di Indonesia produk makanan Korea termasuk produk yang sedikit beredar 

dalam pasar pangan Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain 

seperti AS, 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. 
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