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BAB III 

KONSIDERAN-KONSIDERAN LABELISASI K-FOOD HALAL 

DALAM PASAR PANGAN KE INDONESIA 

 

1. Keadaan Politik Dalam Negeri Korea Selatan yang Mendorong 

Pemerintah Korea Selatan untuk Melakukan Labelisasi Halal          

K-food 

Proses kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam melabelisasi makanan 

halalnya juga tidak lepas dari peran politik dalam negeri dan  kelompok 

kepentingan. Korea Selatan sejak tahun 2008 telah membangun tempat-tempat 

pariwisatanya agar ramah terhadap wisatawannya. Korea Tourism Organization 

(KTO) sejak tahun 2008 telah menyiapkan program yang ramah terhadap 

wisatawan yang berkunjung ke Korea dari berbagai etnis, budaya dan agama. 

Salah satu programnya adalah Muslim friendly yang memberikan kenyamanan 

akses bagi wisatawan muslim baik dari segi fasilitasnya maupun makanannya. 

Budaya K-pop yang telah sukses mengantarkan Korea Selatan menjadi negara 

yang produk budayanya dikenal dikalangan masyarakat intenasional. Dari 

kesusksesan K-pop tersebut memperngaruhi tingkat kunjungan wisatawan asing 

ke Korea Selatan. Pada tahun 2012 sejumlah 54.000 wisatawan muslim 

mengunjungi Korea, selanjutnya terjadi peningkatan sejumlah 750.000 pada tahun 

2014. Pada tahun 2015 wisatawan dari Asia Tenggara mengalami peningkatan 

secara signifikan yaitu sejumlah 30% yaitu yang berasal dari Vietnam, Indonesia, 
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Malaysia, Singapura, Thailand an Philipina. Vietnam mengalami peningkatan 

sekitar 40%, Indonesia 37% dan Malaysia 29%.
1
 

Peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan 

berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi negara tersebut. Dari data yang dirilis 

oleh KTO tersebut, wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan berasal 

dari negara dengan mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia 

serta juga terdapat wisatawan yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah. 

Sehingga program pariwisata yang direncanakan oleh KTO pada tahun 2008 

akhirnya terealisasi dalam bentuk Muslim Friendly dengan tujuan untuk 

meningkatkan wisatawan asing muslim ke Korea. Kemunculan program Muslim 

Friendly tersebut, Korea mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat 

muslim baik dari segi fasilitas maupun termasuk makanannya. 

Dalam menjalankan program Muslim Friendly tersebut, KTO bekerjasama 

dengan KMF. KMF banyak dilibatkan KTO dalam berbagai bidang seperti 

pembangunan fasilitas public yang ramah terhadap wisatawan muslim, sertifikasi 

makanan halal dan penerbitan buku panduan wisata yang berbasis pada 

kepentingan umat muslim. Peran KMF telah banyak memberikan sumbangan 

yang besar terhadap peningkatan pariwisata Korea Selatan. 

Kemudian daripada itu terdapat kelompok-kelompok kepentingan yang  

menginginkan adanya pelabelisasian makanan halal Korea. Muslim yang tinggal 

di Korea Selatan merupakan kelompok minoritas di negara tersebut. Namun, 

                                                           
1
 Korea Tourism Organization, Agustus 2016, “Wisatawan Indonesia ke Korea pada Semester I 

2016 Mengalami Peningkatan”, diakses dari 
http://www.visitkorea.or.id/bbs/board.php?bo_table=news_release&wr_id=70, pada tanggal 1 
Mei 2017 

http://www.visitkorea.or.id/bbs/board.php?bo_table=news_release&wr_id=70
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jaminan memperoleh makanan halal merupakan kebutuhan umat muslim. Maka, 

kelompok-kelompok umat Islam di Korea Selatan juga menginginkan akses yang 

lebih untuk mendapatkan makanan tersebut. Masyarakat muslim  baik yang 

bekerja di Korea maupun sebagai mahasiswa yang merupakan imigran yang 

menyatakan kepada pemerintah agar memberikan akses kepada mereka agar 

mengkonsumsi makanan halal. Bagi orang muslim, sangat sulit mendapatkan 

makanan halal dilingkungan sekitarnya, hanya beberapa wilayah seperti Itaewon 

dan tempat pariwisata yang banyak dikunjungi muslim saja mereka bisa 

mendapatkan makanan halal. Kemudian pada tahun 2013, Hanyang University 

dan Sunmoon University mulai memberlakukan kantin halal untuk mahasiswa 

muslim yang belajar disana.
2
 

Korea selatan juga merupakan salah satu negara industri. Sebagai negara yang 

membangun perekonomian negaranya dengan perdagangan industrinya. Salah 

satu kelompok industry pertanian aT Korea Agro-Fisheries and Food Trade 

Corporation merupakan kelompok yang ikut berkontribusi dalam pengembangan 

labelisasi halal Korea Selatan.. aT Korea Agro-Fisheries and Food Trade 

Corporation merupakan sebuah yayasan yang didirikan untuk memajukan industri 

produk pertanian dan pertumbuhan yang berkelanjutan ditengah perubahan 

lingkungan yang drastis. aT pada tahun 2012 mempunyai visi untuk melakukan 

ekspor besar-besaran dan berusaha untuk memenuhi harapan konsumen luar 

negeri pada produk pertanian Korea. aT juga berperan dalam meningkatkan nilai 

                                                           
2
 Si-Soo, Park, 2 Mei 2013 “Food makers rush to secure ‘halal’sertification”, diakses dari 

http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2013/05/398_135000.html, pada tanggal 1 Mei 2017 
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dan daya saing industri makanan Korea. Sejak tahu 2009 aT telah membentuk 

landasan untuk mengembangkan industri makanan Korea dengan mendukung 

perusahaan makanan, sistemasisasi informasi industri makanan dan pemeliharaan 

tenaga kerja professional. aT melakukan inovasi dalam pendistribusian produk 

pertanian dan perikanan sebagai langkah perbaikan inovatif dalam proses 

administrasi dan distribusi yang rumit. aT meningkatkan efisiensi distribusi 

dengan memperkuat transaksi langsung produk pertanian dan meningkatkan skala 

sistematisasi pertanian.
3
 

Pada bulan Maret 2013, CEO aT, Kim Jae-soo  telah melakukan diskusi 

dengan pejabat pemerintahan dan perusahaan makanan swasta untuk membahas 

strategi dalam meningkatkan kerjasama sektor public-swasta untuk produksi dan 

penjualan makanan halal. “The global halal food market is a blue ocean for local 

food companies, we will closely cooperate with the Ministry of Agriculture, Food 

and Rural Affairs and hear opinions from private firms in order to introduce 

effective measures to increase food exports to Islamic countries.” kata Kim
4
 . Dari 

diskusi yang dilakukan oleh Kim dan perusahaan makanan swasta Korea dengan 

pihak pemerintah tersebut terdapat keseriusan dari perusahaan makanan Korea 

agar pemerintah melakukan labelisasi halal dan membantu perusahaan-perusahaan 

tersebut untuk melakukan ekspor. 

                                                           
3
 Corp., a. K.-F. (2010). aT Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation. Diakses pada 23 

November 2016, dari http://www.at.or.kr/contents/apen311000/view.action 

4
 Hyo-sik, Lee, 30 Maret 2015 “aT Leads in Boosting Halal food exports”, diakses dari 

http://koreatimes.co.kr/www/news/tech/2015/03/129_176185.html, pada tanggal 1 Mei 2017 
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MAFRA bekerjasama dengan aT Korea Agro-Fisheries and Food Trade 

Corporation membuat sebuah program bernama Global K-food FAIR yang 

diadakan dibeberapa negara di Asia yang salah satunya adalah Indonesia. Global 

K-food FAIR adalah sebuah konsep baru yang terintegrasi dan diawasi langsung 

oleh MAFRA dan aT datang ke negara yang permintaan terhadap produk 

kebudayaan dan pertanian Korea yang tinggi. aT memberikan konsultasi bisnis 

dan promosi untuk pembeli lokal dan konsumen yang terbagi dalam beberapa 

integrasi. Dalam integrasi B2B, aT memberikan waktu untuk melakkukan 

pertemuan dalam rangka konsultasi export dan B2C, aT memberikan pengalaman 

kepada konsumen K-food untuk merasakan produk K-food. Sehingga, 

memungkinkan kepada perusahaan ekspor korea untuk membangun pertemuan 

bisnis dengan masyarakat setempat.
5
  

Dengan menyediakan program budaya, sample makanan dan minuman korea, 

K-food dan K-food halal akan lebih mudah dipromosikan kepada pembeli dan 

konsumen lokal. Sampai saat ini Global K-food FAIR telah diadakan di kota Xian, 

Chengdu, Wuhan (Tiongkok), Kuala Lumpur (Malaysia), Ho Chi Minh ( 

Vietnam), Jakarta ( Indonesia), Bangkok ( Thailand), Dubai (Uni Emirat Arab). 

Dalam agenda K-food fair tersebut digunakan sebagai pusat promosi K-food, 

Seminar makanan halal, export fair, export commodities fair, K-food Kitchen 

corner dan k-style culture exhibition. Berikut merupakan pelaksanaan K-food fair : 

 

 

 

                                                           
5
 Fair, K.-f. (n.d.). Diakses pada 9 February 2017, dari K-food Fair: http://kfoodfair.net/ 
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Tabel 3.1 

Pelaksanaan Global K-food FAIR 

No Negara Tanggal Keterangan 

1. Tiongkok (Xian) 2-5 Juni 

2016 

Issue seminar, export businesses 

product briefing session, esxport 

consulting session, official event, 

consumer experience promotion. 

2. Tiongkok (Chengdu) 4-7 

Agustus 

2016 

Product fair for export businesses, 

buyer business session, export 

strategy conference, K-food 

promotion, k-pop cover dance, 

percussion performance, 

taekwondo performance, omnibus 

performance 

3. Malaysia (Kuala 

Lumpur) 

25-28 

Agustus 

2016 

Expand export strategy seminar, 

introduction of export products, 

export consulting, stage 

performance, consumer 

experience promotion. 

4. Vietnam (Ho Chi Minh) 8-11 

September 

2016 

Issue seminar, export businesses 

product briefing session, esxport 

consulting session, official event, 

consumer experience promotion. 

5. Tiongkok (Wuhan) 22-25 

September 

2016 

Export businesses product 

briefing session, export 

consulting, export strategy 

conference, official event, K-food 

consumer experience promotion 

booth. 

6. Indonesia (Jakarta) 6-9 

Oktober 

2016 

Export expansion strategy 

seminar, export enterprises 

product briefing session, export 

consulting session, official event, 

consumer experience promotion. 

7. Thailand (Bangkok) 20-23 

Oktober 

2016 

Issue seminar, export businesses 

product briefing session, export 

consulting session, official event, 

consumer experience promotion. 

8. Uni Emirat Arab 

(Dubai0 

23-26 

November 

2016 

Product showcase and Q&A, 

export enterprises product 

briefing session, export consulting 

session, official event, consumer 

experience promotion. 
Sumber: Fair, K.-f. (n.d.). Diakses pada February 9, 2017, dari K-food Fair: 

http://kfoodfair.net/ 
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2. Kepentingan Korea Selatan untuk Meningkatkan Ekspor K-food ke 

Indonesia 

Dalam perkembangan pasar Halal, Korea Selatan telah menandatangani 

memorandum of understanding (MOU)  dengan UEA untuk kerjasama dibidang 

produk makanan halal. Dengan adanya kerjasama ini akan memberikan peluang 

bagi Korea Selatan dalam mengakses pasar halal secara global. Korea Selatan 

berencana untuk meningkatkan produk ekspornya dua sampai kali lipat dengan 

$1,2 milyar pada tahun 2017. Pemerintah Korea Selatan berencana untuk 

membuat program “Halal food complex” dalam produk makanan nasionalnya. 

Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk mendorong perusahaan-perusahaan 

makanan Korea untuk meningkatkan kulaitas makanannya menjadi kualitas 

makanan halal untuk dapat diekspor ke negara-negara di Timur Tengah dan Asia 

Tenggara.
6
 

Korea selatan berusaha untuk mengubah produk industrinya menjadi industri 

makanan di Asia Timur. Dengan diawali oleh program “kimchi diplomacy” yang 

pernah dilakukannya pada tahun 2009, namun belum memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perdagangan Korea. Maka Korea Selatan membuat The 

Korea National Food Cluster yang diberi nama Foodpolis. Dengan 

dibangunkannya Foodpolis ini dapat memberikan pemasukan kepada Korea 

dibidang makanan sebesar $14 milyar dan menghasilkan 22.000 lapangan 

                                                           
6
 Hyo-sik, L. (2015, Maret 16). Korea to export more halal foods to Middle East. diakses Januari 

20, 2017, dari Korea Times: 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/04/602_174723.html 
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pekerjaan baru dari 150 perusahaan. Selain itu juga akan dibangun 10 pusat 

penelitian tentang makanan yang akan beroprasi disana
7
. 

MAFRA telah menginvestasikan $500 juta untuk membangun komplek 

perindustrian makanan di Iksan, provinsi Jeolla utara. Pembuatan foodpolis ini 

bertujuan untuk menarik perusahaan untuk mengekspor dan meningkatkan nilai 

perdagangan berbagai produk olahan makanan Korea Selatan. Perusahaan yang 

beroprasi dalam foodpolis ini akan menerima keringanan pajak serta keperluan 

administrasi lainnya. MAFRA juga telah menandatangani perjanjian dengan 107 

perusahaan dan pusat penelitian termasuk 51 perusaahan luar negeri yang bersedia 

beroprasi di foodpolis. Menurut Lee Jumyeong (Direktur kebijakan industri 

makanan) mengatakan bahwa Korea mempunyai tujuan untuk menjadi salah satu 

10 negara yang eskportir terbesar dunia. Target Korea pada tahun 2020 dapat 

melakukan ekspor dibidang tanaman, perikanan dan produk makanan olahan 

mencapai nilai $30 milyar. Untuk mencapai tujuan tersebut, Korea mendorong 

perusahaan makanan Korea menjadi pesaing pasar pangan global. Diharapkan 

industri makanan Korea dapat tumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru 

bagi Korea dan menjadi lokomotif industri pangan global.
8
 

Pada tahun 2015, Korea Selatan membuat mini drama berjudul “Lunch Box” 

yang menceritakan tentang adanya K-food halal. Pembuatan drama ini adalah 

                                                           
7
 Hyo-sik, L. (2015, April 13). Foodpolis Aims to become food industri hub in Norteast Asia. 

Diakses pada 20 Februari 2017, dari Korea Times: 

http://koreatimes.co.kr/www/common/printpreview.asp?categoryCode=693&newsIdx=17

6983 

8
 Loc. Cit. hal.1  
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untuk mempromosikan K-food halal ke dunia internasional. Drama ini telah 

diposting di official fanspage dan channel Youtube K-FOOD FAIR 2015 

Malaysia, Indonesia dan UAE. Drama yang menceritakan kehidupan seorang 

mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh kuliah di Korea Selatan dan seorang 

laki-laki Korea yang jatuh cinta kepadanya. Drama ini dibintangi langsung oleh 

orang asli Indonesia yang bernama Amelia Tantono yang berperan sebagai Yulia 

dan Jisoo yang berperan sebagai Yong. Didalam drama tersebut juga ditunjukan 

bahwa di Korea juga terdapat toko makanan yang mempunyai sertifikasi halal dari 

KMF, 

Dalam drama “Lunch Box” tersebut Korea Selatan berusaha untuk 

mengenalkan K-food halalnya dengan menampilkan dan memberitahu kepada 

penonton bahwa terdapat toko yang menjual bahan makanan halal. Dalam drama 

yang terdiri dari 3 episode itu menampilkan logo halal yang dimiliki oleh Korea 

Selatan yaitu logo halal dari KMF. Drama tersebut menunjukan bahwa Korea 

Selatan ingin memempengaruhi minat masyarakat Indonesia untuk tidak ragu 

mengkonsumsi makanan Korea yang juga sudah terlabelisasi halal. Dengan kata 

lain Korea Selatan memanfaatkan minat mayarakat Indonesia terhadap K-pop 

yang dalam konteks ini lebih spesifik pada drama. Drama “Lunch Box” dijadikan 

media soft power Korea Selatan terhadap minat mayarakat Indonesia untuk 

mengkonsumsi produk makanan Korea. Drama ini juga membangun citra positif 

bagi Korea Selatan. Dengan drama ini memperlihatkan kepada public bahwa 

Korea Selatan juga memperhatikan kepentingan orang muslim dalam 

mengkonsumsi makanan halal. 
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Gambar 3.1 

Cuplikan drama “Lunch Box” 

 

 

Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=4hB0Or2L5HU diakses pada tanggal 24 

Februari 2017. 

Kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam menerapkan labesisasi halal 

terhadap makanannya merupakan usaha Korea Selatan untuk mengaplikasikan 

konsep soft power dari Joseph Nye. Pemerintah Korea Selatan melalui 

kebijakannya menggunakan K-food halal sebagai soft power-nya untuk 

memperlancar kepentingan nasionalnya. Sedangkan di Indonesia, Korea mencoba 

untuk melanjutkan keberhasilan Korean wave dan memanfaatkan keberhasilan itu 

untuk mensukseskan K-food halal-nya. Dengan media entertainment seperti film, 

drama dan menggunakan artisnya dalam mempromosikan makanan halalnya 

kepada masyarakat Indonesia. Selain dalam melalui entertainment, Korea juga 

mengadakan festival kebudayaan Korea di Indonesia. Dalam acara tersebut juga 

memamerkan makanan halalnya sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk 

https://www.youtube.com/watch?v=4hB0Or2L5HU
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menikmati makanan Korea. K-food halal menjadi soft power Korea Selatan untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya dan meningkatkan hubungan diplomatiknya 

dengan Indonesia 

Dari acara pameran makanan dan kerjasama dalam serial drama yang 

dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan Indonesia merupakan sarana soft 

power Korea untuk dapat meningkatkan hubungan baik antara kedua Negara. 

Melalui K-food halal, Korea selatan dapat membangun kerjasama yang lebih baik 

dengan Indonesia dalam berbagai sector. Sector-sektor dibidang konsumsi 

makanan Korea seperti pendirian restoran Korea di Indonesia. Kemudian daripada 

itu, cara Korea Selatan dengan menggunakan soft power-nya dalam 

mempengaruhi ketertarikan mayarakat Indonesia dapat mempengaruhi selera 

orang Indonesia untuk mengkonsumsi makanan Korea. Dengan kata lain dengan 

K-food halal Korea selatan dapat menarik ketertarikan masyarakat Indonesia agar 

sejalan dengan “keinginan” dari Korea Selatan. Sehingga, implikasi yang 

dirasakan oleh Indonesia dari labelisasi halal terhadap makanan Korea ini adalah : 

1.Perubahan persepsi masyarakat Indonesia terhadap Korea. Hal ini tidak 

dapat dihindarkan karena para konsumen K-food halal dapat merasakan 

jaminan makanan halal atas produk yang mereka beli. Sehingga 

Masyarakat Indonesia merasa terlindungi mengkonsumsi makanan Korea 

dan menciptakan persepsi citra baik bagi Korea Selatan yang dimana 

negara non-muslim namun juga memperhatikan kepentingan umat muslim. 
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2. Peningkatan konsumsi terhadap produk makanan K-food halal. Setelah 

mengenal dan mengetahui tentang adanya K-food halal, masyarakat 

Indonesia akan lebih banyak yang mengkonsumsi olahan masakan Korea 

dengan tanpa ragu, baik itu yang diolah atau yang dikemas secara Instan. 

3. Semakin menjamurnya bisnis restaurant Korean Food  di Indonesia. 

Dengan semakin banyaknya permintaan pasar Indonesia terhadap masakan 

Korea akan memberikan peluang bagi pembisnis Indonesia maupun Korea 

untuk membuka restaurant Korea di Indonesia. 

4. Meningkatkan jumlah ekspor bahan makanan mentah atau Instan Korea ke 

Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena permintaan pasar dan bisnis 

restaurant Korea semakin meningkat. Sehingga permintaan terhadap bahan 

makanan mentah maupun  istan Korea dari pasar pangan Indonesia akan 

meningkat. 

3. Persaiangan Ekspor Makanan Halal ke Pasar Pangan Indonesia 

Ditinjau dari segi konteks internasional, pasar makanan halal merupakan 

pasar yang besar didunia sehingga Korea Selatan ingin memasuki pasar tersebut. 

Perkembangan makanana halal dalam pasar pangan dunia sekarang sedang naik. 

Hal ini ditinjau dari adannya permintaan makanan halal yang semakin banyak, 

terutama bagi negara yang mayoritas adalah muslim. Menurut data dari Global 

Fire Power, pertumbuhan umat muslim dunia dari tahun ketahun semakin naik. 

Dari data terebut juga menyebutkan bahwa belanja makanan halal meningkat 

4,3% atau mencapai $ 1.128 milyar dan merupakan 16,7% dari total pengeluaran 



 

13 
 

belanja pada tahun 2014. Makanan halal sekarang ini telah diterima oleh berbagai 

kebudayaan dibelahan benua. Dari mulai dari benua Asia yang mayoritas muslim 

sampai dengan Amerika, permintaan makanan halal mulai meningkat dengan 

konsisten. Hal ini terbukti dengan munculnya Nestle Malaysia dengan Halal 

Centre of Excellence menjadi produsen makanan halal terbesar di dunia. Di 

Saffron Road, Amerika dengan berbagai produk halalnya telah menjadi model 

keberhasilan bagi pengusaha untuk memasuki pasar makanan halal. Makanan 

halal telah menjadi sumber pertumbuhan perekonomian global dan islam. 

Gambar 3.2 

Data Pasar Pasar Pangan dunia 

 

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

Thomson Reuters. 

  Jika dibandingkan dengan pasar global, pasar untuk orang muslim lebih 

besar daripada pasar China, U.S.A, Jepang, India dan Brasil. Maka peluang untuk 

berisnis di sector halal merupakan potensi yang sangat besar. Peluang ini juga 

diambil oleh negara Korea Selatan, meskipun Korea bukan negara yang 

masyoritas muslim. Korea Selatan mulai megembangkan produk makanannya 
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agar mendapatkan sertifikasi halal sehingga dapat di eskpor ke negara – negara 

muslim, salah satunya adalah Indonesia.  

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 keputusan 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 Kementrian Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan 

(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. 

Dalam bidang makanan halal, Korea Selatan merupkan salah satu negara yan

g mulai merambah pasar makanan halal jika dibandingkan dengan  negara tetangg

anya seperti China dan Jepang . Kebijakan pemerintah tersebut dimplementasikan 

oleh MAFRA. Dalam proses tindak lanjut atas kebijakan tersebut, MAFRA  beker

ja sama dengan aT Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation dalam ran

gka mempromosikan makanan Korea ke negara-negara didunia, termasuk negara-

negara muslim. Selain itu, kementrian tersebut juga bekerja sama dengan The Kor

ea Muslim Federation(KMF) dalam hal sertifikasi dan labelisasi makanan halal. D

engan melakukan peningkatan kualitas makanannya melalui sertifikasi dan labelis
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asi halal memberikan peluang yang lebih besar bagi Korea Selatan untuk memasar

kan produknya ke negara-negara muslim. 

Kebijakan pemerintah Korea Selatan ini terjadi pada momen yang tepat 

karena menurut data permintaan pasar terhadap makanan halal semakin 

meningkat. Dengan disasarnya pangsa pasar pangan Indonesia merupakan 

keputusan yang strategis bagi Korea. Indonesia merupakan Negara dengan 

konsumsi makanan terbesar dan kesuksesan k-pop di Indonesia menjadi poin 

penting dalam pengembangan ekspor K-food halal di Indonesia. 

Di Indonesia, produk ekspor  makanan dari Korea Selatan termasuk masih 

rendah jika dibandingkan dengan negara Jepang, Amerika Serikat, China dan 

Thailand.  

Tabel 3.2 

Data Nilai Ekspor Makanan dan Minuman ke Indonesia tahun 2012 

Negara Jumlah 

Australia 131.754.063 

China 232.372.015  

India 126.872.745 

Jepang 354.494.078 

Malaysia 349.547.449 

Belanda 104.029.420 

Singapura 259.941.451 

Thailand 210.320.314 

U.S.A 799.757.514 

Korea 

Selatan 64.624.664 
 Sumber : http://www.kemenperin.go.id/statistik/negara.php?impor=1 diakses 

pada 15 Februari 2017 

Di Indonesia sendiri, produk ekspor Korea Selatan yang memasuki Indonesia 

cukup tinggi seperti untuk barang-barang elektronik, kebuthan rumah tangga, 

http://www.kemenperin.go.id/statistik/negara.php?impor=1
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handphone. Sedangkan untuk produk makanan, nilai ekspor Korea Selatan masih 

rendah. Nilai ekspor makanan Korea ke Indonesia sampai tahun 2015 belum 

pernah menyentuh angka US$ 100 juta.  

 

 

Tabel 3.3 

Data ekspor 31 Jenis Hasil Industri Korea Selatan ke Indonesia Tahun 2012-

2015 dalam US$ 

No Kelompok 

Hasil 

Industri 

2012 2013 2014 2015 

1. T e k s t i l  554.595.247 598.965

.781 

535.265

.478 

545.379

.070 

2. Besi Baja, 

Mesin-mesin 

dan Otomotif 

285.925.624 228.514

.671 

286.382

.829 

341.041

.573 

3. Pulp dan 

Kertas 

338.614.675 383.953

.125 

318.090

.089 

320.320

.633 

4. Pengolahan 

Karet  

483.146.412 409.378

.978 

314.754

.644 

284.170

.840 

5. Pengolahan 

Kayu  

155.107.881 178.383

.857 

236.299

.777 

282.727

.568 

6. Pengolahan 

Kelapa/Kelap

a Sawit  

231.130.152 170.919

.557 

308.436

.481 

275.177

.039 

7. Elektronika  336.804.610 346.273

.619 

320.828

.882 

266.796

.696 

8. Kulit, 

Barang Kulit 

dan 

Sepatu/AlAS 

Kaki 

91.711.038 135.771

.205 

143.034

.626 

159.293

.952 

9. Kimia Dasar  367.232.143 229.618

.198 

187.710

.230 

130.123

.396 

10. Pengolahan 

Tembaga, 

Timah dll.s 

154.283.563 179.827

.916 

153.371

.704 

107.886

.394 

11. Makanan 

Ternak  

138.427.682 133.212

.832 

162.308

.888 

87.683.

530 

12. P u p u k 121.096.048 103.834

.249 

74.804.

866 

84.762.

593 

http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=2&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=4&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=4&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=4&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=3&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=3&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=1&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=1&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=7&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=7&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=7&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=31&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=18&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=18&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=18&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=18&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=18&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=16&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=8&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=8&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=8&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=14&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=14&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=11&n=114
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Lanjutan tabel 3.3 

13. Makanan 

dan 

Minuman  

64.624.664 66.789.

962 

79.064.

913 

75.122.

525 

14. Alat-alat 

Listrik  

46.829.825 54.916.

591 

66.566.

114 

71.225.

947 

15. Pengolahan 

Aluminium 

24.692.325 25.846.

544 

53.904.

902 

67.272.

389 

16. Keramik, 

Marmer dan 

Kaca  

64.232.477 63.302.

889 

68.048.

474 

66.837.

791 

17. Barang 

kimia 

461.345.66 53.380.

569 

59.925.

421 

54.596.

635 

18. Plastik 50.829.791 48.694.

966 

56.171.

990 

50.906.

141 

19. Pengolahan 

Tetes  

44.885.324 55.784.

725 

84.344.

243 

48.347.

132 

20. Produk 

Farmasi  

28.330.592 23.898.

529 

16.664.

716 

47.740.

952 

21. Alat Olah 

Raga, Musik, 

Pendidikan 

dan Mainan  

25.428.020 26.134.

014 

28.502.

612 

31.703.

133 

22. Barang-

barang 

Kerajinan 

lainnya  

11.211.147 11.703.

063 

12.833.

383 

12.724.

424 

23. Pengolahan 

Rotan 

Olahan  

9.207.033 9.237.7

79 

6.979.1

73 

5.490.4

26 

24. Minyak 

Atsiri 

4.406.455 3.776.6

90 

5.046.3

36 

4.894.6

75 

25. Kamera dan 

Alat-alat 

Optis  

5.716.605 3.964.4

32 

5.498.6

58 

3.043.0

43 

26. Kosmetika 3.255.359 2.512.6

46 

1.967.5

74 

1.883.1

14 

27. Rokok 2.537.978 1.077.1

40 

651.140 1.376.2

96 

28. Peng. Emas, 

Perak, 

Logam 

Mulia, 

PerhiASan 

dll. 

1.225.265 617.132 997.385 1.373.8

27 

http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=9&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=9&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=9&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=23&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=23&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=5&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=5&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=15&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=15&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=15&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=17&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=19&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=22&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=22&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=29&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=29&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=25&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=25&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=25&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=25&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=28&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=28&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=28&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=28&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=12&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=12&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=12&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=24&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=24&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=20&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=20&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=20&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=27&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=21&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=6&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=6&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=6&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=6&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=6&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=6&n=114
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Lanjutan tabel 3.3 

29. Semen dan 

Produk dari 

Semen 

54.447 62.463 51.398 44.296 

30. Pengolahan 

Hasil Hutan 

Ikutan  

0 77.385 80.498 8.735 

31. Komoditi 

lainnya  

10.415.

111 

12.912.

959 

14.851.

634 

7.676.0

87 

 TOTAL 3.702.0

92.059 

3.563.3

44.466 

3.603.4

39.058 

3.437.6

30.852 
Sumber: Indonesia, K. P. (n.d.). diakses pada 16 Februari 2017, dari Kementrian 

Perindustrian Republik Indonesia: http://www.kemenperin.go.id/jawaban.php?id=29653-00677 

Namun, dalam bidang makanan halal, makanan Korea jumlahnya hanya 

sedikit yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Produk-produk 

tersebut antara lain adalah rumput laut, kimchi, mi instan, tteobokki instan dan 

makanan ringan.
9
 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.
10

 Maka 

dengan adanya kebijakan labelisasi k-food menjadi halal ini merupakan langkah 

strategis Korea Selatan untuk bertahan dalam persaingan perdagangan dengan 

negara lain dipasar pangan Indonesia. 

Korea Selatan ingin membertahankan nilai perdagangannya dengan Indonesia 

dengan cara melabelisasi makananya. Dari data LPPOM MUI, produk makanan 

                                                           
9
Kodrati,Finalia. Tasya Paramitha. Ini Daftar Makanan Korea yang Kantongi Sertifikat Halal MUI. 

Diakses pada 1 Mei 2017, dari Viva: http://m.viva.co.id/life/kuliner/688137-ini-daftar-

makanan-korea-yang-kantongi-sertifikat-halal-mui 

10
 Op.cit 

http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=13&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=13&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=13&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=26&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=26&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=26&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=30&n=114
http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok_sub.php?ekspor=1&kel=30&n=114
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Korea di Indonesia masih kalah saing dengan produk makanan dari negara lain. Di 

pasar pangan Indonesia, Korea Selatan merupakan negara yang termasuk telat 

menyadari tentang pentingnya labelisasi halal di Indonesia. Didukung dengan data 

bahwa pasar pangan halal dunia sekarang telah meningkat dan fakta tentang 

tingginya konsumsi makanan halal di Indonesia mendorong Korea Selatan untuk 

ikut serta mengambil andil dalam perdangan makanan di Indonesia. 

Meskipun sampai saat ini KMF belum dapat melakukan kerjasama dengan 

MUI sebagai penyedia sertifikat halal Indonesia. Namun, sudah ada perusahaan 

eksportir Korea Selatan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari KMF dapat 

menembus pasar halal Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah Korea untuk 

menyelenggarakan K-food FAIR menjadi sarana yang baik bagi Korea untuk 

mengenalkan produk makanannya ke masayarakat Indonesia, terutama produk 

makanan halalnya. Sehingga secara perlahan dapat mempengarui ketertarikan 

mayarakat Indonesia untuk membeli produk K-food halal dan meningkatkan 

ekpor produk K-food halal ke Indonesia. 

Dalam usahanya mempermudah pemasaran makanan halalnya, KMF telah 

bekerjasama dengan JAKIM untuk cross certification. Sedangkan dengan 

lembaga penyedia sertifikasi halal seperti MUI, MUIS, ESMA sedang dalam 

tahap pengajuan cross certification. Meskipun antara KMF dan MUI belum 

melakukan kerjasama dengan MUI dalam  hal cross certification, namun MUI 

telah menandatangani MOU dengan Korea Trade-Investment Promotion Agency 

(KOTRA) suatu lembaga dibawah Kementrian Perdagangan, Industri dan Energi 

Korea untuk mempermudah produsen makanan rumakan dalam memasuki pasar 
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pangan Indonesia.
11

 Dan MUI juga telah mempunyai cabang di Seoul sehingga 

apabila ada perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dapat 

melakukan perpanjangan di Seoul.
12

  

 

                                                           
11

 Loc.cit 
12 Muftisany, H. (n.d.). Perusahaan Korsel Berlomba Dapatkan Sertifikat Halal. Diakses pada 23 

Maret 2017, dari Republika: http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-

jumat/15/10/23/nwo10f31-perusahaan-korsel-berlomba-dapatkan-sertifikat-halal 


