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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Korea Selatan merupakan negara dengan perkembangan ekonomi yang baik. 

Korea mulai mengembangkan diri sebagai Negara eksportir sejak adanya 

reformasi perekonomian. Pada masa pemerintahan Park Chung-Hee sehingga 

Korea Selatan menjadi Negara baru yang mengembangkan perekonomian 

negaranya melalui sector industri. Perindustrian Korea dijalankan oleh chaebol 

dan didukung oleh pemerintah secara penuh. Peran kebijakan pemerintah dalam 

mendukung perindustrian negaranya juga berperan penting terhadap nilai ekspor 

Korea Selatan hingga sekarang. Sampai sekarang Korea Selatan bisa menjadi 

salah satu negara pengekspor tertinggi di dunia. 

Dalam pasar global, pasar pangan untuk orang muslim lebih besar daripada 

pasar China, U.S.A, Jepang, India dan Brasil. Maka peluang untuk berisnis di 

sektor 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 agar mendapatkan 

sertifikasi halal sehingga dapat di eskpor ke negara – negara muslim, salah 

satunya adalah Indonesia.  

 Untuk mendukung proses pembuatan keputusan sistem sertifikasi halal 

makanannya yang akan diekspor ke negara-negara muslim merupakan hasil 

pertimbangan dari unsur konteks internasional. Dalam dunia pangan, makanan 
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halal mulai menarik minat para konsumen baik orang muslim maupun non-

muslim. Hal ini dikarenakan adanya jaminan keselamatan dan kualitas tinggi  dari 

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

dunia. Kemudian daripada itu ditinjau dari politik  dalam negeri Korea Selatan, 

terdapat kepentingan Korea Selatan  untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing 

yang mayoritas merupakan muslim. Sejak tahun 2008, Korea selatan telah 

mencanangkan program Muslim Friendly yang bertujuan untuk menarik 

wisatawan asing datang ke Korea. Selain itu adanya kepentingan dari kelompok-

kelompok minoritas imigram muslim baik itu pekerja maupun mahasiswa yang 

menginginkan adanya kemudahan akses untuk mendapatkan makanan halal. Serta 

adanya dorongan dari kelompok industry kepada pemerintah untuk mendorong 

perkembangan industry makanan Korea dapat mudah diterima oleh muslim. Maka 

Korea Selatan perlu melakukan labelisasi halal dalam produk makanannya. 

 Dalam proses tindak lanjut atas kebijakan tersebut, MAFRA bekerja sama 

dengan aT Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation yang merupakan 

sebuah yayasan yang didirikan untuk memajukan industri produk pertanian dan 

pertumbuhan yang berkelanjutan ditengah perubahan lingkungan yang drastis. 

Selain itu, kementrian tersebut juga bekerja sama dengan KMF dalam hal 

sertifikasi dan labelisasi makanan halal. 

Nilai perdangan Korea Selatan di Indonesia termasuk tinggi. Namun dalam 

bidang makanan halal, Korea Selatan masih kalah bersaing dengan negara-negara 

tetangganya seperti Jepang dan China. Negara-negara tersebut telah lebih dulu 

menyadari tentang pentingnya label halal dalam produk makananya. Maka untuk 
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mempertahankan nilai perdagangannya, terutama dibidang makanan Korea 

Selatan perlu melakukan labelisasi makananya. Sehingga, dalam bidang 

perdagangan makananan di Indonesia, Korea dapat bersaing dengan negara 

eksportir lainnya dan bisa meningkatkan nilai perdangangannya. 

Korea Selatan ingin menjadikan sektor industri makanan menjadi mesin 

industri baru yang dapat meningkatakan perekonomian Korea. Sehingga Korea 

Selatan membangun Foodpolis yang merupakan langkah strategis Korea dalam 

mengembangkan industri makanannya serta meningkatkan perusahaan asing 

untuk dapat beroprasi didalamnya. 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. 

Dalam penelitian tentang labelisasi K-food halal yang dilakukan oleh Korea 

Selatan dalam memasuki pasar pangan ke Indonesia, penulis menemukan bahwa 

terdapat dukungan dari pemerintah maupun dari kelompok-kelompok yang ada di 

Korea dalam proses pelabelisasian makanan Korea. Selain itu, makanan dapat 

dijadikan soft power suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Soft 

power tidak hanya menggunakan budaya bangsa saja namun makanan khaspun 

dapat digunakan sebagai soft power. Dalam era globalisasi sekarang ini, 

pengaplikasian soft power dipandang lebih efektif daripada penggunaan hard 

power. Kebijakan pemerintah Korea dalam labelisasi halal ini merupakan salah 
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satu bentuk kepentingan pemerintah Korea dalam mempertahan nilai 

perdagangannya dengan Indonesia. Dengan meningkatnya permintaan makanan 

halal dipasar makanan dunia menarik negara non-muslim seperti Korea Selatan 

untuk memasuki pasar tersebut. Namun, karena belum adanya standar sertifikasi 

halal internasional menjadi hamabatan tersendiri dalam pemasaran makanan halal 

ke pasar pangan dunia. Selain itu juga menghambat produsen makanan halal 

untuk memasuki pasar pangan negara lain. Produsen tersebut harus melakukan 

proses labelisasi yang berulang dari negara asal dengan negara tujuan karena 

belum adanya satu standar halal secara Internasional. 

 

 


