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Abstract 

This research aim to know about Soft Power of South Korea to support their national 

interest to increasing export food products to Indonesia and to inform the public that food 

diplomacy is the one factor for increasing government to government and people to people 

relation between two states. This research is a descriptive research that explain how South 

Korea used the halal labeling to increasing export of food products to Indonesia. The method of 

this research is library research that to collected the data from libraries, books, journals, 

articles, print media, electronic media and websites. 

Results of this study is showed that South Korea used the Halal K-food labellization as 

soft power South Korea to increasing exports of food to Indonesia. South Korean used Halal K-

food as new soft power to get economics benefit and to increasing bilateral relation with 

Indonesia. The taste of Korea has similarity and compatibility with the food in Indonesia, its 

easy for Indonesian society to accepted South Korea taste of food. With the positive image by 

Korean wave in Indonesia, makes Indonesian society began to consume the products of South 

Korea. S, the producer used halal sertification for Korean food products to export their product 

to Indonesian food market. 

Keywords : South Korea, Export , K-food Halal, Indonesia 
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A. Pendahuluan 

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.   

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 dan angan 

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.1 

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 

                                                           
1 Association, K. H. (2014, September 19). What is 

the meaning of “Halal” ? Diakses pada 5 

Desember 2016, dari Korea Institute of Halal 

Industri: http://koreahalal.org/archives/23 
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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). 2 

Indonesia dan Korea Selatan telah 

menjalin 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 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.3 

                                                           
2 Agrafood. (2015, April 6). K-food Attracts 

Attention with Safety in Halal Market. Diakses 

pada 25 Oktober 2016 , dari Agra Food: 

http://www.kfoodstory.com/news/articleView.html

?idxno=3551 

3 Fadjar, A. (2013, Oktober 30). Makanan Korea 

Menyusul Sukses K-Pop dan K-Drama. Diakses 

pada 14  November 2016, dari Tempo.co: 

https://m.tempo.co/read/news/2013/10/30/1085257

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 perashaan 

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. 4  Dengan adanya 

kebijakan Korea yang melakukan 

labelisasi makanannya ke Indonesia. 

Maka, penelitian akan difokuskan pada 

                                                                                    
54/makanan-korea-menyusul-sukses-k-pop-dan-k-

drama 

4 Evi. (2016, Oktober 7). K-food Fair Indonesia 

2016 Perkenalkan Produk Makanan Korea. 

Diakses pada 19 November 2016, dari Indonesia 

Trip News: 

https://indonesiatripnews.com/perjalanan-

wisata/kuliner/2016/10/2802/ 
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kepentingan Korea Selatan dalam 

ekspor k-food halal ke Indonesia. 

Mengapa Korea Selatan melakukan 

labelisasi K-food halal untuk memasuki 

pasar pangan ke Indonesia? Tujuannya 

adalah untuk mengetahui apa saja 

kepentingan Korea Selatan terhadap 

Indonesia. 

B. Landasan Teoritik 

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.5  

                                                           
5 Coplin, W. D. (1992). Pengantar Politik 

Internasional: Suatu Telaah Teoritis (Introduction 

to international politics: a theoretical overview). 

Bandung: Sinar Baru. 

1. 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 mewajib

akan untuk melakukan sertifikasi halal 

untuk makananya. Namun, Kementrian 

Pertanian, Pangan dan Urusan Pedesaan

 (MAFRA) mempunyai undang-undang

 yang mengatur tentang food industri pr

omotion act yang didalamnya menyebut

kan bahwa kementrian tersebut siap me

ndukung promosi industri makanan Kor

ea. Dan dalam ayat kedua poin ke-4 me

nyebutkan bahwa master plan tersebut a

kan mendukung industri dalam peningk

atan kualitas makanan, permintaan dan 

penawaran serta dalam sistem sertifikas

i. ” Matters for improving the quality of

 food, supply and demand for food, and 
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the certification system”.6 

Dalam proses tindak lanjut atas 

kebijakan tersebut, MAFRA bekerja sa

ma dengan aT Korea Agro-Fisheries an

d Food Trade Corporation dalam rangk

a mempromosikan makanan Korea ke n

egara-negara didunia, termasuk negara-

negara muslim. Selain itu, kementrian t

ersebut juga bekerja sama dengan The 

Korea Muslim Federation(KMF) dalam

 hal sertifikasi dan labelisasi makanan h

alal. 

2. 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 

                                                           
6 Ministry of Agriculture, F. a. (2015, Maret 27). 

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 

Diakses pada 1 Desember  2016, dari Ministry of 

Agriculture, Food and Rural Affairs: 

http://english.mafra.go.kr/main.jsp 

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 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 . 7 

Berdasarkan penilaian lembaga 

independen militer Global Fire Power, 

Korea Selatan pada tahun 2016 

merupakan negara yang mempunyai 

kekuatan militer terbaik nomor 11 

dunia.8  

3. Konteks Internasional 

Konteks Internasional merupakan 

salah satu unsur yang dapat 

menjelaskan mengapa suatu negara 

                                                           
7 IMF. (2016, October 21). International Monetary 

Fund. Diakses pada 1 December 2016, dari 

International Monetary Fund: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/

weodata/weorept.ASpx?pr.x=72&pr.y=7&sy=2016

&ey=2020&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C

672%2C914%2C946%2C612%2C137%2C614%2

C546%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%

2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912

%2C678%2C313%2C181% 

8 GlobalFirePower. (2016, April 1). Countries 

Ranked by Military Strength 2016. Diakses pada 2 

Desember 2016, dari Global Fire Power: 

http://www.globalfirepower.com/countries-

listing.asp 
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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 keputasan 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 

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 keputasn 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).9 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 

                                                           
9 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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antara orang Korea dan Indonesia yang 

menyukai masakan cita rasa pedas, asin 

dan asam. Hal tesebut menjadi alasan 

penting kenapa K-food halal mudah 

diterima oleh masyarakat Indonesia. 

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 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.”10 

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 11:  

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 

                                                           
10 Jack C. Plano, R. O. (1973). The International 

Dictionary (Third ed.). (W. Juanda, Trans.) New 

York, England: Wentern Michigan University 
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keamanan negara dan mencegah agresi 

militer dari negara lain. 

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 keputasn 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. 

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 pertam 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”.12  

Menurut Nye, Soft Power 

bersumber pada nilai, budaya dan 

kebijakan.  Budaya merupakan “the set 

                                                           
12 Joseph S. NYE, J. (2004). Soft Power The Means 

to Success in World Politics. New York: Public 

Affairs. 
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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 kebijakan yang diambil oleh 

negara akan menentukan bentuk soft 

power yang akan digunakannya. 

Misalnya, Kebijakan Amerika untuk 

melancarkan oerang dinegara-negara 

Timur Tengah sangat mempengaruhi 

soft power-nya di dunia Internasional. 

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. 

Dengan telah dilaksanakannya 

program soft power Korea Selatan 

dengan promosi Korean wave yang 

telah berhasil menyita perhatian public 

dunia 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. 
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C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode eksplanatif, yang bertujuan 

menjelaskan kepentingan labelisasi K-

food halal pemerintah Korea Selatan 

dalam memasuki pasar pangan 

Indonesia. Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah library research 

dengan memanfaatkan data-data 

sekunder yang dikumpulkan datanya 

dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, 

media cetak, media elektronik dan 

website.  

D. Hasil Penelitian 

Kebijakan pemerintah Korea dalam 

melabelisasi maknananya ini tidak lepas 

dari kepentingan Korea Selatan yang 

ingin meningkatkan sektor 

pariwisatanya. Korea Selatan mulai 

memperbaiki fasilitas-fasilitas publikny 

agar ramah untuk wisatawan muslim. 

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, Malaysia, Singapura, 

Thailand an Philipina. Vietnam 

mengalami peningkatan sekitar 40%, 

Indonesia 37% dan Malaysia 29%.13 

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. 

Pemerintah Korea Selatan tidak me

miliki undang-undang yang mewajibka

n   untuk   melakukan sertifikasi halal u

ntuk makananya. Namun, Kementrian P

ertanian, Pangan dan  Urusan Pedesaan 

                                                           
13 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
http://www.visitkorea.or.id/bbs/board.php?bo_table=news_release&wr_id=70
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(MAFRA) mempunyai undang-undang 

yang mengatur tentang food industri pr

omotion act yang didalamnya menyebut

kan bahwa kementrian tersebut siap       

          mendukung promosi industri mak

anan Korea. Dan dalam ayat kedua poin

 ke-4 menyebutkan bahwa master plan t

ersebut akan mendukung industri dalam

 peningkatan kualitas         makanan, pe

rmintaan dan penawaran serta dalam sy

stem sertifikasi ” Matters for improving

 the quality of food, supply and demand 

for food, and the certification system”.

14 

 Langkah Korea Selatan dalam 

membangun sertifikasi halal ini tidak 

main-main. Kesugguhan Korea Selatan 

ini dibuktikan dengan ditandatanginya 

nota kesepamahaman dengan Uni 

Emirat Arab (UEA) tentang 

pembentukan pusat kebudayaan Korea. 

Dalam perjanjian tersebut baik Korea 

Selatan maupun UEA akan saling 

bekerjasama dalam berbagai info pasar 

dan membangun sertifikasi halal. Hal 

tersebut merupakan langkah pertama 

Pemerintah Korea untuk meraih 

peluang pasar halal. Pemerintah Korea 

Selatan mengggandeng KMF untuk 

                                                           
14 Ministry of Agriculture, F. a. (2015, Maret 27). 

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 

Diakses pada Desember 01, 2016, dari Ministry of 

Agriculture, Food and Rural Affairs: 

http://english.mafra.go.kr/main.jsp 

melakukan sertifikasi halal. KMF 

ditugasi untuk melakukan sertifikasi 

dan labelisasi halal pada produk 

makanan Korea yang dikembangkan 

oleh perusahaan-perusahaan Korea 

untuk di eskpor. 

Dalam proses tindak lanjut atas keb

ijakan tersebut, Kementrian Pertanian, 

Pangan dan Urusan Pedesaan (MAFRA

) bekerja sama dengan aT Korea Agro-

Fisheries and Food Trade Corporation 

dalam rangka mempromosikan makana

n Korea ke negara-negara didunia, term

asuk negara-negara muslim. Selain itu, 

kementrian tersebut juga bekerja sama 

dengan The Korea Muslim Federation(

KMF) dalam hal sertifikasi dan labelisa

si makanan halal. 

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 
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pemerintah Korea dengan KMF telah 

direalisasasikan pada tanggal 7-9 

Agustus 2015 dalam acara Halal Expo 

Korea 2015 di Hall C COEX, Seoul.15 

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 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 

                                                           
15 adminkha. (2015, July 10). Halal Expo Korea 

2015-Exhibition & Conference. Diakses pada 23 

November 2016, dari Korea Halal: 

http://koreahalal.org/archives/1056 

halal dapat didistribusikan kenegara-

negara tersebut tanpa ada pembatasan.16  

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, 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. 17  sehingga belum ada cross 

certification antar kedua lembaga 

sertifikasi tersebut. Maka dari itu, bagi 

perusahaan K-food yang ingin 

memasarkan produknya dengan label 

                                                           
16 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/ 

17 _______, 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/201

6/12/06/2467/mie-instan-samyang-segera-

dapatkan-label-halal-mui-tahun-

depan.html 
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halal dari MUI harus mengurusnya 

sendiri ke MUI. 

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 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. 

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). 18  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 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 

                                                           
18 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 



[LABELISASI K-FOOD HALAL DALAM PASAR PANGAN KE INDONESIA] JURNAL HI 

 

13 | P a g e  

 

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. 

Dari teori Willian D. Coplin 

tentang pembuatan keputusan luar 

negeri yang mencakup tiga aspek 

pertimbangan yaitu kondisi politik luar 

negeri, kapasitas ekonomi dan militer 

serta konteks internasional yang 

mempengaruhi Korea Selatan dalam 

memutuskan untuk melakukan 

sertifikasi dan labeisasi halal 

merupakan hasil dari kapasitas ekonomi 

Korea Selatan yang sempat menurun 

dan konteks Internasional. Dari kondisi 

perkonomian Korea Selatan yang 

sempat megalami penurunan nilai 

perdagangannya membuat Korea 

Selatan untuk membuat kebijakan yang 

strategis untuk kepentingan ekonminya 

sejak tahun 2009. Sedangkan dari 

Konteks internasional, makanan halal 

merupakan pasar yang besar didunia 

sehingga Korea Selatan ingin memasuki 

pasar tersebut. Dengan melakukan 

peningkatan kualitas makanannya 

melalui sertifikasi dan labelisasi halal 

memberikan peluang yang lebih besar 

bagi Korea Selatan untuk memasarkan 

produknya ke negara-negara muslim. 

Peluang memasarkan produk makanan 

halal ini dalam jangka panjang akan 

memberikan dampak positif terhdap 

kepentingan nasional Korea Selatan 

dalam peningkatan ekspor Korea 

Selatan terutama dalam sektor makanan 

yang pada tahun-tahun sebelumnya 

bukan merupakan sektor utama dalam 

industri ekspor Korea. 

Korea Selatan dalam pembuatan 

keputusan untuk mensertifikasi 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 

maupun non-muslim karena adanya 

jaminan keselamatan dan kualitas tinggi 

dari makanan tersebut. Makanan 

halalpun menjadi tren baru dalam pasar 

pangan di dunia. 

Sedangkan ditinjau dari konsep 

Kepentingan Nasional menurut Jack C. 

Plano dan Roy Olton, Korea Selatan 
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ingin menjadikan sector industri 

makanan menjadi mesin industri baru 

yang dapat meningkatakan 

perekonomiannya. Untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya tersebut Korea 

Selatan berusaha untuk meningkatkan 

ekspornya makanannya dengan system 

sertifikasi halal. Hal tersebut dilakukan 

untuk menarik konsumen muslim di 

dunia. Dengan adanya ssistem 

sertifikasi halal dan didukung 

pembangunan Foodpolis 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. 

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. 

Hubungan kerjasama ekonomi 

antara Indonesia dan Korea Selatan 

selalu menunjukan hasil yang positif 

dari tahun-ketahun. 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 dan makanan ringan. 19 

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul 

Hakim menyatakan bahwa saat ini baru 

ada 51 perusahaan Korea yang 

memiliki sertifikat halal LPPOM MUI, 
                                                           

19Kodrati,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 
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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 181.20 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 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. 

 Kebijakan pemerintah Korea 

Selatan dalam menerapkan labesisasi 

                                                           
20 Op.cit 

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 halalnya. 

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 menikmati 

makanan Korea. K-food halal menjadi 

soft power Korea Selatan untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya dan 

meningkatkan hubungan diplomatiknya 

dengan Indonesia. 

E. Kesimpulan 

Korea Selatan ingin menjadikan 

sektor industri makanan menjadi mesin 

industri baru yang dapat meningkatakan 

perekonomian Korea. Sehingga Korea 
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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 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. 
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