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BAB III 

KEPENTINGAN KOREA SELATAN DALAM 

PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI 

KOREAN HALAL FOOD 

Korea Selatan merupakan negara yang memberikan hak 

kebebasan dalam menganut agama apapun bagi semua 

penduduknya dimana kebebasan memeluk agama apapun 

tersebut di jamin oleh undang- undang. Dewasa ini toleransi 

antar umat beragama di Korea Selatan semakin tinggi 

seiring dengan berkembangnya pariwisata khususnya 

meningkatnya wisatawan muslim. Selain itu wisatawan 

muslim mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah Korea 

Selatan sehingga pemerintah Korea Selatan mulai membangun  

fasilitas-fasilitas bagi umat muslim  seperti  restoran halal, 

tempat ibadah seperti masjid atau mushollah dan pusat 

informasi Islam pada tempat-tempat wisata. Dengan 

meningkatnya minat pengunjung terhadap  Korea  Selatan,  

pemerintah  Korea  Selatan  mulai  melihat peluang terhadap 

potensi dari dunia muslim dan berupaya untuk meningkatkan 

pengunjung muslim melalui makanan halal khas Korea atau 

Korean Halal Food. Korea Selatan merupakan negara non-

muslim dimana mayoritas penduduk Korea Selatan beragama 

Budha dan Kristen sehingga sulit untuk mengembangkan 

sektor makanan halal. 

Dalam bab sebelumya penulis menjelaskan pariwisata 

sebagai kekuatan ekonomi Korea Selatan.  Dalam bab ini, 

penulis akan membahas lebih rinci mengenai pariwisata di 

Korea Selatan khususnya wisatawan muslim Bab ini akan 

fokus membahas  mengenai penerapan kebijakan muslim 

friendly di Korea Selatan.  
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A. Dunia Muslim Sebagai Target Baru Dalam 

Industri Wisata Korea Selatan 

Sebagai negara non Muslim yang menerapkan kebijakan 

muslim friendly, Korea Selatan dituntut untuk mempelajari dan 

memperhatikan secara mendalam kebutuhan para wisatawan 

Muslim, sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam. Fakta 

mengenai tingginya prospek industri wisata dilihat dari jumlah 

populasi muslim di dunia dan perilaku konsumtif Muslim 

menjadikan Korea Selatan yang notabenenya bukan negara 

Muslim, tertarik untuk menjadikan Korean Halal Food sebagai 

salah satu kebijakan pariwisatanya. Dengan menjadikan 

Muslim dari Timur Tengah, China, dan Asia Tenggara sebagai 

target baru dalam industri wisata Korea melalui korean halal 

food. 

Korea Selatan selain menjadi negara yang terkenal 

karena kecantikan melalui kosmetiknya, serta menjadi pusatnya 

K-Drama, K-Pop,  tempat produksi barang-barang otomotif dan 

elektronik dengan merk yang sudah mendunia seperti LG, 

Hyundai, Samsung, dan KIA yang kemudian di ekspor ke 

negara-negara lain, Korea Selatan juga menjadi rumah bagi 

sekitar 200.000 Muslim ( C o r a m d e o ,  2 0 1 2 ) . Yang 

menarik adalah 75.000 diantaranya adalah penduduk asli Korea 

yang terdiri dari para muallaf. Mereka ini terdiri dari guru besar 

(profesor), doktor, ahli hukum, ahli ekonomi, penguasa, 

pegawai negeri, tentara, mahasiswa, petani (Haq, 1985). 

Adapun yang 125.000 adalah para imigran Muslim yang mulai 

datang ke Korea Selatan sejak tahun 1990 sampai 2000-an. 

Persentase Muslim di Korea Selatan hanya sekitar 1 % dari total 

penduduk setempat (Kwon, 2014). Meskipun sangat sedikit 

atau minoritas namun keadaan Islam pertahunnya mengalami 

perkembangan dan peningkatan drastis pada abad ke-21 M, 

Islam menjadi agama kebangkitan dan salah satu agama utama 

di Korea saat ini (Park, 2013). 

Meski menjadi minoritas dan mengaami banyak 

tantangan di Korea Selatan, namun Muslim terus bertahan 

menjaga identitas Islamnya dan berkembang. Masyarakat  
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Muslim  yang diorganisir oleh organisai KMF (Korea Muslim 
Federation) sejak tahun 1970-an menjalin hubungan dengan 

berbagai negara dan organisasi Islam di dunia serta mendapat 

bantuan. Dari bantuan ini pula yang terus menstimulasinya 

untuk terus menjaga identitas keislaman mereka dengan 

mengembangkan berbagai institusi keagamaan, membangun 

fasilitas-fasilitas untuk Muslim, berdakwah melalui pendidikan, 

media massa, budaya, isu sosial (Park, 2013). 

Dewasa ini wisatawan muslim dari mancanegara yang 

berkunjung ke Korea Selatan mengalami peningkatan. 

Khususnya dari negara Malaysia dan Indonesia (Han,  

2018) . Tingkat pertumbuhan rata-rata selama tahun 2010 

hingga 2014 sebesar 21.1 persen (Malaysia) dan 21.6 persen 

(Indonesia). Tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan dari 2010 

hingga 2014 sebesar 32.7 persen yang menunjukkan 

peningkatan yang stabil. Menurut Korean Tourism 

Organisation, jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke 

Korea Selatan diperkirakan akan mencapai sekitar 1.3 juta 

wisatawan pada tahun 2020. Selain itu, dampak ekonomi dari 

wisatawan muslim yang masuk ke Korea  Selatan  diperkirakan 

sebesar  40  milliar  dollar  (produksi) dan  20  miliar  dolar  

(nilai  tambah). Diharapkan juga sektor pariwisata yang baru 

muncul ini akan menghasilkan lebih dari 80 ribu pekerjaan 

yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan wisata 

halal di Korea Selatan (Han, 2018). Pertumbuhan wisatawan 

Muslim adalah segmen muncul baru dalam sektor perjalanan, 

yang akan mempengaruhi industri pariwisata global. Menurut 

Pew Research, 1 dari 3 orang yang lahir antara tahun 1990 dan 

2030 akan menjadi Muslim. Oleh karena itu, populasi Muslim 

bisa meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. (Heimlich, 

2011) 

Wisatawan   dari   negara   Malaysia   dan   Indonesia   

menempati   posisi   sepuluh   wisatawan mancanegara terbesar 

ke Korea Selatan (KTO, 2016). Wisatawan muslim dari 

negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat 

Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman merupakan 
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wisatawan dengan pengeluaran belanja yang besar di Korea 

Selatan dengan rata-rata 2590 dollar per kunjungan 

dibandingkan dari wisatawan lain seperti Cina, Jepang, Rusia, 

dan Taiwan yang hanya menghabiskan belanja dibawah 2000 

dollar (Han, 2018). 

Mengingat kekuatan yang melekat untuk memenuhi 

wisatawan Muslim, pemerintah Korea Selatan memiliki 

kesempatan emas untuk mendapatkan bagian yang lebih besar 

dari segmen ini tumbuh dan meningkatkan kunjungan 

wisatawan muslim keseluruhan untuk tujuan ekonomi, 

kedatangan pengunjung Muslim diperkirakan 1.3 juta 

wisatawan pada tahun 2020. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan keuntungan dari meningkatnya pertumbuhan 

jumlah wisatawan muslim yang semakin bertambah setiap 

tahun maka pemerintah Korea harus bisa memberikan kualitas 

layanan wisata yang ramah terhadap mereka meliputi semua 

aspek kehidupan muslim seperti tempat ibadah, makanan halal, 

dan akomodasi yang nyaman. 

Sebelumnya perekonomian Korea pun sempat 

mengalami penurunan setelah perang Korea dan krisis pada 

tahun 1973 yang disebabkan oleh embargo minyak dari negara 

Timur Tengah. Pemerintah   Korea   Selatan   dalam   

meningkatkan   perekonomian   dan   citra internasional dengan 

cara menjadi anggota organisasi internasional seperti 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berpartisipasi secara aktif 

dalam forum-forum internasional maupun regional seperti 

Forum Demokrasi Bali, (Bali Democracy Forum) dan 

Kemitraan Demokrasi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Democracy 

Partnership) demi mendorong perkembangan demokrasi di 

Korea Selatan. Sedangkan, untuk meningkatkan perekonomian 

pemerintah Korea Selatan berupaya melakukan Perjanjian 

Perdagangan  Bebas (Free Trade Agreement  – FTA) dengan 

negara-negara maupun organisasi Internasional seperti Chile, 

Singapura, EFTA, ASEAN, India, Amerika Serikat, Uni-Eropa, 

Peru, Australia, Kanada, Colombia, Gulf Cooperation Council 
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(GCC), Meksiko, Selandia Baru dan Turki. (Korea: Dulu & 

Sekarang, 2012) 

Pada tahun 2010 diperkirankan umat muslim di dunia 

berkisar 1,8 miliyar yaitu sebanyak 23,4% dari populasi dunia 

dan diperkirankan akan naik menjadi 1.9 miliyar pada tahun 

2020 dengan persentase sebanyak 24,9% dan naik menjadi 2,2 

miliyar pada tahun  2030 dengan  persentasi  26,4% dari 

populasi dunia (www.koreahalal.kr, 2019). Populasi muslim 

tersebut sebagian besar berada di benua Asia. Dimana 

mayoritas penduduk muslim berada di Timur Tengah, India, 

China dan Asia Tenggara. Dengan adanya populasi muslim 

yang begitu besar maka baik negara muslim maupun non-

muslim mulai membahas mengenai potensi dan peluang porduk 

halal di pasar dunia.  Selain   poduk   halal   diwajibkan   bagi   
umat muslim,   produk mengandung zat-zat yang tidak 

merugikan tubuh dan aman bagi kesehatan oleh karena itu 

porduk halal mulai diminati oleh non-muslim yang ingin 

menerapkan hidup  sehat.   

Dewasa  ini  produk  halal  juga  digunakan  sebagai  

upaya  untuk menarik wisatawan muslim. Seperti halnya di 

Jepang dan Korea Selatan menggunakan  produk  halal  sebagai  

upaya  untuk  meningkatkan  wisatawan muslim.  Selain  itu,  

negara-negara  non-muslim  seperti  Jepang,  Korea,  dan 

Thailand melihat bahwa pasar muslim sangat berpotensial. 

Bahkan Belanda dan Inggris telah memiliki kawasan halal, 
hal ini menandakan bahwa produk halal tidak  hanya  tumbuh  

pesat  di  Asia  melainkan  di  Eropa  dan  seluruh  dunia (Hidup 

Sehat dengan Produk Halal , 2015). Produk halal yang 

diperkirakan akan memiliki potensi yang menjanjikan yaitu 

makanan dan minuman, wisata halal, obat-obatan dan kosmetik 

dan fashion halal. 

B. Kebijakan Muslim Friendly Korea Selatan dengan 

Halal Food 

Banyak dari pengunjung muslim merupakan 

penggemar drama Korea dan musik K-POP yang mana dari 
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setiap tahunnya semakin meningkat dan menambah devisa 

negara terutama pengunjung dari Indonesia, Malaysia dan 

Timur Tengah. Selain itu meningkatnya wisatawan muslim di 

Korea Selatan disebabkan oleh turis medis dari Timur 

Tengah. Dengan adanya peningkatan wisatawan muslim 

pemerintah Korea Selatan mulai meningkatkan infrastruktur 

bagi umat muslim seperti pembangunan musholla di restoran 

dan tempat-tempat wisata serta rumah sakit. Pemerintah Korea 

Selatan berupaya untuk menerapkan kebijakan ramah muslim 

(Muslim Friendly Policy) dengan tujuan untuk menarik lebih 

banyak wisatawan muslim dan memberikan kenyamanan bagi 

wisatawan muslim ketika berwisata di Korea Selatan. 

Kepentingan pemerintah Korea yang meliputi aspek ekonomi 

dan keamanan dicapai melalui strategi pencitraan ‘negara 

ramah muslim’. 

Dalam industri pariwisata di Korea Selatan yang 

menerapkan kebijakan muslim friendly, terjaminnya kehalalan 

suatu  produk  dan  fasilitas  menjadi  suatu  bentuk keseriusan 

pemerintah dalam menarik wisatawan muslim yang akan 

berdampak terhadapa peningkatan pendapatan ekonomi 

negara.   Selain   untuk   menjaga   dan   memenuhi kebutuhan 

akan perintah agama yang diayakini oleh pengunjung muslim, 

hal  tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas 

peribadahan kaum Muslim selama kegiatan berwisata 

berlangsung. Oleh karena itu, pariwisata yang   ramah   

terhadap   kebutuhan   kaum   Muslim (Muslim Friendly 

Tourism), merupakan  solusi bagi wisatawan Muslim yang 

ingin berwisata, namun tetap ingin menjaga perintah dari 

agama mereka. 

Halal Food merupakan bagian dari kebijakan pemerintah 

Korea Selatan yang ramah terhadap wisatawan muslim.  Dalam 

kebijakannya ini terdapat diplomasi pemerintah melalui 

makanan atau dikenal dengan Korean Halal Food. Korean 

Food atau makanan korea sendiri adalah adalah makanan yang 

diturunkan oleh leluhur Korea dan juga makanan yang benar-

benar asli dari Korea. Makanan tradisional Korea adalah 
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makanan yang diturunkan dari generasi ke generasi dari leluhur 

mereka yang produk pertanian dan kelautan Korea adalah bahan 

inti dari makanan Korea dan bahan-bahan ini memberikan rasa, 

aroma, dan warna yang unik, yang hanya dapat ditemukan di 

dalam Makanan Korea (www.hansik.org, 2017). Istilah Korean 

Halal Food adalah makanan khas korea yang baik dan boleh 

dimakan oleh umat muslim karena sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Istilah halal dalam Islam merujuk pada tindakan atau 

benda yang diperbolehkan untuk dilakukan, gunakan, atau 

dikonsumsi menurut ajaran Islam atau hukum Syariah (ICV, 

2016). Konsep halal dalam Islam dapat diterapkan di semua 

aspek-aspek kehidupan, seperti minuman dan makanan, 

ekonomi, obat-obatan, pergaulan, pekerjaan, hingga pariwisata. 

Dalam konteks saat melakukan kunjungan atau berwisata ke 

sebuah negara maupun kota, wisatawan atau pengunjung 

Muslim diharapkan untuk tetap menghormati dan menjalani 

nilai-nilai pokok ajaran Islam. Sedangkan lawan dari kata halal 

adalah haram yang artinya terlarang atau mengandung zat yang 

terlarang dalam syariat atau hukum Islam. Untuk dapat 

menghindari makanan yang mengandung zat haram, umat 

muslim harus mengkonsumsi produk makanan yang 

bersetifikasi  “halal”.  Sertifikasi  halal tersebut diberikan 

untuk produk-produk makanan yang dimana umat muslim 

dapat mengkonsumsinya dengan aman dan sesuai dengan 

syariat Islam.  

Sertifikasi halal memiliki fungsi sebagai pedoman dan 

yang terpenting untuk mempertahankan dan menjalankan hidup 

secara Islami. Beberapa makanan khas Korea yang terkenal  

seperti  kimci,  kimbab, bibimbab, jajangmyeon, bulgogi dan 

ramyeon. Bagi umat Islam, "standar halal" berfungsi sebagai 

pedoman dan sangat penting untuk mempertahankan cara hidup 

Islam. Namun, dengan banyaknya produk dan layanan di luar 

dunia Islam, sulit untuk membedakan Halal dari Haram 

(dilarang). Selain itu, setiap negara memiliki standar Halal 

sendiri. Halal tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman 
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tetapi juga untuk kosmetik, produk farmasi, produk perawatan, 

keuangan dan layanan lainnya. (Association, 2014) 

Korean Halal Food adalah makanan khas Korea yang 

boleh dimakan oleh umat muslim sesuai dengan syariat Islam, 

baik penduduk asli Korea ataupun wisatawan dari negara lain 

yang beragama Islam ketika berkunjung Korea tanpa merasa 

takut untuk makan makanan khas dari Korea. Oleh karenanya 

tidak mengherankan apabila negara Korea Selatan berupaya 

membentuk citra positif negaranya terhadap negara-negara 

mayoritas muslim. Ini dilakukan untuk mendapat respon positif 

dari negara-negara mayoritas muslim dengan tujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi  melalui wisatawan 

muslim yang berkunjung dan berinvestasi untuk menanamkan 

modalnya di Korea Selatan. 

Dalam  islam,  terdapat  suatu  perintah  untuk  menjaga 

kehalalan makanan dan minuman ataupun segala sesuatu yang 

akan dikonsumsi oleh umat Islam.  Islam memerintahkan 

umatnya supaya menjauhi yang haram baik itu makanan atau 

minuman meskipun berada di luar dunia Islam seperti bepergian 

ke negara yang mayoritas non Islam. Pada dasarnya dalam islam 

terdabat dua jenis barang haram : yang pertama adalah barang 

yang memang telah diharamkan dzatnya, sesuatu yang khobits 

(jelas keburukannya), lawan dari thoyyib, atau yang kedua 

adalah  barang  yang  diharamkan  karena  didapatkan  dengan 
cara yang salah, yang kemudian menjadi bentuk pelanggaran 

terhadap hak Allâh Azza wa Jalla karena didapatkan melalui 

cara yang haram atau melanggar hak sesama manusia karena 

diambil dari orang lain dengan paksa misalnya (Minhal, 2014). 

Oleh karena itu umat Islam harus senatiasa 

memperhatikan makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsinya  

Sebagaimana yang diperintahkan dalam Alquran surat Al 

Baqarah ayat 168 berikut : 

ُ ُ ساينلا اَاَُّيي اَي ُُل ي ال ما ُطَّا اَُايََّّلُُ َاََلا اَبِّيَي َاَلََلا َُ ََرأَّا يَّف اَّ َُ تل ِل َبتَيشَّا  لاَِّا   ااُ نا   ُا

كَا يَّببُا ٌَّولاَا  َمل  ِ﴾١٦٨﴿ ال
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Artinya : “Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang 

halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu 

musuh yang nyata bagimu”. – (Q.S Al-Baqarah: 168) 

Pemerintah Korea Selatan juga 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 dinikamati oleh wisatawan muslim 

dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. 

Dalam menerapkan kebijakan Muslim Friendly, 

pemerintah melalui KTO bekerjasama dengan KMF dalam 

sertifikasi restoran halal yang mana restoran halal di Korea 

tersebut merupakan  suatu  amenitas  pariwisata  bagai  

wisatawan  muslim ketika berkunjung ke Korea Selatan.  

Selain  itu, upaya KTO dan KMF dalam peningkatan wisatawan 

muslim di Korea diantaranya terus menumbuhkan restoran 

halal, memberikan seritifikasi halal untuk restoran dan beberapa 

produk makanan, pembangunan masjid, merancang 

pembangunan musholla di beberapa restoran bersertifikat halal 

dan sebagainya. Dewasa ini tempat-tempat umum seperti 
tempat wisata, rumah sakit dan beberapa universitas di  Korea  

Selatan  telah  menyediakan  tempat  untuk  sholat  dan  

restoran  halal sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk 

beribadah dan menegakan ajaran Islam   bagi   para   wisatawan   

muslim.   Tempat-tempat   sholat   tersebut   dapat ditemukan 

di Lotte World Adventure, Neverland, Nami Island, bandara 

Incheon, Wooridul Hospital, Seoul Nasional University 

Hospital, Kantor KTO Tourist Information Center (TIC) dan 

restoran-restoran halal di Korea Selatan seperti Eid Restaurant. 

(http://english.visitkorea.or.kr, 2016) 

Dalam hal ini untuk meningkatkan citra positifnya salah 

satu strategi yang dilakukan pemerintah yaitu melalui 
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meningkatkan kualitas layanan pariwisata melalui korean halal 

food sebagai gastrodiplomasi yakni dengan memanfaatkan 

potensi kuliner sebagai bagian dari kebudayaan namun tetap 

ramah terhadap wisatawan muslim. Tujuannya yaitu untuk 

menarik lebih banyak wisatawan muslim untuk berkunjung ke 

negara Korea Selatan serta investor asing dari negara-negara 

muslim agar mau menanamkan modalnya hingga dapat 

meningkatan pertumbuhan ekonomi negara Korea. Hal ini 

dilakukan oleh pemerintah disebabkan untuk mencapai 

kepentingan nasional Korea Selatan itu sendiri. 

Pariwisata ramah muslim atau wisata halal Korea 

melalui korean halal food adalah cara dari praktik diplomasi 

dalam upaya mencapai kepentingan geopolitik dan ekonomi. 

Adapun beberapa kepentingan Korea Selatan dalam 

kebijakannya yakni muslim friendly melalui halal food 

yakni: 

1. Pencitraan positif Korea sebagai negara yang 

ramah muslim serta bertujuan menguatkan 

internasionalisasi pariwisata dan pendapatan 

nasional,  
2. Pemerintah Korea memperkuat hubungan 

kerjasama yang lebih akrab dengan negara-

negara muslim atau negara yang berpenduduk 

muslim mayoritas sebagai strategi geopolitik di 

tengah isu terorisme dan konflik keamanan 

kawasan Asia Timur. 

C. Korean Halal Food sebagai Soft Power Korea 

Selatan 

Korea Selatan menggunakan diplomasi soft power 

melalui korean halal food. Soft power menggunakan instrumen 

yang tidak mengutamakan unsur politik, militer, bahkan 

tekanan ekonomi. Namun, soft power lebih mengutamakan 

unsur budaya dalam kegiatan diplomasi demi mencapai 

kepentingan nasional mereka. Keberagaman budaya yang 

dimiliki Korea Selatan memberikan nilai positif tersendiri yang 
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menguntungkan, terutama dalam bidang kuliner atau makanan. 

Korea Selatan melihat bahwa negara tersebut memiliki 

keanekaragaman kuliner yang dapat diolah serta diperkenalkan 

di dunia internasional dan tentunya bertujuan untuk mewarisi 

kebudayaan terhadap mancanegara sehingga tidak hilang 

tergerus zaman. Pemerintah Korea melalui kebijakan wisata 

ramah muslim atau muslim frendly melaului bidang kuliner 

yakni korean halal food telah memberikan nilai-nilai sosial-

budaya dan citra nasional sebagai bentuk gastrodiplomasi. 

Meningkatnya wisatawan muslim dari Timur Tengah 

dan Asia Tenggara setiap ttahunnya membuat pemerintah 

Korea Selatan terus gencar mempromosikan gastrodiplomasi 

atau diplomasi kuliner sebagai soft power Negara. Korean 

Halal Food menjadi jaminan bagi pemerintah untuk 

mempermudah wisatawan muslim ketika berkunjung ke Korea 

Selatan. Pengembangan pariwisata yang dilakukan Korea 

Selatan di bidang kuliner atau halal food tidak hanya menjadi 

acuan dalam peningkatan di bidang pariwisata namun juga 

dapat diterapkan sebagai strategi diplomasi budaya Korea 

Selatan di bidang kuliner untuk wisatwan muslim, yang  tidak  

hanya  menjual dan menyediakanl  makanan  yang khas dan 

berbeda saja tetapi juga disisi lain menjual segi historis budaya 

Korea Selatan. 

Setiap negara-negara di dunia memiliki ciri khas dan 

keunikan makanan yang berbeda-beda, Salah satunya adalah 

makanan khas yang ada dinegera tersebut, tidak terkecuali 

Korea Selatan. Korea Selatan memiliki 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 8 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. 
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Namun dalam meraih pengunjung muslim, pemerintah 

berusaha untuk menampilkan dan menyajikan makanan 

khasnya sesuai syariat Islam yang segala unsur-unsur dalam 

makanan tersebut harus halal dan terhindar unsur-unsur yang 

mengandung babi. Korea Selatan mempunyai beberapa jenis 

makanan tradisional yang khas, berikut contoh beberapa jenis 

makanan Korea terdapat dalam tabel 3.1 

Table 2 3.1 Daftar Korean Food 

NO Nama Makanan Bahan 

1 Bibimbab 
Nasi, sayuran, daging sapi, telur, 

gochujang 

2 Ramyeon Mie ramen 

3 Jajangmyeon Mie, saos kedelai 

4 Kimchi 

Kubis, sawi, lobak putih, 

mentimun, jahe, bawang putih, 

bawang Bombay, bubuk cabai 

5 

Bulgogi Daging sapi , kecap, minyak 

wijen, bawang putih, bawang 

bombai dan lada hitam 

6 Sannaki Gurita hidup 

7 Hoe 
Makanan laut mentah, saos cabe, 

kecap asin, wasabi, daun selada 

8 Jeongol Seafood dan sayuran 

9 

Samgyetang 

Ayam, gingseng, hedysarum, 

nasi manis, jojoba, bawang putih 

dan kacang 

10 Kalgusuk Mie, ikan tuna dan sayuran 

11 
Yaksik 

Beras, kacang chesnut, kacang 

cemara dan jujube. 

12 
Ho-tteok 

Pancake dengan isi gula merah, 

madu, kacang 

13 

Bungeoppang 

Tepung, telur dan bahan untuk 

membuat roti serta kacang 

merah,yang dibentuk ikan mas 
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14 
Songpyeon 

Tepung beras, madu atau kacang 

merah 

15 
Yeot 

Nasi, kaoliang, jagung, kentang 

manis, biji-bijian 
Sumber: diolah dari berbagai sumber 

Dari beberapa makanan khas Korea Selatan yang 

terdapat pada tabel 3.1, menu makanan kimchi menjadi 

makanan paling dikenal karena digemari semua warga negara 

Korea. Kimchi adalah makanan dan ikon tradisional paling 

terkenal yang mewakili Korea dengan baik, karena ia 

menyertai hampir setiap makanan yang disajikan di negara ini. 

Nama hidangan juga berbeda tergantung pada bahan utama 

yang digunakan, di mana kubis, lobak atau mentimun paling 

sering memainkan peran utama. Selain itu, ada banyak variasi 

dalam resep dan bentuk, menawarkan kesenangan mencicipi 

berbagai tekstur dan rasa dari seluruh penjuru negeri. Selain 

itu, kimchi mendapatkan lebih banyak perhatian saat ini di 

seluruh dunia karena nilai gizinya yang sangat besar, menjadi 

makanan kesejahteraan internasional yang tidak hanya terbatas 

di Korea. (Organization, 2016) 
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Gambar 2.3.Menu makanan Kimchi 

 

Sumber : (Organization, 2016) 

Pada tahun 2009 Korea Selatan pernah berupaya untuk 

melakukan soft diplomacy dengan salah satu makanan 

tradisionalnya yaitu kimchi yang dikenal dengan “Kimchi 

diplomacy”. Dalam program “Kimchi diplomacy” yang 

dilakukan oleh Korea Selatan ini mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan daya tarik dan pengakuan global terhadap 

Korea Selatan, mempertahankan investasi ekonomi, turisme 

dan menumbuhkan citra positif Korea di luar negeri (Pham, 

2013). Tujuan dari memperkenalkan masakan Korea dalam 

program “Kimchi Diplomacy” tersebut juga terdapat tujuan 

untuk mengetahui warisan masakan Korea, sejarah, tradisi 

dan manfaat mengonsumsi masakan Korea. Akan tetapi, 

pemerintah Korea saat ini lebih fokus untuk menerapkan 

makanan korea yang halal untuk wisatan muslim yang 

berkunjung ke Korea. 


