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BAB IV 

STRATEGI KOREA SELATAN MENERAPKAN 

KOREAN HALAL FOOD 

Korean Halal Food merupakan bagian dari kebijakan 

pemerintah Korea Selatan untuk kenyamanan wisatawan 

muslim ketika berwisata ke Korea. Untuk menarik wisatawan 

muslim khususnya wisatawan muslim dari Indonesia, 

Malaysia, dan Timur Tengah, Korea Selatan menggunakan 

diplomasi makanan atau kuliner yakni Korean Halal Food 

sebagai strategi pariwisatanya. Meskipun demikian, seiring 

dengan pesatnya pertumbuhan populasi muslim dan  tingkat  

konsumsi  muslim dunia,  halal  food telah mampu menarik 

minat banyak negara dibelahan dunia, terutama negara- negara 

minoritas muslim. Beberapa negara minoritas muslim tersebut 

adalah Jepang, Thailand, Australia, China, Taiwan, dan lain- 

lain. 

Selain itu Korea Selatan sebagai negara non Muslim 

juga memiliki strategi dan taktik tersendiri dalam mengemas 

dan menerapkan kebijakan korean halal food di negaranya agar 

lebih menarik dan mampu bersaing dalam industri pariwisata 

halal di kancah internasional. Dalam bab ini, akan 

menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam 

menerapkan korean halal food. Dimana akan lebih fokus 

membahas mengenai bagaimana kerjasama antara pemerintah 

Korea Selatan dengan Federasi Muslim Korea. Dan dalam bab  

ini juga akan  membahas  mengenai  upaya pemereintah Korea 

mempromosikan Korean Halal Food mealuli drama. 

A. Bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal 

Dalam industri pariwsita, sertifikasi halal merupakan  

faktor yang   sangat berpengaruh terhadap jalannya halal 

market di suatu negara. Sebab jaminan akan terpenuhinya 

standar halal suatu produk hanya didapatkan melalui proses 

sertfikasi halal. Oleh karena itu kehadiran organisai yang 

mengeluarkan sertifikasi halal di suatu negara merupakan 
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komponen wajib, sebab  hanya  lembaga  berwenanglah  yang  

mampu mengeluarkan sertifikat halal atas suatu produk. Diatas 

itu semua, tentu saja lembaga sertifikasi halal harus memiliki 

kredibilitas yang diakui secara internasional, agar benar-benar 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen Muslim akan jaminan 

halal. Namun, tidak adanya standar sertifikasi internasional 

yang ditetapkan, menjadikan penilaian terhadap kredibilitas 

suatu lembaga sertifikasi halal sulit dilakukan. Sebagai 

pilihanya,   beberapa   organisasi   dari   penduduk   mayoritas 

Muslim yang memberi sertifikasi halal seperti Malaysia, 

Indonesia dan UEA dijadikan sebagai partner kerjasama dan 

contoh acuan lembaga sertifikasi halal yang dianggap 

mumpuni. 

Pada tahun 2015 pemerintah Korea Selatan serius untuk 

memaksimalkan sektor industri kuliner menjadi makanan 

halal. Keputusan ini dilaksanakan oleh Ministry of Agriculture, 

Food and Rural Affrairs (MAFRA) bekerjasama dengan 

Korea Muslim Federation (KMF) pada tahun yang sama. 

Dalam kerjasama ini, KMF akan menganalisis sertifikasi halal 

dari beberapa negara muslim dan akan membuat buku panduan 

tentang makanan Korea. (Pratiwi, 2015) 

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. KMF merupakan satu-satunya 

organisasi muslim yang ada di Korea yang mengeluarkan 

sertifikat halal terhadap K-food. KMF juga telah bekerjasama 

dengan Korea Food Research Institute untuk 

mengembangkan industri K-food halal. Kerjasama yang 

dilakukan oleh pemerintah Korea dengan KMF telah 

direalisasasikan pada tanggal 7-9 Agustus 2015 dalam acara 

Halal Expo Korea 2015 di Hall C COEX, Seoul. (Adminkha, 

2015) Sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas layanan pariwisata melalui diplomasi makanan 
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dengan halal food, kerjasama dengan lembaga KMF adalah 

langkah tepat.  

Bagi Restoran atau perusahaan yang ingin 

memperoleh sertifikasi halal dari KMF, terdapat prosedur 

dan mekanisme yang harus dilakukannya, yaitu (Setiawan, 

2016) : 

1. Perusahaan atau Restoran mengajukan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan 

permohonan sertifikasi halal.  

2. Perusahaan membayar biaya administrasi yang 

diperlukan dalam proses sertifikasi halal tersebut.  

3. KMF melakukan penelitian, pemeriksaan dan 

peninjauan ke pabrik-pabrik perusahaan tersebut. 

Pemeriksaaan tersebut meliputi pemeriksaan 

terhadap bahan-bahan produk yang digunakan, 

seperti : proses, tempat, bukti pembelian bahan-

bahan, cara pemotongan produk makanan tersebut. 

Kemudian pemeriksaan sample bahan tambahan 

untuk diteliti lebih lanjut dilaboratorium untuk 

diperiksa kehalalnya terutamauntuk bahan-bahan 

yang haram atau yang mengandung alcohol. Jika 

dalam produk tersebut mengandung bahan-bahan 

yang haram maka produk tersebut tidak bisa 

mendapatkan sertifikasi halal atau mengganti 

bahan tersebut dengan bahan yang halal jika ingin 

tetap mendapatkan sertifikasi halal dari KMF 

4. Melakukan pertemuan dengan Komite Persetujuan 

Syariah halal Korea untuk membahas penelitian 

akhir dan pengeluaran sertifikasi halal yang 

dilakukan oleh KMF 

Supaya produk terjamin kehalalannya maka. suatu 

perusahaan atau restoran yang telah memperoleh sertifikasi 

halal, KMF menunjuk auditor internal disetiap perusahaan atau 
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restoran yang bertugas untuk mengawasi kehalalannya. Jika 

dikemudian hari perusahaan maupun restoran tersebut 

diketahui telah melanggar menggunakan bahan haram, maka 

KMF berhak mencabut sertifikasi halalnya. Selain itu setiap 

produk makanan yang telah memperoleh sertifikasi halal 

diharuskan untuk memperbaharui atau memperpanjang 

sertifikatnya setiap dua tahun sekali dengan prosedur yang 

sama seperti pertama kali melakukan sertifikasi halal. Apabila 

perusahaan maupun restoran tersebut tidak melakukan 

pembaharuan atas sertifikatnya, perusahaan tersebut tidak 

berhak lagi atas kehalalan dan sertifikat halalnya kembali. 
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Gambar 3.4.1 Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh KMF 

 

Sumber : (www.miwami.com, 2016) 
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Gambar 4.4.2   Gambar 5.4.3 

Sumber : (www.buykorea.org, 2016)      Sumber: (KTO, 2016)  
 

Sampai saat ini sudah semakin banyak K-food halal 

yang sudah mendapatkan sertifikasi dari KMF. Korean halal 

food tersebut merupakan produk halal yang disediakan 

pemerintah Korea untuk wisatawan muslim yang sudah 

bekerja sama dengan lembaga KMF dalam meningkatkan 

kualitas layanan pariwisata. Sehingga dapat menarik 

wisatawan muslim untuk berkunjung ke Korea dengan 

merasa tenang dan aman ketika makan di restoran halal yang 

sudah mendapat sertifikasi halal dari KMF serta tidak ragu 

ketika membeli produk makanan korea dalam kemasan. 

Dengan adanya sertifikat halal tersebut   membuat   

wisatawan   muslim   lebih   nyaman   dalam   mengkonsumsi 

makanan Korea. 
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Berikut ada beberapa makanan korea yang telah 

mendapat sertifikat halal dari KMF: 

Table 3.4.1 

Nama produk Labelisasi Tahun/Bulan 

Chongga Mat Kimchi 

(200g, 500g, 280g, 400g 
PET) 

KMF, 

Korea 
Maret, 2015 

Chongga Chonggak 

Kimchi 500g 

KMF, 

Korea 
Maret 2014 

Shin Ramyun Noodle Soup 
KMF, 

Korea 
Juli 2016 

Banana, Strawberry and 

Melon Flavored Mild 

KMF, 

Korea 
April 2016 

Sonsoo Asac Cut Kimchi 
KMF, 

Korea 

November 

2015 

Roasted Seasoned Laver 

(Original Flavor) 

KMF, 

Korea 

November 

2015 

Premium Tuna 

Easy Peel 
(Baesal/Albacore/Tongsal) 

KMF, 

Korea 

February 

2016 

Sumber : (KTO, Muslim-Friendly Restarant List, 2016) 

Kejasama pemerintah Korea selatan dengan Federasi 

Muslim Korea baik melalui KTO maupun MAFRA telah 

menjadikan sertifikat halal sebagai media soft power baru 

Korea Selatan untuk menjalin hubungan yang lebih baik 

dengan negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan 

negara Timur Tengah. Dengan  adanya  sertifikasi  tersebut  

membuka  pontensi  besar  bagi  pemerintah Korea  Selatan  

untuk  memasuki  pasar  halal  dunia  dimana sebelumnya  

pangsa pasar muslim terutama pada halal  market belum di 

manfaatkan dengan baik. Dengan  ini  dapat  dilihat  bahwa 

politik  luar negeri  Korea Selatan  yaitu  ingin memperluas  

kerjasama  dengan  negara-negara  muslim  melalui  sertifikasi  

halal pada produk makanan demi mendapatkan kepentingan 

nasional yaitu berupa peningkatan perekonomian. Sertifikat 
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halal di Korea itu sendiri di berikan oleh KMF  dimana  KMF  

memiliki  peran  penting  dalam  mengembangkan  industri 

makan  halal  dan  menjalin  hubungan  dengan  negara  muslim  

dimana  KMF memiliki kedekatan dengan negara muslim 

seperti Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Malaysia  dan  

sebagainya,  meskipun  sertifikat  halal  tersebut  hanya  berlaku  

di Korea, pemerintah Korea Selatan terus berupaya agar 

sertifikat halal tersebut belaku di negara-negara muslim 

dengan melalui jalur diplomatik serta mengadakan pameran-

pameran maupun konferensi-konferensi internasional yang 

mengusung tema makanan halal Korea. 

B. Menyediakan Restoran Halal dan Fasilitas Ibadah 

Salah satu kebutuhan utama wisatawan Muslim ketika 

berwisata ke negara minoritas Muslim seperti Korea Selatan 

adalah kebutuhan akan makanan dan minuman yang halal, atau 

dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu sebagai bentuk 

keramahan Pemerintah Korea terhadap wisatawan Muslim,  

maka para penyedia jasa mencoba memenuhi kebutuhan 

wisatawan Muslim dengan menyediakan restoran-restoran 

halal. Sehingga  wisatawan Muslim di Korea Selatan tetap 

dapat menikmati makanan otentik Korea dengan nyaman dan 

tanpa khawatir dengan status halal atau tidaknya makanan 

tersebut. 

Saat ini restoran halal Korea Selatan semakin mudah 

ditemukan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal 

ini disebabkan dengan adanya kerjasama pemerintah Korea 

Selatan dengan KMF dalam menyediakan fasilitas muslim di 

Korea Selatan diantaranya restoran halal, hotel  halal  dan  

produk  halal.  Di  Korea  terdapat  4  kategori  restoran  Muslim 

friendly yaitu Halal Certified, Self Certified, Muslim Friendly, 

dan Pork Free. (KTO, Muslim-Friendly Restarant List, 2016) 

Halal Certified merupakan restoran yang disertifikasi langsung 

oleh KMF, Self Certified merupakan restoran makanan halal 

yang disertifikasi oleh pemilik restoran yang beragama Islam, 

Muslim Friendly merupakan restoran yang menjual makanan 
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halal tetapi restoran tersebut masih menjual alkohol, dan Pork 

Free merupakan restoran yang menjual daging tapi tidak 

menjual daging babi. Pemerintah berupaya dalam diplomasi 

kulinernya melalui korean halal food berhasil sehingga dapat 

menarik banyak pengunjung muslim ke Korea untuk berwisata 

dan memperkenalkan budayanya lewat makanan. 

Berikut merupakan bebrapa restoran halal yang 

menyajikan banyak jenis masakan seperti Korea, Turki, dan 

India yang dapat ditemukan di Korea Selatan berdasarkan buku 

panduan Muslim Friendly Restaurant in Korea yang dapat di 

download di situs resmi Korea Tourism Organization. 

Table 4.4.2 Restoran-restoran Halal di Korea 

Kota 
Nama 

Restoran 

Jenis 

Masaka

n 

Alamat 
Telephon

e 

Katego

ri 

 

S
E

O
U

L
 

Eid Korea 

67,Usadan-

ro 10-gil, 

Yongsan-

gu, Seoul 

Telp: 

070-

8899-

8210 

halal 

certifie

d 

Makan 

Restaurant 
Korea 

52, 

Usadan-ro 

10-gil, 

Yongsan-

gu, Seoul 

Telp: 02-

6012-

2231 

halal 

certifie

d 

Mr Kebab Turki 

192, 

Itaewon-ro, 

Yongsan-

gu, Seoul 

Telp: 
070-

7758- 
1997 

halal 

certifie

d 

Istanbul 

Deligent 
Turki 

40, 

Usadan-ro 

10-gil, 
Yongsan-

gu, Seoul 

Telp: 
02-4209-

3391 

halal 

certifie

d 

Pasha 

(Itaewon 
Branch) 

Turki 

189, 

Itaewon-

ro, 

Telp: 
02-793-

6144 

halal 

certifie

d 
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Yongsan-

gu, Seoul 

Salam Turki 

39-

Usadan-ro 

10-gil, 
Yongsan-

gu, Seoul 

Telp: 
02-793-

4323 

halal 

certifie

d 

Kervan 
Turkish 

Restaurant 

(Kervan 

Express 

GFC) 

Turki 

152, 

Teheran-

ro, 

Gangnam-

gu, Seoul 

Telp: 
02-556-

4767 

halal 

certifie

d 

Kervan 
Turkish 

Restaura

nt 

(Itaewon 

Branch) 

 
 

Turki 

 
150, 

Itaewon-ro, 

Yongsan-

gu, Seoul 

 
Telp: 

02-792-

4767 

halal 

certifie

d 

Kervan 
Turkish 

Restaura

nt 

(COEX 

Mall 

 
 

Turki 

 
513, 

Yeongdon

g- daero, 

Gangnam-

gu, Seoul 

 
Telp: 

02-556-

4767 

halal 

certifie

d 

 
Sultan 

Kebab 

 
Turki 

126, 

Bongwang

-

ro,Yongsan

-gu, Seoul 

Telp: 
02-749-

3890 

Self 
Certifie

d 

 
Usmania 

India 

& 
Pakista

n 

34, 

Usadan-ro, 
Yongsan-

gu, Seoul 

Telp: 
02-798-

7155 

Self 
Certifie

d 

 
Bombay 

Grill 

 
India 

11, 

Usadan-

ro10-

gil,Yongsa

n-gu, Seoul 

Telp: 
02-792-

7155 

Self 
Certifie

d 

Sumber : (KTO, Muslim-Friendly Restarant List, 2016) 
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Terdapat 13 restoran halal di Korea Selatan yang telah 

mendapatkan sertifikasi oleh KMF, yaitu Salam, Kervan, Eid, 

Mr Kebab, Dongmoon dan sebagainya, dimana sebagian 

besar restoran  yang medapatkan sertifikasi halal dari KMF 

berada di Seoul (Ho-jung, 2015). Sementara itu berdasarkan 

buku panduan muslim friendly yang disusun oleh KTO terdapat 

lebih dari 118 restoran berdasarkan kategori masing-masing. 

Menurut Imam Lee Ju-Hwa (H. Rahman, Lee) dari KMF 

terdapat 15 cabang masjid di Seoul dan 60 Musholla yang 

tersebar diseluruh Korea Selatan (KTO, 

http://english.visitkorea.or.kr, 2016). Kemudian di tempat-

tempat umum seperti tempat wisata, rumah sakit dan beberapa 

universitas di Korea Selatan telah menyediakan tempat untuk 

sholat sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk 

beribadah dan menjalankan 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. 

(Riyanti, 2017) 

Wisata religi di Korea Selatan terdapat di Itaewon yaitu 

meliputi Islamic cultural spots, Seoul Central Mosque, Islamic 

Street dan restoran halal yang banyak ditemukan di sepanjang 

jalan Itaweon Itaewon dikenal dengan sebutan Global Village 

dimana kota tersebut merupakan kota multietnis dari berbagai 

bangsa. Banyak restoran-restoran yang bersertifikat halal yang 

dapat dijumpai di daerah tersebut. Selain itu, terdapat masjid 

terbesar di Korea Selatan yaitu Seoul Central Mosque serta 

berbagai fasilitas umum seperti pusat informasi Islam dan 

kantor KMF (Riyanti, 2017). Selain itu, ada sekitar 50-60 

masjid temporer di seluruh Korea antara lain di Gwangju 

Provinsi Jeolla, Dongan, Incheon, Daegu, Macheon, Maseog, 

dan Gimpo. (Geun, 2014) 
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C. Promosi Korean Halal Food melalui Drama 

Selain bekerjasama dengan KMF dalam mengeluarkan 

sertifikat halal dan menyediakan restoran-restoran halal, 

pemerintah Korea Selatan juga melakukan promosi halal food 

melalui media drama. Pemerintah berupaya memperkenalkan 

makanan halal lewat drama sehingga bagi mereka yang 

menyaksikan drama korea dapat melihat bahwa Korea Selatan 

menerima nilai-nilai Islam dengan menerapkan korean halal 

food. Drama  Korea adalah media yang dapat mempengaruhi 

seseorang terutama bagi penikmat drama, sehingga pemerintah 

berupaya memperkenalkan kebudayaan mereka yakni Korean 

Food dalam sebuah drama. Drama Korea sendiri sangat diminati 

di negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negara 

dari Timur Tengah. Pada tahun 2015, Korea Selatan membuat 

mini drama berjudul “Lunch Box” yang menceritakan tentang 

adanya korean halal food. Drama tersebut Korea Selatan 

berusaha untuk mengenalkan K-food halalnya dengan 

menampilkan dan memberitahu kepada penikmat drama bahwa 

terdapat toko yang menjual bahan makanan halal di Korea 

Selatan. 

Pembuatan drama Lunch Box ini adalah untuk 

mempromosikan K-food halal ke dunia internasional. 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. 
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Drama tersebut menunjukan bahwa Korea Selatan ingin 

memempengaruhi minat wisatawan muslim untuk tidak ragu 

mengkonsumsi makanan Korea yang juga sudah terlabelisasi 

halal. Dengan kata lain Korea Selatan memanfaatkan minat 

wistawan muslim yang menjadi penggemar drama. Drama 

“Lunch Box” dijadikan media soft power Korea Selatan 

terhadap minat wisatawan muslim 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 

Dengan media entertainment seperti drama dan 

menggunakan artisnya dalam mempromosikan makanan 

halalnya kepada dunia muslim. Kebijakan pemerintah Korea 

Selatan dalam menerapkan korean halal food dengan 

bekerjasama dengan KMF dalam labesisasi halal terhadap 

makanannya dan menyediakan restoran-restoran halal 

merupakan usaha Korea Selatan untuk mengaplikasikan 

konsep soft power dari Joseph Nye. Pemerintah Korea 

Selatan melalui kebijakannya menggunakan korean halal 

food sebagai soft power-nya untuk memperlancar 

kepentingan nasionalnya. Korean halal food menjadi soft 

power Korea Selatan untuk mencapai kepentingan 

nasionalnya dan meningkatkan hubungan diplomatiknya 

dengan negara-negara muslim dari Timur Tengah dan Asia 

Tenggara. 

Pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan kualitas 

layanan pariwisata melalui upaya gastrodiplomasi yakni 

memperkenalkan kebudayaan mereka dengan makanan yang 

sudah dijamin kehalalannya atau korean halal food karena 

dengan melakukan upaya tersebut pemerintah Korea Selatan 

berharap dapat meningkatkan sektor pariwisata melalui 

penyediaan sertifikat halal dan restoran-restoran halal untuk 

para wisatawan muslim yang berkunjung ke  Korea, dimana 
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peningkatan pariwisata bertujuan untuk mendapatkan 

kepentingan nasional. 

D. Efektivitas Gastrodiplomasi Terhadap 

Peningkatan Wisatawan Muslim 

Gastrodiplomasi yang diterapkan Korea Selatan saat ini 

yaitu dilaksanakan untuk berupaya meningkatkan citra nasional 

dengan menggunakan nation’s food sebagai sarana untuk 

mengubah persepsi publik dan mempromosikan negara di 

panggung global khususnya terhadap negara-negara muslim. 

Meskipun ada banyak cara bagi suatu negara untuk menentukan 

dan memvisualisasikan identitasnya, makanan adalah salah satu 

yang sangat nyata. Seperti halnya untuk tujuan pariwisata, 

“negara akan sering merancang merek nasional yang 

menggunakan keindahan alam dan menarik fitur geografis 

mereka,”dan sekarang pemerintah menggunakan makanan 

sebagai bagian dari“strategi perluasan diplomasi budaya.” 

Dimana strategi ini berusaha untuk mengekspor artefak budaya 

terhadap dunia yang lebih luas dalam bentuk“hidangan 

nasional, atau lebih luas lagi national cuisine.” (Braden Ruddy, 

2014) 

Implementasi program Gastrodiplomacy Korea Selatan 

diwujudkan melalui penyebaran Korean Food Globalization 

dengan program kampanyenya yaitu ‘Korean Cuisine to the 

World’ melalui Hansik: Kimchi Diplomacy membuat budaya 

masakan Korea Selatan dapat dinikmati oleh banyak orang di 

seluruh dunia khususnya wisatawan muslim. Selain itu 

pengembangan juga dilakukan untuk memperluas budaya 

masakan Korea baik domestik maupun internasional serta 

untuk membantu meningkatkan peluang bisnis yaitu untuk 

pertanian, kehutanan, perikanan, restoran, pariwisata dan 

budaya. Melalui Korean Food Globalization ini diharapkan 

dapat meningkatkan citra Negara Korea Selatan. 

Korean Food Globalization ini dilakukan untuk, 

membuat brand Korean food sebagai brand yang seimbang, 
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sementara esensi dari brand Korean food sendiri yaitu harmoni 

dan keseimbangan antara manusia dan alam. Juga, 

pembangunan model bisnis melalui merek Korean food dapat 

menjadi pedoman terhadap peningkatan nilai merek Korean 

food. Disisi lain, dalam kampanyenya juga, Korean food 

mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan yang mana sesuai 

dengan trend konsumsi makanan sehat di dunia. Inilah 

merupakan potensi yang sangat besar untuk dinikmati oleh 

banyak orang di seluruh dunia dengan karakteristik gizi dan 

sejarah panjang dari Korean food dan merupakan dasar untuk 

pengembangan sebagai produk budaya internasional. 

Bagi pemerintah Korea Selatan, gastrodiplomacy 

merupakan praktek mengglobalkan program Hansik atau 

Korean food yaitu melalui percampuranbentuk-bentuk 

tradisional rasa pedas dan asam untuk menarik selera asing 

khususnya untuk wisatawan muslim dengan menerapkan 

kebijakan halal pada korean food. (Pujayanti, 2017) Korea 

Selatan berhasil mempromosikan budaya mereka melalui 

makanan terhadap masyarakat internasional. Banyak wisatawan 

dari berbagai negara tertarik mencoba makanan khas dari Korea 

khususnya dari negara-negara muslim. Penduduk Indonesia dan 

Malaysia yang mayoritas berpenduduk muslim memiliki 

kebiasaan yang sama dengan Korea Selatan menjadikan nasi 

sebagai makanan pokok. Selain itu, masyarakat Indonesia dan 

Korea Selatan memiliki selera yang sama dalam makanan yaitu 

kedua negara menyukai makanan dengan cita rasa pedas, asam 

dan manis oleh karena itu makanan Korea mudah diterima oleh 

masyarakat Indonesia.  

Makanan tradisional Korea seperti kimchi, teokbokki, 

bimbimbap, gimbab, bulgogi, dan ramyun mudah ditemukan di 

kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta. Di Jakarta banyak 

berdiri supermarket yang menjual bahan makanan Korea seperti 

Mu Gung Hwa, Hanil Mart, Wijaya Mart atau K-Mart Wijaya 

dan New Seoul Supermarket dimana toko-toko tersebut berdada 

di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, restoran-

restoran Korea mudah ditemukan di daerah Ibu Kota seperti 
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Bon Chon atau Bulgogi Brothers yang menyediakan masakan 

tradisional Korea yang memiliki cita rasa yang enak. Peminat 

makanan Korea dari tahun ketahun semakin banyak, hal ini 

diakibatkan dengan adanya promosi yang dilakukan dalam 

drama Korea dimana drama Korea sangat disukai oleh kalangan 

remaja saat ini. Selainitu, pemerintah Korea Selatan 

menggunakan drama Korea sebagai soft diplomacy Korea 

Selatan melalui media elektronik.  

Menurut wisatawan asing terutama wisatawan muslim 

korean food adalah makanan yang berbeda dari negara-negara 

lain serta memiliki rasa yang unik karena (Anonim, 2017): 

1. Sederhana dan mudah dibuat. Salah satu hal yang 

paling menonjol dari makanan khas Korea adalah 

kesederhanaannya dan juga cara pembuatannya yang 

mudah. 

2. Cita rasa yang kaya dan juga pedas. Korea memiliki 

menu-menu yang unik dengan rasa yang khas namun 

sangat familiar serta bisa diterima oleh lidah 

masyarakat internasional. 

3. Selalu dilengkapi dengan sayuran dan rumput laut. 

4. Bahan yang digunakan segar sehingga menyehatkan. 

Pemerintah Korea Selatan berhasil dalam 

memperkenalkan kebudayaan mereka melalui kuliner terhadap 

negara-negara muslim. Korean food sudah dikenali oleh 

masyarakat internasional. Saat ini dibeberapa negara-negara 

muslim sudah banyak restoran-restoran yang menyediakan 

makanan khas dari Korea seperti di Indonesia, Malaysia, Uni 

Emirat Arab, dan lain-lain. 

 

 

 


