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BAB V 

KESIMPULAN 

Strategi pemerintah Korea selatan dalam meningkatkan 

kualitas layanan pariwsiata melalui korean halal food ke dunia 

internasional terutama ke dunia islam merupakan salah satu 

bentuk gastrodiplomasi yang nyata di dalam dunia 

internasional. Seperti indikator gastrodiplomasi yang 

dijabarkan oleh Paul Rockower yaitu berkomunikasi dan 

memberikan pemahaman mengenai budaya kuliner kepada 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Peran pemerintah Korea Selatan dalam membuat 

strategi diplomasi kuliner untuk memperkenalkan dan 

menerapkan korean halal food telah dilakukan dengan banyak 

cara yaitu bekerjasama dengan lembaga sertifikasi halal, 

menyediakan restoran-restoran halal, dan mempromosikan 

korean halal food melalui drama. Memperkenalkan korean 

halal food ke dunia muslim juga akan memberikan kesempatan 

bagi pengunjung muslim untuk mengenal secara lebih 

mendalam mengenai budaya yang ada di dalam korean food. 

Hal ini merupakan indikator dalam terealisasinya praktek 

gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi di indikatorkan oleh 

Rockower dalam bentuk usaha pemerintah dalam 

memperkenalkan budaya kuliner sebuah negara, dan membuat 

masyarakat asing memahami bagaimana budaya yang ada di 

kuliner sebuah negara. Hasil dari gastrodiplomasi ini sendiri 

adalah terciptanya citra negara Korsel yang positif di mata 

masyarakat internasional terutama umat Islam yang nantinya 

akan membuat posisi makanan Korea menjadi salah satu 

makanan favorit di dunia yang berguna dalam bersaing dengan 

negara lain dalam dunia internasional. Seiring dengan 

masyarakat asing mengenali korean food, seiring waktu itu 

jugalah masyarakat luar telah mengakui posisi korean food di 

dunia internasional. 
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Populasi muslim di dunia memiliki jumlah terbesar 

yakni mencapai angka 1,7 miliar jiwa. Seiring dengan 

populasinya yang besar, maka secara pasti, jumlah konsumsi 

Muslim adalah jumlah konsumsi terbesar di dunia. Dimana 

Menurut Thomson Reuters Global Islamic Economy Report 

2017 - 2018, jumlah konsumsi Muslim terutama dalam 6 

sektor yaitu makanan, pakaian, farmasi, pariwisata, media dan 

rekreasi serta sektor kosmetik sebesar US $ 2 triliun atau 

11,9% dari keseluruhan konsumsi masyarakat di dunia dan 

angka tersebut berada di atas jumlah konsumsi masyarakat 

Tiongkok di 6 sektor tersebut, yakni sebesar US $ 1,8 triliun 

atau 11,3% dari konsumsi masyarakat di dunia. Selain itu, 

tercatat bahwa setidaknya 1,2 miliar Muslim adalah pelanggan 

seluler dengan presentase demografi 60% berusia di bawah 30 

tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif dan konsumtif 

pada saat bersamaan. (Djakfar, 2017) 

Fakta tersebut menjadi salah satu faktor utama 

berkembangnya sektor wisata halal dalam industri pariwisata 

dunia. Kebutuhan berwisata Muslim yang cukup tinggi 

menjadikan negara- negara mayoritas Muslim maupun 

minoritas Muslim berlomba-lomba memperbaiki fasilitas 

pariwisatanya, agar sesuai dengan kebiasaan beragama 

Muslim dan menjadi daya tarik bagi wisatawan Muslim. Hal 

inilah yang dilakukan oleh Korea Selatan sebagai negara 

minoritas Muslim yang menerapkan korean halal food. Korea 

Selatan melakukan inovasi- inovasi terbaik yang mampu 

menarik wisatawan Muslim dunia khususnya dari Timur 

Tengah dan Asia Tenggara. 

Korea Selatan menjalankan diplomasi kuliner melalui 

korean halal food juga secara langsung sudah menanamkan 

dan meningkatkan citra Korea Selatan di dunia internasional 

sebagai negara yang mempunyai sejarah dan tradisi yang unik 

mengenai makanan khas mereka sehingga menjadi daya tarik 

bagi wisatawan muslim untuk berkunjung dan melakukan 

kerja sama dengan negara Korea Selatan. Menggunakan  

korean halal food sebagai soft power yang dilakukan oleh 
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pemerintah Korea Selatan bisa dikatakan telah terlaksana 

dengan baik. Pengenalan makanan Korea melalui strategi-

strategi yang dilakukan mempengaruhi peningkatan kualitas 

layanan pariwisata yang menyebabkan wisatawan muslim 

berkunjung ke Korea menjadi meningkat.  

Penelitian mengenai “Strategi Korea Selatan dalam 

Meningkatkan Kualitas Layanan Pariwisata melalui Korean 

Halal Food” ini, berkaitan dan relevan dengan beberapa mata 

kuliah dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, antara lain : 

1. Masalah Dunia Islam Penelitian “Strategi Korea 

Selatan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan 

Pariwisata melalui Korean Halal Food” relevan 

dengan mata kuliah Masalah Dunia Islam, 

dikarenakan penelitian ini membahas mengenai 

konsep halal yang menjadi kebutuhan bagi setiap 

umat Islam di dunia.  

2. Diplomasi Kebudayaan Penelitian “Strategi Korea 

Selatan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan 

Pariwisata melalui Korean Halal Food” relevan 

dengan mata kuliah Diplomasi Kebudayaan, 

dikarenakan dalam penelitian ini, Korea Selatan 

menggunakan Pariwisata sebagai nation branding di 

negaranya, yang telah dikenal ramah dengan 

wisatawan Muslim. 

 

 

 

 

 

 


