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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini Halal Food atau makanan Halal telah berkembang 

sangat pesat dalam bidang perdagangan pangan serta dilirik oleh berbagai konsumen di 

berbagai dunia baik negara dengan mayoritas Muslim maupun minoritas Muslim. Hal ini 

terjadi karena Halal Food memiliki kualitas yang tinggi dari bahan dasar makanan maupun 

penggelolaan makanan Halal itu sendiri yang membuat Halal Food pada akhirnya 

memiliki jaminan kesehatan yang lebih terjamin untuk para konsumen makanan Halal. 

Untuk mendapatkan sertifikat Halal sebuah perusahaan harus melewati prosedur sertifikasi 

yang ketat dari sebuah lembaga penyedia sertifikat Halal di sebuah negara. Oleh karena itu, 

dalam beberapa tahun belakang ini Halal Food menjadi begitu populer diberbagai negara 

di dunia salah satunya adalah Korea Selatan. 

Korea selatan merupakan negara yang berhasil mengenalkan budayanya ke dunia 

Internasional melalui Korean Wave yaitu gelombang budaya korea seperti Korean Pop dan 

Korean Drama. Salah satu dampak besar yang terjadi akibat dari fenomena Korean Wave 

ialah melalui fenomena Korean Wave pemerintah Korea Selatan telah berhasil menarik 

minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Korea Selatan hal ini terjadi karena  

Korean Wave dapat memberikan pengaruh yang besar kepada penggemarnya untuk 

menyukai berbagai hal tentang Korea Selatan seperti musik, life style, fashion, bahkan 

Korean Wave dapat membuat penggemarnya tertarik terhadap masakan maupun makanan 

khas Korea atau yang lebih dikenal dengan Korean Food (K-Food).  



 

 

 2 

Jae Su Kim Presiden AT Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation 

mengatakan “Makanan Korea Saat ini banyak disukai masyarakat dari berbagai bangsa 

karena memiliki rasa dan penyajian yang khas serta terbuat dari bahan baku yang baik 

untuk kesehatan tubuh” (Bahurekso, 2015). Adanya fenomena K-Wave yang mendunia ini, 

pada akhirnya membuat ketertarikan masyarakat Internasional terhadap masakan ataupun 

makanan Korea tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan negara-negara minoritas 

Muslim saja, namun juga dari masyarakat negara-negara dengan mayoritas Muslim juga 

memiliki ketertarikan yang sama tingginya terhadap makanan Korea Selatan. 

Namun terkait dalam hal makanan, umat Muslim hanya diperbolehkan untuk 

mengkonsumsi makanan yang Halal saja atau Halal Food. Definisi Halal Food sendiri 

ialah makanan yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat Muslim 

berdasarkan aturan dalam hukum Islam. Aturan makan di dalam agama Islam yaitu umat 

Muslim dilarang untuk mengkonsumsi daging babi ataupun daging yang tidak disembelih 

secara Islami, selain itu umat Muslim juga dilarang memakan makanan maupun meminum 

minuman yang mengandung alkohol ataupun terdapat jejak alkohol didalamnya, hal ini 

biasanya di sebut dengan “Halal”. Adapun konsep makanan Halal yang telah ditentukan 

yang dapat dikonsumsi seorang Muslim serta bagaimana cara makanan itu diproses dan 

apa keringanan bagi seorang Muslim untuk mengkonsumsi makanan yang tidak Halal 

sudah di jelaskan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 173  
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“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam 

keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang” (Al-Baqarah:173) 

Maksud dari ayat di atas makanan yang tidak dapat di konsumsi seorang Muslim 

adalah bangkai, hewan yang tidak disembelih secara Islami atau tidak menyebut nama 

Allah, darah yang mengalir, keseluruhan daging babi. Namun apabila dalam keadaan 

darurat dan tanpa ingin berbuat zalim serta tidak melampaui batas maka seorang Muslim di 

perbolehkan atau di Halal-kan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Adapun 3 dasar 

makanan Halal dalam syariat Islam diantaranya (Lalu Epol, 2016): 

1) Halal secara zatnya. 

Dalam Al-Quran dijelaskan, "Diharamkan bagi kamu sekalian bangkai, darah, daging 

babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, binatang yang 

tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas 

kecuali kamu sempat menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu binatang yang 

disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala (QS 5:3)." yang dapat diartikan 

semua binatang yang tidak melalui proses penyembelihan secara syariat Islam 

hukumnya haram untuk di konsumsi 

2) Halal cara prosesnya 

Makanan Halal dapat menjadi Haram jika melalui proses yang salah, berikut proses 

yang salah yang dapat mengubah makanan Halal menjadi Haram: 

a) Penyembelihan hewan tidak menyebut nama Allah dan tidak menggunakan 

alat yang tajam waktu proses penyembelihan 
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b) Penyembelihan hewan yang dilakukan untuk dipersembahakan kepada berhala  

c) Darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas serta urat nadi dan 

saluran pernasafasan hewan harus putus namun tetap dilakukan secara santun 

dengan menggunakan pisau yang tajam 

d) Daging hewan yang Haram tercampur dengan bahan yang tidak Halal seperti 

alkohol 

e) Semua jenis ikan yang hidup di dalam air merupakan daging yang Halal 

dikonsumsi walaupun tanpa disembelih 

3) Halal Cara Memperolehnya, 

maksudnya seorang Muslim harus memperhatikan makanan yang dikonsumsinya 

secara spiritual dan higienis karena Islam memberikan tuntunan agar umat Muslim 

hanya makan dan minum yang Halal dan Thoyyib yaitu makanan yang Bermutu dan 

tidak membahayakan kesehatan. 

 

 Meskipun di dalam agama Islam telah memiliki aturan yang melarang maupun 

memperbolehkan umat Muslim untuk mengkonsumsi segala sesuatu baik makanan 

maupun minuman, namun karena besarnya dampak dari fenomena Korean Wave masih 

membuat banyak umat Muslim yang terkena dampak dari fenomena ini berniat dan 

berkeinginan untuk mencicipi makanan Korea Selatan, padahal banyak dari makanan 

Korea Selatan yang mengandung bahan yang di Haram-kan dalam Islam selain itu Korea 

Selatan juga terkenal dengan kuliner daging babi-nya. Hal ini dikarenakan Islam 

merupakan agama minoritas di Korea Selatan. Menurut sensus nasional pada tahun 2015 

mayoritas penduduk Korea Selatan yaitu sebanyak 56% tidak menganut agama tertentu. 

Sisanya adalah masyarakat yang terbagi dalam kelompok agama Protestan 19%, Buddha 

15%, dan Katolik 7,9% dari total populasi (Korean Statistical Information Service, 2015). 
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Gambar 1.1 Sensus Pemeluk Agama di Korea Selatan 

 

Sumber : Korean Statistcal Information Service, 2015 

Menurut sebuah penelitian agama Islam merupakan agama minoritas di Korea Selatan 

yang jumlahnya tidak lebih dari 0,2% dari penduduk Korea Selatan yang berjumlah 51,47 

Juta pada tahun 2017 (Sasongko, 2017). Meskipun Agama Islam merupakan agama 

minoritas di Korea Selatan akan tetapi dikarenakan besarnya minat wisatawan Muslim 

terhadap makanan Korea serta berkembangnya pasar Halal Food diberbagai dunia 

membuat Halal Food dilirik kembali sebagai instrumen baru yang menguntungkan oleh 

pemerintah Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena pemerintah Korea Selatan melihat 

adanya peluang dan kesempatan yang besar terhadap pasar Muslim dalam peluang ekspor 

produk Halal sebab State of The Global Islamic Report 2016/17 mempredikisi bahwasanya 

komoditas Halal Food mencapai USD 1.088 triliun pada tahun 2014 akan meningkat 

menjadi USD 1.914 triliun pada tahun 2021. Selain adanya peluang serta kesempatan yang 

besar terhadap pasar Muslim dalam peluang ekspor produk Halal, pemerintah Korea 

Selatan juga melihat adanya pertumbuhan kunjungan wisatawan Muslim ke Korea Selatan 

dari tahun ke tahun yang cukup stabil dan di prediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. 
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Hal ini dipicu karena pada tahun 2015 agama Islam menduduki peringkat kedua sebagai 

agama terbesar di dunia dengan populasi umat Muslim sebesar 1,8 Miliar yang membentuk 

sekitar 24% populasi dunia dan diperkirakan populasi umat Muslim akan terus mencapai 

2,2 juta pada tahun 2030 (Pew Research Center, 2015).  

Gambar 1.2 Logo katagori makanan Halal di Korea Selatan 

 

Sumber : KTO, Halal Restaurant in Korea, 2016 

 

Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan akhirnya semakin ingin meningkatkan 

potensi Halal Food di Korea Selatan dengan menggunakan berbagai strategi 

gastrodiplomasi serta terus meningkatkan promosi, mutu, serta kualitas bahan makanan 

yang diproduksi oleh Korea Selatan dengan jaminan Halal agar umat Muslim di berbagai 

negara percaya terhadap jaminan Halal di Korea Selatan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana 

Strategi Gastrodiplomasi Korea Selatan Melalui Korean Halal Food Tahun 2015-2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis bagaimana strategi 

gastrodiplomasi yang dilakukan oleh  Korea Selatan melalui Korean Halal 

Food  tahun 2015-2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini, ialah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dengan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

kontribusi bagi jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta di harapkan juga dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan masukan mengenai strategi 

gastrodiplomasi melalui Halal Food yang dilakukan oleh Korea Selatan. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi 

gastrodiplomasi yang dilakukan Korea Selatan melalui Halal Food. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai makanan 

Halal bagi umat Muslim yang ingin mengkonsumsi makanan Halal Korea 

karena saat ini Korean Halal Food merupakan salah satu alat yang sedang 

digencar oleh pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan Muslim mancanegara. 

c. Penelitan ini diharapkan dapat memberikan contoh kepada Indonesia guna 

meningkatkan kunjungan wisatawan asing terutama negara dengan 

mayoritas umat Muslim di daerah daerah dengan minoritas muslim di 

Indonesia dengan menggunakan Halal Food sebagai salah satu instrumen 

baru. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 

No. Penelitian Terdahulu Keterangan 

1 

Nama peneliti Riski M Baskoro 

Judul 
Konseptualisasi dalam Gastrodiplomasi: Sebuah 

Diskusi Kontemporer dalam Hubungan Internasional 

Nama Jurnal 
Jurnal Insignia Vol 4, No 2 Hal 35-48 President 

University 
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Tahun 2017 

Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memaparkan jika 

gastrodiplomasi merupakan contoh konkret dari soft 

power serta gastrodiplomasi merupakan wacana 

kontemporer yang kemudian terus berkembang dan 

pada akhirnya menciptakan suasana positif bagi negara 

yang melakukan gastrodiplomasi. 

Perbandingan 

Peneliti lebih memfokuskan analisisnya pada 

gastrodiplomasi menggunakan makanan Halal 

sedangkan Riski M Baskoro lebih menjelaskan 

bagaimana gastrodiplomasi dalam dunia kontemporer. 

 

2 

Penelitian terdahulu Keterangan 

Nama peneliti Mary Jo A. Pham 

Judul 
Food as Communication : A Case Study of South 

Korea’s Gastrodiplomacy 

Nama Jurnal 

Journal of International Service (JIS) Vol 22, No.1  

Hal 1-23 School of International Service American 

University 

Tahun 2013 

Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini menjadikan negara Korea Selatan 

sebagai studi kasus dari kekuatan menangah yang 

menggunakan makanan sebagai alat untuk 

mengkampanyekan diplomasi publiknya, Selain itu 

menurut Pham gastrodiplomasi bisa mengekspor 

wisata kuliner suatu negara dalam upaya untuk 

kesadaran merek nasional, mendorong investasi 

ekonomi melalui pariwisata dan perdagangan. 

Perbandingan 

Perbandingan kajian pustaka dengan skripsi yang ingin 

di teliti akan mengkaji tentang bagaimana makanan 

Halal menjadi salah satu instrumen baru  

gastrodiplomasi Korea Selatan untuk menarik 
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kunjungan wisatawan asing khususnya wisatawan 

Muslim mancanegara untuk berkunjung ke Korea 

Selatan. 

 

3 

Penelitian Terdahulu Keterangan 

Nama peneliti Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah 

Publikasi  

Journal of Halal Product and Research (JHPR) Vol. 01 

No.02 Hal 1-12 Universitas Airlangga 

Judul Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan 

Tahun 2018 

Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memaparkan tentang 

perkembangan umat Muslim yang semakin meningkat 

setiap tahunnya yang pada akhirnya menjadikan hal ini 

sebagai sebuah peluang bagi sektor pariwisata untuk 

mengembangkan wisata Halal namun tantangan yang 

harus dilewati dalam mengembangkan wisata Halal 

salah satunya terkait dengan pemasaran. 

Perbandingan 

Pada penelitian ini memfokuskan tentang strategi 

gastrodiplomasi untuk meningkatkan wisatawan 

Muslim mancanegara di korea selatan sedangkat 

penelitian yang dilakukan Eka Dewi Satriana dan 

Hayyun Durrotul Faridah hanya membahas tentang 

perkembangan peluang dan tantangan wisata Halal di 

Indonesia. 

 

4 

Penelitian Terdahulu Keterangan 

Nama peneliti Atiek Zahrulianingdyah 

Publikasi  

Jurnal Teknobuga Vol. 6 No.1 Hal 1-9 Universitas 

Negeri Semarang 
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Judul 

Kuliner Sebagai Pendukung Industri Pariwisata 

Berbasis Kearifan Lokal 

Tahun 2018 

Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti memaparkan bahwasanya 

Perkembangan dunia wisata saat ini membuka peluang 

bagi berkembangnya industry  pariwisata bidang 

kuliner di daerah destinasi wisata, baik skala kecil, 

menengah maupun skala besar (internasional). 

Perbandingan 

Peneliti lebih fokus kepada makanan Halal untuk 

meningkatkan pariwisata sedangkan Atiek 

Zahrulianingdyah lebih memaparkan makanan lokal 

untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia. 

 

5 

Penelitian Terdahulu Keterangan 

Nama peneliti Shannon Haugh 

Publikasi Association of Publik Diplomacy Scholars (APDS)  

Judul Publik Diplomacy Magazine 

Tahun 2014 

Hasil Penelitian 

buku ini berisikan tentang definisi gastrodiplomasi 

baik menurut para ahli maupun persepktif, buku ini 

juga menyajikan studi kasus mengenai 

gastrodiplomasi yang dilakukan oleh berbagai negara, 

serta memperjelas konsep gasrodiplomasi yang 

dijabarkan oleh Paul Rockower 

Perbandingan 

Perbandingan kajian pustaka dengan skripsi yang ingin 

di teliti peneliti ialah buku tersebut hanya membahas 

tentang konsep gastrodiplomasi. Sedangkan, skripsi 

yang akan di tulis akan membahas tentang 

gastrodiplomasi yang di lakukan oleh Korea Selatan 

terutama dalam hal makanan Halal. Sehingga peneliti 

menjadikan buku  buku tersebut sebagai bahan 
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referensi dalam menggali lebih dalam lagi tentang 

konsep maupun perfektif gastrodiplomasi karena 

terkait dengan judul penelitian. 

 

1.6 Kerangka Konseptual 

1.6.1 Konsep Soft Power 

Menurut Joseph Nye (1990) definisi Soft Power ialah kemampuan untuk mendapatkan 

apa yang sebuah negara inginkan melalui daya tarik tanpa paksaan maupun bayaran. Daya 

tarik disini dapat berupa politik, kebijakan, maupun budaya dari suatu negara. Ketika 

kebijakan suatu negara dipandang sah dimata negara lain itu berarti Soft Power sebuah 

negara akan meningkat. Terdapat 3 sumber utama Soft Power, yaitu kebijakan domestik,  

kebijakan luar negeri, dan budaya. Kebijakan domestik melibatkan pembangunan ekonomi 

di sebuah negara, pendidikan, kesejahteraan sosial, nilai-nilai politik, kebebasan serta hak 

hak pribadi warga negara. Kebijakan luar negeri sebagai sumber Soft Power ialah termasuk 

kerja sama dengan negara lain, daya tarik di kalangan komunitas internasional, dan 

keanggotaan dalam berbagai organisasi perdamaian atau amal. Sedangkan, budaya sendiri 

merupakan salah satu sumber utama dari Soft Power yang mencakup bahasa nasional, 

masakan tradisional dari sebuah negara, semua jenis seni, musik, sejarah, semua jenis tari, 

dan lain sebagainya (Alexandra, 2014).  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep Soft Power untuk melihat 

bagaimana strategi atau rencana pemerintah Korea Selatan melalui diplomasi kulinernya 

dikarenakan diplomasi kuliner merupakan bagian dari diplomasi budaya. Seperti yang 

sudah dibahas sebelumnya bahwa Korea Selatan telah berhasil mengikatkan potensi Soft 

Power-nya untuk mendapatkan kepentingan negaranya melalui Korean Wave atau 
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kebudayaan Korea terutama melalui musik dan dramanya. Namun berbeda dengan Korean 

Pop maupun Korean Drama yang sudah dikenal oleh berbagai negara di dunia, Korean 

Halal Food di Korea Selatan masih berkembang oleh karena itulah pada akhirnya 

pemerintah Korea Selatan lebih meningkatkan intensitas terhadap Halal Food di negaranya. 

Korean Halal Food sendiri diprediksi akan menjadi kekuatan baru dalam Soft Power 

Korea Selatan jika negara-negara Muslim di berbagai negara di dunia percaya bahwa 

Korea Selatan tidak memiliki hambatan dalam kualitas jaminan Halalnya. 

Dalam meningkatkan Soft Power-nya terutama dalam bidang makanan Halal, Korea 

Selatan membuat kebijakan terkait Korean Halal Food. Kebijakan-kebijakan tersebut 

meliputi sertifikasi makanan Halal, pelaksanaan event Ramah Muslim, pembangunan 

fasilitas umat Muslim di dalam negeri demi kenyamanan turis Muslim, serta promosi 

terkait makanan Halal yang memiliki pesan tersirat bahwa Korea Selatan telah terbuka 

dengan umat Muslim maupun wisatawan Muslim mancanegara sehingga umat Muslim di 

berbagai negara akan nyaman untuk berkunjung ke Korea Selatan, karena jika jumlah 

kunjungan wisatawan Muslim meningkat tentu saja hal ini dapat meningkatkan 

perekonomian negara Korea Selatan. 

 

1.6.2 Gastrodiplomasi 

Dalam dunia kontemporer sekarang muncul sebuah istilah baru dari diplomasi yaitu 

gastrodiplomasi atau diplomasi melalui makanan yaitu sebuah diplomasi ataupun 

kampanye publik yang dilakukan dengan menggunakan makanan sebagai elemen utama 

untuk memberikan pengetahuan akan sebuah budaya kuliner suatu negara kepada negara 

lainnya yang dapat meningkatkan Nation Branding suatu negara yang berhasil melakukan 

gastrodiplomasi-nya. 
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Praktik diplomasi publik melalui makanan pertama kali diungkapkan oleh Paul 

Rockower (Rockower, 2011). Menurut Rockower secara sederhana gastrodiplomasi adalah 

“The act of winning hearts and minds through stomachs” yang dapat diartikan jika 

pemerintah sebuah negara dapat menggunakan makanan khas negaranya sebagai instrumen 

untuk melakukan diplomasi. Gastrodiplomasi juga dapat menawarkan akses praktis bagi 

masyarakat disebuah negara yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan liburan ke 

suatu tempat namun tetap memiliki peluang untuk mempelajari kebudayaan lain melalui 

Sense of Taste (Baskoro, 2017). Selain itu gastrodiplomasi dapat digunakan untuk 

memperbaiki ataupun meningkatkan citra negara di dunia Internasional karena 

gastrodiplomasi bisa mempengaruhi persepsi publik akan suatu negara hal ini diakibatkan 

karena makanan merupakan bagian vital dari kehidupan manusia. 

Selanjutnya, Rockower juga mengkarakteristikkan praktek gastrodiplomasi yaitu 

sebagai berikut (Rockower, 2011): 

a.  Diplomasi publik yang memiliki fokus mengenai budaya kuliner dengan  

publik asing secara luas dari pada level elit saja. 

b.  Praktek gastrodiplomasi yang berusaha untuk meningkatkan National 

Branding suatu negara dengan melakukan promosi melalui pemahaman 

budaya kuliner nasional kepada publik asing 

c.  Gastrodiplomasi berupa hubungan State to Public Relations: Menurut 

ahli strategi kampanye Public Relations Robbitt & Sullivan kampanye 

gastrodiplomasi memerlukan elemen dasar dari perencanaan strategi 

komunikasi. Adapun elemen-elemen kampanye gastrodiplomasi yang 
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telah dikelompokan menjadi beberapa strategi taktik yaitu sebagai 

berikut (Rockower, 2011): 

1) Pemasaran produk 

2) Penggunaan event 

3) Membangun kerja sama dengan  organisasi di luar negeri 

4) Menggunakan Leader Opinion dalam melaksanakan 

gastrodiplomasi 

5) Membangun hubungan melalui media 

6) Melalui pendidikan 

Selain itu, Mary Jo A.Pham juga mendukung pernyataan Rockower dengan 

menyatakan bahwa gastrodiplomasi dapat menjadi sebuah wadah yang sangat penting bagi 

suatu negara dengan kekuatan menengah karena jika suatu negara berhasil menggunakan 

gastrodiplomasinya dengan baik hal itu akan memberikan feedback berupa citra positif 

bagi sebuah negara. Kemudian, Pham juga memperluas gagasan Rockower menurutnya 

gastordiplomasi dapat digunakan sebagai suatu instrumen baru karena selain 

gastrodiplomasi dapat memperkenalkan pemahaman terkait budaya kuliner sebuah negara 

ke dunia Internasional gastrodiplomasi juga dapat meningkatkan investasi baik dibidang 

perdagangan maupun ekonomi dengan cara mendefinisikan gastrodiplomasi sebagai 

sebuah usaha yang dilakukan pemerintah dalam membangun kesadaran bangsa terhadap 

pentingnya Nasional Branding sebuah negara. 
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1.6.3 Alur Pemikiran 

 

1.7 Argumen Utama 

Adanya kesempatan yang besar terhadap pasar muslim dalam peluang ekspor produk 

Halal serta adanya kenaikan jumlah wisawatan Muslim mancanegara ke Korea Selatan 

yang cukup stabil maka pemerintah Korea Selatan menerapkan berbagai strategi 

gastrodiplomasi melalui Halal Food seperti bekerjasama dengan lembaga penyedia 
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sertifikat Halal, membuat event yang berkaitan dengan makanan Halal, melakukan promosi 

melalui media drama yang bertemakan makanan Halal di Korea Selatan, dan lain 

sebagainya. 

 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini ialah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2010). Di dalam penelitian ini 

peneliti akan berusaha menafsirkan lebih mendalam lagi tentang strategi gastrodiplomasi 

melalui Halal Food yang dilakukan oleh Korea Selatan pada tahun 2015-2018. 

 

1.8.2 Definisi Konsep 

a. Soft Power 

Joseph Nye (1990) mendefinisikan konsep Soft Power sebagai sebuah kemampuan 

dari suatu negara untuk mencapai kepentingannya melalui interkasi yang dapat meliputi 

kebudayaan, nilai, dan kebijakan dalam maupun luar negeri yang tidak terkait dengan 

unsur pemaksaan yang mengarah pada kekuatan militer, kecaman, maupun embargo. 

Selanjutnya, menurut Baldwin (2002) Soft Power merupakan sebuah kapabilitas yang 

dimiliki suatu aktor dalam sebuah negara yang tidak berwujud seperti Institusi, kebudayaan, 
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dan ideologi. Pendekatan Soft Power lebih berkarakter Inspirasional yaitu kekuatan untuk 

menarik orang lain dengan kekuatan emosional seperti membangun ikatan erat melalui 

komunikasi yang persuasif, kerjasama antar negara, dan pengaruh budaya sehingga 

membuat orang lain terpengaruh yang mengakibatkan kepentingan suatu negara terpenuhi 

tanpa melibatkan tindakan militer. Selain itu, dalam analisanya Trunkos (2014) 

mendefinisikan Soft Power merupakan suatu kemampuan negara melalui sumber daya 

nasional yang unggul  yang dapat digunakan untuk mempengaruhi negara laun demi 

mencapai kepentingan nasional serta menurut Trunkos konsep Soft power ini dapat 

diwujudkan melalui teknik kebijakan luar negerimaupun suatu instrumen yang dijalankan 

oleh sebuah negara. 

b. Gastrodiplomasi 

Rockower (2011) menyatakan bahwa gastrodiplomasi merupakan “The Best Way to 

Win Hearts and Mind is Through Thestomach”. Menurut Rockower, penggunaan 

gastrodiplomasi secara formal dapat menjadi sebuah program maupun instrumen baru yang 

dapat dilakukan pemerintah untuk melakukan diplomasi negara melalui penggunaan  

makanan khas di negaranya. Menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartika (2007) 

Gastrodiplomasi merupakan bagian dari diplomasi publik dan diplomasi budaya, yang 

dapat meningkatkan eksistensi sebuah negara serta memperbaiki citra bangsa. Selanjutnya, 

dalam hasil penelitian dari Rifani (2017) menyatakan bahwa pengaruh gastrodiplomasi dari 

sebuah negara dapat meningkatkan Nation Branding dan Brand Awareness di masyrakat 

Internasional serta penggunaan gastrodiplomasi juga dapat memicu lahirnya 

inovasi-inovasi baru dalam bidang kuliner di sebuah negara. 
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1.8.3 Fokus Penelitian 

Berikut fokus penelitian yang saya buat untuk memudahkan saya dalam mengkaji 

skripsi: 

Tabel 1.2 Fokus Penelitian 

Variable Dimensi Indikator Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 

Gastrodiplomasi 

Korea Selatan 

melalui Korean 

Halal Food 

Tahun 

2015-2018 

 

 

Soft Power 

 

 

Kebudayaan 

Menjadikan makanan Halal 

sebagai Soft Power negara 

untuk memenuhi kepentingan 

nasional yakni meningkatkan 

kunjungan wisatawan Muslim 

mancanegara di Korea 

Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gastrodiplomasi 

 

 

Penggunaan 

Event 

Mengadakan suatu acara 

terkait makanan Halal yang di 

produksi oleh Korea Selatan 

untuk dapat menarik minat 

Turis Muslim berkunjung ke 

Korea Selatan.  

 

Kerjasama 

dengan 

organisasi 

LN 

Menjalin kerjasama dengan 

organisasi luar negeri terkait 

sertifikasi Halal untuk 

membantu jalannya proses 

terkait produk Halal Korea 

agar dapat di percaya umat 

Muslim di berbagai negara. 

Penggunaan 

Leader 

Opinion 

Memperkenalkan Korean 

Halal Food melalui tokoh 

maupun artis terkenal di Korea 
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Selatan. 

Membangun 

Hubungan 

dengan 

Media 

Menyebarkan informasi 

tentang makanan Halal Korea 

melalui suatu acara yang dapat 

disaksikan baik di televisi 

maupun internet. 

 

1.8.4 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan suatu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang bertujuan 

untuk menjaga validitas dan reabilitas sebuah penelitian tetap terjaga, biasanya unit analisis 

sebuah penelitian dapat berupa perorangan atau individu, kelompok, organisasi, benda, 

wilayah, maupun waktu sesuai dengan fokus permasalahan yang ingin diteliti. Unit analisis 

yang peneliti akan gunakan di dalam proses penelitian ini adalah strategi gastrodiplomasi 

melalui Halal Food yang dilakukan oleh Korea Selatan pada tahun 2015-2018. 

 

1.8.5 Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang akan peneliti gunakan adalah data sekunder. Dimana pada penelitian 

ini data yang diolah oleh peneliti merupakan data secara tidak langsung yang bersumber 

pada buku, jurnal, artikel, dokumen, website resmi, maupun laporan resmi. 

 

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah  

studi pustaka yaitu peneliti akan mencari buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, maupun 
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dokumen yang relevan dan selaras dengan judul skripsi, peneliti juga akan menggunakan 

dokumen resmi yang di peroleh dari website resmi organisasi ataupun website resmi  

pemerintah yang dikeluarkan terkait penelitian, serta data penelitian juga akan ambil 

melalui tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, artikel maupun surat kabar terkait Halal Food 

yang ada di Korea Selatan sebagai sumber dari penelitian ini. 

 

1.8.7 Teknik Keabsahan Data 

 Keabsahan data merupakan sebuah bagian yang penting dalam sebuah penelitian. 

Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber 

data dan triangulasi metode. triangulasi sumber data yaitu mengumpulkan data dari 

beragam sumber yang berbeda dan menggali kebenaran mengenai informasi yang 

didapatkan dan triangulasi metode yaitu penggunakan sejumlah metode pengumpulan data 

dalam suatu penelitian dengan membandingkan informasi yang diperoleh terutama dalam 

hal pengumpulan data secara dokumentasi sehingga menghasilkan sajian data yang valid 

untuk penelitian. 

 

1.8.8 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data pada penelitian ini akan diawali dengan pengumpulan data terkait 

permasalahan ataupun fenomena yang berkaitan dengan judul skripsi yang kemudian akan 

diklasifikasikan dengan data yang diperoleh untuk mempermudah mengolahan data. 

Setelah data diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, selanjutnya 

skripsi akan dianalisa dan dikaji menggunakan konsep yang telah dipilih peneliti yang 

kemudian data yang telah dianalisis ini akan disajikan secara sistematis sehingga dapat 



 

 

 22 

ditarik sebuah kesimpulan akhir yang sejalan dengan penelitian. Menurut teori Miles dan 

Humberman yaitu interactive model, teknik analisis data deskriptif kualitatif pada dasarnya 

terdiri dari 3 komponen yaitu (Pawito, 2017): 

a. Reduksi data (data reduction) 

Pada tahap ini peneliti mencari data dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, 

serta dokumen terkait dengan penelitian yang akan di teliti. 

b. Penyajian data (data display) 

Pada tahap ini peneliti akan menghubungkan semua data yang telah diperoleh 

sehingga dapat menghasilkan analisis kritis. 

c. Penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions) 

Pada tahap ini peneliti akan mengkonfirmasi, mempertajam serta merevisi 

kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat sampai pada kesimpulan final 

mengenai penelitian yang sedang dilakukan. 

 

1.8.9 Jadwal Penelitian 

Penelitian skripsi ini akan dilaksanakan pada kurun waktu terhitung sejak januari 2020 

sampai dengan selesai. 
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1.9 Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah membahas persoalan dalam penelitian ini, maka peneliti telah 

menyusun sistematika penelitian yaitu sebagai berikut: 

1) BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan membahas tentang tentang latar belakang pemilihan judul 

penelitian, rumusan masalah, kerangka konseptual, kajian pustaka, argumen 

utama,metode penelitian, serta sistematika penelitian. 

2) BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

  Pada bab ini akan menjelasakan tentang bagaimana Halal Food di Korea Selatan, 

awal mula perkembangan Muslim di Korea Selatan serta mengambarkan pengaruh 

fenomena Korean Wave dalam perkembangan Halal Food di Korea Selatan. 

3) BAB III : PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan membahas dan menjabarkan bagaimana strategi 

gastrodiplomasi Korea Selatan melalui Korean Halal Food pada tahun 2015-2018. 

4) BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini akan membahas tentang ringkasan singkat yang diambil dari hasil 

penelitian yang telah disusun dan dianalisis di bab sebelumnya serta peneliti akan 

memberikan saran kepada pemerintah Indonesia untuk mencontoh Korea Selatan 

dengan menggunakan Halal Food sebagai instrumen baru untuk menarik kunjungan 

wisatawan luar negeri serta penelti juga akan memberi saran kepada peneli selanjutnya  
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