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BAB II 

PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL FOOD  

 

 

Pasar muslim dewasa ini telah berkembang pesat dikarenakan populasinya yang 

besar di dunia. Dengan potensi pangsa pasar muslim tersebut, banyak negara-negara 

non-muslim menggunakan kesempatan ini untuk memasuki pasar halal. Beberapa dari 

negara tersebut adalah Thailand, Jepang, Singapura dan negara Korea Selatan yang 

akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Negara-negara tersebut juga 

mengembangkan industri makanan halal mereka demi kenyamanan wisatawan muslim 

yang berkunjung. Selain itu juga dengan memasuki industri halal dapat meningkatkan 

perekonomian negara tersebut.  

Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran besar tentang industri Halal Food 

di negara-negara non-muslim terutama Korea Selatan. Lalu menjelaskan pengertian 

Halal Food itu sendiri. Kemudian juga membahas tentang perkembangan muslim dan 

komunitas muslim yang ada di Korea Selatan. Lebih lanjut dalam bab ini juga 

membahas tentang wisatawan muslim yang berkunjung ke Korea dalam beberapa 

tahun terakhir.  
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2.1 Halal Food 

Islam merupakan agama kedua terbesar di dunia dengan pengikut berjumlah 

sekitar 1,6 Milyar (2010).32 Dalam islam juga terdapat aturan-aturan yang harus ditaati 

oleh pengikutnya seperti dengan agama-agama lain. Salah satunya adalah mengenai 

aturan makanan. Menjadi seorang muslim diwajibkan untuk menghindari makanan-

makanan yang dilarang oleh Allah SWT dan mengikuti apa yang diperbolehkan. Istilah 

untuk hal tersebut disebut dengan Halal.  

 ‘Halal’ (حالل ) merupakan kata dari bahasa Arab yang secara harfiah memiliki 

arti diperbolehkan atau diizinkan. Dalam makanan, Halal merupakan standar makanan 

yang ditentukan dalam Al-Qur’an.33 Sebaliknya terdapat Haram yang berarti dilarang 

atau tidak diizinkan. Halal dan Haram adalah istilah universal yang di aplikasikan di 

seluruh kehidupan. Istilah ini biasa digunakan berhubungan dengan produk makanan, 

kosmetik, produk perawatan, obat-obatan, dan bahan makanan. Ketentuan Halal sendiri 

terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi “Sesungguhnya 

Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 

(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam keadaan 

terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

                                                
32 Drew Desilver dan David Masci, Loc.Cit. 
33 What is Halal? A Guide for Non-Muslims, dalam https://www.icv.org.au/about/about-islam-

overview/what-is-halal-a-guide-for-non-muslims/ diakses pada 25 Juni 2018, 12.45 WIB 



29 

 

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.34 

Definisi Halal Food sendiri adalah makanan yang layak dan di izinkan dan 

makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh muslim yang berdasarkan dalam 

hukum Islam. Hukum ini menentukan makanan apa saja yang diperbolehkan dan 

bagaimana cara makanan itu disiapkan. 35  Adapun daging hewan yang boleh 

dikonsumsi yaitu ayam, kambing, domba dan sapi. Namun, daging tersebut dapat 

diperbolehkan dikonsumsi jika hewan-hewan tersebut disembelih dengan cara yang 

sudah dijelaskan dalam hukum Islam. Tindakan penyembelihan harus dilakukan 

dengan niyyah (niat) dan orang yang menyembelih harus benar-benar mengetahui 

dasar-dasar melakukannya.36 Adapun syarat-syarat tertentu untuk menyembelih hewan 

yaitu masih hidup dan sehat serta yang telah disetujui oleh ahli yang kompeten.  

Selain itu, standar halal juga memiliki syarat untuk peralatan dan perkakas yang 

akan digunakan untuk menyembelih hanya diperuntukkan penyembelihan halal saja. 

Peralatan yang digunakan pun diharuskan alat yang tajam tetapi bukan sesuatu yang 

terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Pemotongan juga harus dilakukan sekali dan 

tindakan pemotongan dari penyembelihan itu diizinkan selama alat yang dipakai tidak 

                                                
34 Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 173.  
35 Sinem Betul, Loc.Cit 
36 Sharifah Zannierah Syed Marzuki, et.al,The Anatomy of Halal Slaughtering: Issues and Challanges, 

2012, Malaysia: Universitas Teknologi Mara Pahang, hal.2, dalam 

https://www.researchgate.net/publication/306380068_The_Anatomy_of_Halal_Slaughtering_Issues_a

nd_Challenges?enrichId=rgreq-9bec2256a37f826ac227a71b88db662b-

XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNjM4MDA2ODtBUzozOTgxODM5NzgwMjkwNTZA

MTQ3MTk0NTg2NjYxMA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf diakses pada 9 

November 2018, 13.32 WIB.  
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diangkat dari hewan selama pemotongan.37 Berdasarkan berbagai penelitian, metode 

tersebut merupakan metode yang paling tidak menyakiti hewan jika langkah-langkah 

yang dilakukan benar. 38  Langkah-langkah yang dilakukan dimulai dengan sayatan 

pada leher di beberapa titik tepat di bawah glotis (jakun) dan setelah glotis untuk hewan 

yang memiliki leher yang panjang. Selain itu, penyembelihan harus merusak trakea 

(halqum), eoesophagus (mari’) dan kedua arteri karotis serta vena jugularis (wadajain) 

untuk mempercepat pendarahan dan kematian hewan.39  

Selain itu, hewan yang tempat tinggalnya di air seperti ikan tidak perlu 

disembelih dikarenakan hewan-hewan tersebut tidak akan hidup lama setelah 

meninggalkan habitatnya kemudian juga hewan air tidak memiliki darah sebanyak 

hewan darat.40 Selain Halal, dalam hukum Islam juga terdapat haram yang memiliki 

arti dilarang. Adapun makanan haram termasuk burung dan binatang pemangsa seperti 

elang dan harimau, makanan yang diberikan kepada berhala, daging hewan yang telah 

mati sebelum disembelih, darah dan daging tertentu seperti monyet, tikus dan juga 

makanan yang biasa dimakan oleh non-muslim termasuk babi, lemak babi dan produk-

produk seperti ham, bacon, dan alkohol.41 

Produk halal juga menjamin makanan yang sehat dan higienis karena produk 

tersebut telah menjalani pemeriksaan ketat dan ekstensif yang dilakukan oleh lembaga 

                                                
37 Ibid.  
38 Ibid.  
39 Ibid, hal. 3 
40 What is Halal Food?, dalam http://www.darul-arqam.org.sg/what-is-islam/what-is-halal-food/ 

diakses pada 25 Juni 2018, 13.01 WIB 
41 Ibid.  
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sertifikasi Halal. 42  Jika produk tersebut lolos pemeriksaan halal, produsen akan 

diberikan sertifikat halal dan hak untuk menerapkan tanda halal pada kemasan 

produknya untuk diproduksi massal. Tanda halal adalah alat efektif yang digunakan 

oleh Muslim sebagai referensi untuk memudahkan mereka membeli produk Halal 

tanpa harus meragukan produk tersebut.43 Tanda halal tersebut sangat penting bagi 

Muslim untuk menentukan produk apa yang dapat mereka beli dan juga lembaga 

sertifikasi halal memainkan peran penting dalam sertifikasi produk.  

Selain memiliki peran untuk mensertifikasi produk, lembaga sertifikasi halal 

juga memastikan bahwa setiap produk yang akan dikirim untuk pemeriksaan halal 

memenuhi persyaratan Halal agar dapat dikonsumsi oleh Muslim. Dewasa ini 

sertifikasi halal dapat di akses secara global di lebih dari 60 negara dengan berbagai 

pusat dan organisasi Islam bersama dengan lembaga pemerintah mengeluarkan 

berbagai jenis sertifikat halal.44 Malaysia, Turki, Indonesia dan Uni Emirat Arab secara 

aktif mengambil langkah untuk memimpin pasar halal Islam di antara negara-negara 

Islam.45 Negara-negara tersebut memiliki lembaga sertifikasi halal di negaranya yang 

                                                
42 Yoza Achmad Adidaya,Op.Cit, hal. 10 
43 Ibid.  
44 Ibid, hal. 11 
45 Hyunseo Park, Food Globalization and Culture War: The Case of The Halal Food Complex in South 

Korea,2017,Skripsi, Korea Selatan: Studi Sosial dan Pendidikan, Universitas  Perempuan Ewha, hal. 

30, dalam 

https://www.researchgate.net/profile/Hyun_Seo_Park/publication/320871910_Food_globalization_and

_culture_war_The_case_of_the_halal_food_complex_in_South_Korea/links/5a0056814585159634b74

00f/Food-globalization-and-culture-war-The-case-of-the-halal-food-complex-in-South-Korea.pdf 

diakses pada 16 Agustus 2018, 11.34 WIB 
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sudah sangat berkembang dibandingkan negara-negara lainnya dan sering dijadikan 

sebagai pedoman untuk lembaga sertifikasi halal di negara lainnya. 

 Malaysia bertujuan untuk menjadi pusat pasar halal global dengan membangun 

zona industri makanan halal dan meningkatkan tingkat sertifikasi halal JAKIM sebagai 

standar halal global. 46 Thailand dan beberapa negara tetangga mengadopsi standar 

halal dan sertifikasi Malaysia. Adapun Turki merupakan pasar makanan halal terbesar 

kedua setelah Indonesia tetapi masih tertinggal dengan Malaysia dalam pengembangan 

standar halal. Association for The Inspection and Certification of Food and Supplies 

(GIMDES) dan Turkish Standards Instituition (TSE) mulai mengeluarkan sertifikasi 

halal masing-masing pada tahun 2009 dan 2011.47Sedangkan Pemerintah UEA terus 

aktif mengembangkan pasar halal domestik untuk menjadikan UEA sebagai pusat 

industri halal meskipun ukuran pasar makanan relatif kecil dan ketergantungan tinggi 

pada impor makanan. UEA berkolaborasi dengan Malaysia yang memimpin industri 

halal dunia.48 

 

2.2 Perkembangan Halal Food di Negara Non-Muslim 

  Dewasa ini perkembangan Halal Food di negara-negara non-muslim semakin 

meningkat di dunia. Banyaknya turis muslim yang berkunjung ke negara-negara 

tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Thailand dengan memiliki populasi 

                                                
46 Ibid,  hal. 31 
47 Ibid.  
48 Ibid.  
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berjumlah sekitar 68 juta orang juga menjadi salah satu negara non-muslim yang 

mengembangkan Halal Food.49 Agama Buddha merupakan agama mayoritas sebanyak 

54,5 Juta orang (87,2%), sedangkan agama Islam memiliki pengikut sebanyak 7,5 Juta 

(12%).50 Muslim menjadi agama kedua terbanyak setelah Buddha. Pattani, Yala dan 

Narathiwat menjadi 3 daerah yang memiliki pengikut muslim terbanyak di Thailand. 

Meskipun begitu, makanan dan produk-produk Halal mudah ditemukan di restoran dan 

pusat perbelanjaan dikarenakan banyaknya permintaan oleh Thailand muslim sendiri 

sehingga akhirnya mereka meminta untuk dibuatkannya pusat pengujian halal negara. 

Semenjak itu, pemerintah terus mengembangkan industri Halalnya hingga Industri 

Halal Thailand pun berkembang dengan pesat karena Institut Pangan Nasional (NFI) 

Departemen Promosi Industri Thailand membuat rencana untuk mengekspor produk 

makanan Halal yang tertuang dalam rencana strategi lima tahun pemerintah Thailand 

dimulai dari tahun 2016-2020.51  

  Thailand dikenal dengan “Kitchen of The World” ini pada tahun 2010 telah 

mengekspor sekitar US$24,38 Juta hasil ternak, perikanan, biji-bijian, sayur-sayuran, 

buah dan produk gula. 52 Adanya kelimpahan sumber daya alam dengan investasi yang 

                                                
49 The World Factbook: People and Society Thailand, 2017,dalam  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html diakses pada 25 Juni 2018, 

13.05 WIB 
50 Muslim in Thailand, dalam  http://www.thaiembassy.org/riyadh/th/organize/29025-Muslim-in-

Thailand.html diakses pada 25 Juni 2018, 13.11 WIB 
51 Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2017, Mudahnya Mencari Makanan Halal di Thailland, dalam 

https://travel.kompas.com/read/2017/11/20/071400627/mudahnya-mencari-makanan-halal-di-thailand- 

diakses pada 25 Juni 2018, 14.11 WIB  
52 Mohani Abdul, Perceptions on Halal Food Certification in Hat Yai, Thailand, 2014, International 

Journal of Economics and Management, Universitas Putra Malaysia, hal.182, dalam 

http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/39510/1/bab10.pdf diakses pada 26 Juni 2018, 12.09 WIB 
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signifikan dalam teknologi lalu keamanan pangan yang mengikuti standar kualitas 

internasional telah membantu Thailand sebagi “Kitchen of The World”. Sebagai satu-

satunya produk makanan neto terbesar seperti beras, tuna kaleng, makanan laut beku, 

ayam dan nanas kalengan.53 Halal Food di Thailand sendiri merupakan salah satu usaha 

dari Pemerintah Thailand untuk mempromosikan dan mendorong Thailand sebagai 

“Kitchen of The World”. Thailand merupakan negara yang mendapat peringkat pertama 

dalam hal ekspor Halal Food dari ke 10 negara ASEAN.54 Pasar utamanya adalah 

Malaysia, Indonesia, Nigeria, Oman, dan negara-negara lain di ASEAN. Pada tahun 

2011, terdapat 8.000 pabrik yang telah bersertifikat Halal di Thailand karena 

kesuksesannya memasuki pasar Halal. 55 

   Strategi Thailand untuk menjadi “Kitchen of The World” telah didukung 

dengan adanya pendanaan baru dan 5 tahun perencanaan strategis untuk mempromosi 

produksi dan standar Halal Food  yang dikembangkan oleh Industry Ministry and The 

National Food Institue bersama Central Islamic Committee of Thailand and calls for 

up to Thai Bhat (THB)  kepada konsumen muslim di dunia. 56  5 milyar akan 

diinvestasikan untuk menaikkan pengiriman ekspor makanan Halal dan seterusnya 

akan dinaikkan 10% setiap tahun dari tahun 2010-2014. Pemerintah Thailand membuat 

agensi khusus untuk terus aktif dalam mempromosikan Thailand Halal Food. Sub-

                                                
53 Royal Thai Embassy in Mexico, Food Industry in Thailand “Kitchen of The World”, dalam 

http://thailatinamerica.net/mexico/index.php/en/about-thailand/economy/thai-indus/296-food-industry-

in-thailand-kitchen-of-the-world diakses pada 26 Juni 2018, 12.00 WIB 
54 Mohani Abdul, Op.Cit,  
55 Ibid.  
56 Ibid. 
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komite bersama-sama mengkoordinasikan makanan ekspor dan akreditasi Halal Food 

di bawah National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) 

dan Halal Standard Institue of Thailand (HSIT) di bawah Central Islamic Committee 

of Thailand telah menetapkan sistem akreditasi makanan Halal Thailand yang sesuai 

dengan standar Internasional dan standar makanan halal dari Uni Emirat Arab. 57 

  Menurut peraturan Central Islamic Committee of Thailand (CICT) mengenai 

permasalahan Halal bahwa CICT bertanggung jawab untuk menentukan dan 

memberitahukan bagaimana standarisasi produk makanan Halal Thailand harus sesuai 

dengan prinsip Islam dan standar Internasional selain menyetujui penggunaan logo 

Halal pada produk Halal. 58  Sedangkan untuk menyediakan layanan pemeriksaan 

produk secara ilmiah adalah Halal Science Center (HSC). CICT juga berfungsi sebagai 

Halal Accreditation Body (HAB) untuk mengakreditasi Halal Certification Body 

(HCB) yang mengoordinasi dan mengawasi divisi yang terkait dengan operasi Halal 

untuk operasi yang efektif dari Standar Produk Halal. Untuk lebih aktif dan efisien, 

Departemen Thailand untuk Halal Affairs menyusun strategi agar Provincial Islamic 

Committee bertanggung jawab pada sertifikasi Halal level Provinsi sedangkan untuk 

provinsi lain tanpa Provincial Islamic Committee yang bertanggung jawab adalah 

CICT.59   

Gambar 2.1 

                                                
57 Ibid, hal. 183 
58 Ibid, hal.181 
59 Ibid.   
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Logo Halal Thailand 

 

Sumber: NFI aims to boost Thai Halal Food Industry. 2018. 

https://www.bangkokpost.com/business/news/1394058/nfi-aims-to-boost-thai-halal-food-industry  

 

  Selain Thailand, terdapat negara Jepang yang juga sedang mengembangkan 

industri Halal Foodnya. Jepang merupakan negara Non-Muslim dengan perkembangan 

industri Halal yang signifikan. Di Jepang, penganut Islam hanya berjumlah sekitar 

0.18% dari total populasi. 60  Muslim di sini rata-rata adalah imigran, Indonesia 

merupakan muslim terbanyak, yaitu sekitar 30 ribu, kemudian Pakistan, Bangladesh 

dan Iran. 61 Sedangkan  orang Jepang asli sangat sedikit memeluk Islam, yaitu sekitar 

7 ribu orang dan rata-rata dari mereka adalah wanita Jepang yang menikah dengan 

Muslim asing.  Dengan persentase tersebut, dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang 

Jepang asli yang berminat untuk memeluk agama Islam. Secara umum, Muslim Jepang 

lebih memilih untuk memasak sendiri di rumah atau pergi ke restoran etnis jika mereka 

makan diluar. Sebagian akan memesan makanan berbahan seafood atau vegetarian jika 

sedang makan di tempat makan lokal. Jika akan membeli suatu produk yang diragukan 

bahan-bahan di dalamnya, mereka akan menelepon Customer Service pabrik tersebut. 

                                                
60 Yoza Achmad Adidaya, Op.Cit, hal.16   
61 Ibid. 
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Karena sebagian besar makanan dan bahan halal diimpor, sertifikasi halal didasarkan 

pada manufaktur negara tersebut.62  

Gambar 2.2 

Salah satu Halal Food di Jepang 

 

Sumber: Gyumon Shibuya Halal. 

https://thedailyjapan.com/gyumon-shibuya-halal/  

 

   Menurut penelitian dari Yoza, terdapat faktor yang membuat industri Halal 

berkembang di Jepang. Adanya globalisasi dan jatuhnya Yen yang membuat Jepang 

dapat lebih terjangkau dan membuat banyak turis berkunjung ke negara ini. 63 

Dikarenakan perusahaan Jepang telah mengalami pelambatan karena kurangnya 

konsumen lokal, mereka akhirnya ingin mengekspor produknya ke negara-negara 

muslim. Kemudian juga populasi yang menua dan menurunnya angka kelahiran 

berdampak buruk pada industri manufaktur dan industri lainnya. Populasi yang menua 

                                                
62 Ibid.  
63 Ibid, hal 19 
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tercermin dalam proporsi yang relatif kecil dari generasi muda usia produktif yang 

mengancam ekonomi Jepang dan menyebabkan melemahnya Yen Jepang.64  

   Dengan melihat Tourism sebagai solusi dalam meningkatkan ekonomi, Shinzo 

Abe memasang target sebanyak 20 juta wisatawan asing berkunjung ke Jepang pada 

tahun 2020 di saat Olympic and Paralympic Games. Menurut data yang dirilis oleh 

Japan National Tourist Organization (JNTO), wisatawan asing yang berkunjung ke 

Jepang berjumlah 10 juta pada tahun 2013.65 Lalu, pada tahun 2014, wisatawan asing 

mencapai 13,4 juta dan pada tahun 2016 telah mencapai 19,7 juta sehingga tidak 

memungkiri Jepang dapat mencapai target 20 juta wisatawan asing. Namun untuk 

menghitung wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang masih sulit karena tidak 

ada data resmi untuk turis yang berdasarkan agama.  

   Hanya dapat menggunakan estimasi kasar dengan mengategorikan wisatawan 

asing berdasarkan negaranya. Indonesia dan Malaysia diketahui sebagai negara dengan 

mayoritas Muslim. Indonesia dengan 87.2% pada tahun 2010.66 Kemudian Malaysia 

dengan 61.3% pada tahun 2010.67 Wisatawan dari kedua negara tersebut memiliki 

peningkatan yang cukup signifikan dapat dilihat pada statistik data oleh JNTO. 

                                                
64 Ibid, hal. 22 
65 Ibid, hal. 19 
66 The World Factbook: Indonesia (People and Society) dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html diakses pada 21 Desember 

2018, 14.35 WIB 
67 The World Factbook: Malaysia (People and Society) dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html diakses pada 21 Desember 

2018, 14.37 WIB 
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Peningkatan tersebut yang menyebabkan penyebaran Halal Tourism di masyarakat 

Jepang.  

Tabel 2.1 

Wisatawan Asing Dari Negara Muslim ke Jepang 

No. Negara 2015 2016 2017 

1. Indonesia 205, 083 271,014 352,330 

2. Malaysia 305,447 394,268 439,548 

Sumber: Japan Tourism Statistics. 

https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--inbound--travelers--transition 

   Selain itu, lebih lanjut menurut Yoza, Jepang telah berpaling dari turis 

Tiongkok dan Korea yang biasanya menjadi turis yang paling banyak berkunjung 

dikarenakan adanya permasalahan teritorial dengan kedua negara tersebut. Sehingga, 

Jepang mulai mengubah arah tourismnya ke negara-negara di Asia Tenggara agar tidak 

terlalu bergantung kepada turis dari Tiongkok dan Korea.68 kemudian juga, Ministry of 

Foreign Affairs of Japan (MOFA) telah membebaskan visa di beberapa negara 

ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Philipines. 69  Indonesia pun 

dibebaskan visa jika memiliki Electronic passports (e-passports) dan mendaftar paspor 

di kedutaan Jepang sebelum keberangkatan.   

   Menurut Japan External Trade Organization (JETRO), Pasar untuk Halal Food 

telah mencapai US$ 5,8 Milyar di seluruh dunia.70 Tantangan untuk industri Jepang 

                                                
68 Yoza Adidaya, Op.Cit, hal. 20 
69 Ibid, hal. 21 
70 Ibid. 
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jika mereka ingin mengekspor produk mereka ke negara muslim adalah sertifikasi 

Halal. Perusahaan Jepang harus memiliki logo Halal dari negara berbeda dimana 

mereka ingin mengimpor produk mereka dikarenakan sertifikasi Halal di Jepang hanya 

berlaku untuk konsumsi lokal. Mendapat sertifikasi Halal ini pun tidaklah mudah 

karena ada banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi ini sangat ketat dan sulit. 

  Di Jepang, terdapat  sekitar 10 lembaga sertifikasi halal dari berbagai institusi.71  

Tidak seperti sertifikasi Halal di negara lain, Jepang masih sulit untuk benar-benar 

mengimplementasi Halal karena masih terdapat kebingungan tentang beberapa 

masalah seperti logistik dan proses penyembelihan. Oleh karena itu, Halal Jepang 

masih disebut dengan Halal “lokal” yang artinya adalah produk-produk Halal 

disertifikasi oleh lembaga sertifikasi halal lokal di Jepang.72  

   Lembaga sertifikasi halal dibagi menjadi 3 kategori, yaitu organisasi non-profit, 

badan keagamaan dan bentuk organisasi lainnya. Serifikasi Halal pertama kali dibentuk 

pada tahun 1986 yang dikelola oleh Asosiasi Muslim Jepang.73 Pada saat ini organisasi 

tersebut tidak bertujuan untuk bisnis karena pada dasarnya organisasi ini adalah sebuah 

badan keagamaan yang kegiatan utamanya adalah membantu komunitas muslim secara 

sukarela.  

  Negara non-muslim selanjutnya yang juga berhasil dalam industri Halal 

Foodnya adalah Singapura. Agama mayoritas di Singapura adalah Buddha (33.2%). 

                                                
71 Ibid, hal. 13-14 
72 Ibid.  
73 Ibid.  
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Kemudian Kristen (18.8%), Muslim (14%), Taoist (10%), Hindu (5%), yang lainnya 

(0.6%) dan tidak mempunyai agama (18.5%). 74 Di Singapura semua hal tentang 

muslim termasuk makanan halal dibawahi oleh Majelis Ugama Islam Singapura 

(MUIS). Menurut MUIS, sertifikat halal tidak diwajibkan tetapi lebih bersifat sukarela 

untuk semua bisnis di Singapura. 75   Secara umum, para pebisnis mengajukan 

permohonan sertifikat halal jika mereka mempunyai target kepada konsumen Muslim. 

MUIS didirikan pada tahun 1973 dengan membuat Unit Standar Sertifikat Halal untuk 

mengatur sektor halal.76 MUIS sendiri adalah dewan hukum dari Pemerintah Singapura 

yang berada di bawah lingkup Kementerian Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda serta 

di bawah pengawasan langsung Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan 

Muslim. Pada tahun 2014, MUIS telah mensertifikasi lebih dari 2.900 dan diperkirakan 

akan terus bertambah hingga 5000 tempat pada tahun 2015. 77  Produk halal yang 

disetujui oleh MUIS naik tujuh kali lipat dari 2.240 menjadi 15.600 dalam dekade 

terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa MUIS telah memainkan peran penting dengan 

menjamin makanan halal bagi 15% penduduk Muslim yang berada di Singapura.  

Gambar 2.3 

Logo Halal MUIS 

                                                
74 The World Factbook: Singapore (People and Society), dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html diakses pada 8 Oktober 

2018, 16.48 WIB 
75Halal in Singapore, 2017, GAIN Report: USDA FOreign Agricultural Service, hal. 9, dalam 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Halal%20in%20Singapore%20_Singapore

_Singapore_3-28-2017.pdf diakses pada 8 Oktober 2018, 19.44 WIB 
76 Ibid, hal. 13 
77Norazla A. Wahab, dkk, Op.Cit.  
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Sumber: Logo Halal Singapura.  

https://www.muis.gov.sg/Halal/About 

 

   Industri halal Singapura sedang meningkat lima kali lipat selama dekade 

terakhir. Negara Singapura ini merupakan salah satu negara dengan populasi muslim 

yang memiliki daya beli tertinggi sehingga negara ini memiliki pasar potensial yang 

tinggi untuk makanan halal setelah Malaysia dan Indonesia di wilayah tersebut.78  

Pariwisata juga berperan dalam mendorong permintaan untuk restoran, kafe dan gerai 

makanan bersertifikat halal. Pada tahun 2015 terdapat 15,2 juta turis yang berkunjung 

ke Singapura di antaranya adalah Indonesia dengan 2,73 juta dan Malaysia dengan 1,17 

juta.79 Negara ini juga juga terpilih sebagai negara non-muslim yang paling ramah bagi 

wisatawan muslim pada tahun 2015 dalam Global Muslim Travel Index (GMTI).  

 

 

Tabel 2.2 

10 Negara non-muslim teramah di dunia 

RANK GMTI 2015 RANK DESTINATION SCORE 

1 9 Singapore 65.1 

                                                
78 Halal in Singapore, Op.Cit, hal. 9 
79 Ibid.  
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2 20 Thailand 59.2 

3 25 United Kingdom 55.0 

4 30 South Africa 51.1 

5 31 France 48.2 

6 32 Belgium 47.5 

7 33 Hong Kong 47.5 

8 34 USA 47.3 

9 35 Spain 46.5 

10 36 Taiwan 46.2 
Sumber:MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index. 2015. 

https://newsroom.mastercard.com/mea/files/2015/03/GMTI_report_FINAL1.pdf 

 

   Geografi negara ini juga merupakan pusat ideal untuk produksi makanan halal, 

perdagangan dan ekspor kembali karena dekat dengan Malaysia dan Indonesia yang 

berpenduduk mayoritas Muslim. Negara ini juga di dukung oleh infrastruktur logistik 

yang sangat maju untuk perdagangan global dan kepercayaan terhadap kualitas produk 

buatan Singapura dan sertifikasi halal MUIS. Makanan halal di Singapura 

didistribusikan melalui saluran ritel.80 Terdapat tiga pemain ritel utama yaitu NTUC 

Fairprice Supermarket, Cold Storage Supermarket dan Sheng Siong Supermarket.81 

Mereka memiliki sasaran kelompok yang berbeda misalnya NTUC ditargetkan untuk 

kelas berpenghasilan rendah dan menegah atas. Menurut Flanders Investment and 

Trade, jenis produk-produk halal Food yang dapat ditemukan di supermarket ritel 

adalah produk daging (sapi, domba dan daging yang telah dibekukan), makanan siap 

saji dan makanan ringan, cokelat, keju, es krim, makanan penutup, produk susu, saus 

dan bumbu-bumbu.82   

                                                
80 Ibid, hal. 10 
81 Ibid.  
82 Ibid, hal. 11 
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2.3 Perkembangan Muslim di Korea Selatan 

   Sejarah Islam di negara Korea sendiri dimulai pada saat dinasti Shilla. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam geografi, sejarah dan ensiklopedia Persia Kuno yang 

terdapat beberapa referensi khusus tentang Shilla.83 Pada jaman dinasti Koryo terdapat 

100 pedagang Arab yang berkunjung ke kerajaan. Selain itu juga, terdapat beberapa 

muslim Uighur dari Asia Tengah tinggal di Korea membentuk komunitas islam sendiri. 

Namun, dikarenakan adanya dekrit menentang masalah budaya asing di saat jaman 

dinasti Joseon, para muslim mulai membaur dengan budaya dan adat istiadat setempat, 

dan akhirnya meninggalkan budaya mereka sendiri. Kemudian, pada tahun 1920an, 

Turki datang untuk kedua kalinya beriringan saat ekspansi Rusia di Asia Tengah.   

  Banyak dari orang Turki pergi ke Korea atau ke Jepang untuk melarikan diri 

dari kekuasaan Rusia di negaranya. Meskipun terdapat kontak awal antara Korea dan 

Turki, tetapi dipercaya bahwa pengaruh Islam sangat terasa di saat perang Korea 

sehingga Islam secara perlahan diperkenalkan kembali dan mendapatkan pijakan di 

Korea. 84  Islam juga dikatakan disebarkan di Korea melalui interaksi antara orang 

Korea dan Muslim di Manchuria (wilayah kekuasaan Tiongkok). Diperkirakan sekitar 

1 juta penduduk Korean tinggal di Manchuria antara tahun 1905-1928 karena alasan 

politik dan ekonomi. 85 Di Manchuria inilah, beberapa dari mereka berpindah agama 

                                                
83 Jiyun Camilla Nam, Islam, Itaewon, Muslims and Koslims: Inter-cultural Dynamics in The Muslim 

Neighborhood of Seoul, 2012, Situations, Vol.6, Yonsei University, hal.49, dalam  

https://www.islamawareness.net/Asia/KoreaSouth/ks_article103.pdf diakses pada 27 Juni 2018, 16.35 

WIB 
84 Ibid. 
85 Ibid, hal.134 
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ke Islam setelah adanya kontak dengan komunitas muslim di daerah tersebut. kemudian 

juga terdapat sebuah laporan bahwa Raja Sejong dari Dinasti Joseon menikmati 

mendengarkan lantunan suara mengaji Al-Qur’an. Selain itu juga, beberapa nama 

keluarga seperti Sol, Jang dan Do yang menunjukkan keturunan Uighur atau Arab.86  

   Kemudian, masjid pertama yang dibangun di Korea Selatan berada di daerah 

Itaewon pada tahun 1976 yang merupakan tanah yang diberikan oleh pemerintah Korea 

untuk membangun masjid di tengah-tengah peningkatan kontrak terkait konstruksi dan 

pengembangan perdagangan antara perusahaan Korea dan negara-negara tertentu di 

Asia Barat. 87  Selanjutnya, masjid-masjid Islam dibangun di Busan dan Gwangju 

berurutan pada tahun 1980 dan 1981. Pada tahun 1980-an ini, menurut Muslim 

Enculturation Movement, terdapat upacara pendirian Universitas Islam diadakan di 

Yongin-gun, Gyeonggido dengan Pangeran Saudi Arabia Nayef, Muhammad bin 

Nayef. 88  Kunjungan ini menandakan bahwa pemerintah Saudi telah merencanakan 

untuk memberikan dukungan independen untuk pembangunan Universitas Muslim.  

   Universitas mengatakan akan mendirikan Muslim Center yang besar, termasuk 

kompleks masjid dan pemakaman Muslim. Mereka dijanjikan akan mendapat 1 juta 

USD termasuk 400 ribu USD dari Dana Keagamaan Arab Saudi untuk pembentukan 

universitas tetapi pendanaan tersebut ditunda karena kematian Raja Saudi Halid. 

Setelah selesainya beberapa konstruksi, rencana pembangunan universitas tersebut 

                                                
86 Jiyun Camilla Nam, Loc.Cit 
87 Ibid.  
88Hyunseo Park, Op.Cit.,hal. 39 
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ditinggalkan sepenuhnya meskipun disetujui oleh Departemen Pendidikan pada bulan 

Juli 1981.89 

Gambar 2.4 

Masjid Korea di Itaewon 

 

Sumber: Inilah satu-satunya Masjid di Ibukota Korea Selatan ada 3 Lantai. 2017. 

http://www.tribunnews.com/internasional/2017/05/10/inilah-satu-satunya-masjid-di-ibu-kota-korea-

selatan-ada-3-lantai-yuk-simak-fotonya 

 

   Pada sekitar tahun 1980-an ini juga muslim yang tinggal di sekitar Masjid 

sentral Seoul mulai membangun toko kelontong Halal di Itaewon, Hannam-dong dan 

Bokwang-dong. Kemudian, pada awal 1990-an, sistem pelatihan industri asing 

diperkenalkan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang menyebabkan 

pekerja asing mulai pindah ke Korea Selatan. Peserta pelatihan industri tersebut berasal 

dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah dan negara muslim lain.90 Para imigran 

                                                
89Ibid, hal.40  
90 Ibid.  



47 

 

ini sebagian besar merupakan komunitas Muslim pada masa-masa awal imigrasi 

Muslim. Mereka tidak kembali ke negaranya setelah kontrak berakhir tetapi tetap 

tinggal secara ilegal di Korea Selatan dan bekerja di industri 3D yang dihindari oleh 

pekerja lokal. Semenjak itu, muslim terus bertambah dan berkembang dengan cepat. 

Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah Itaewon karena harga sewa 

rumah/apartemen yang rendah dan juga terdapat masjid Seoul Center. 91  Karena 

meningkatnya muslim yang berada di daerah tersebut yang pada akhirnya membuka 

restoran dan toko-toko untuk Muslim lebih berkembang lagi di daerah tersebut hingga 

sekarang. 

   Islam sendiri mendapat perhatian kembali saat tragedi 9/11 di WTC (World 

Trade Center) di Amerika Serikat. Sejak itu, Muslim atau Islam mendapat citra yang 

tidak baik oleh masyarakat Korea. Mereka dipandang sebagai teroris dikarenakan 

banyaknya media-media yang menyudutkan Islam. Kemudian pada tahun 2007 

terdapat suatu peristiwa dimana 23 orang Korea disandera di Afghanistan dan 2 orang 

diantaranya dibunuh. Hal ini membuat masyarakat Korea semakin tidak menyukai 

Islam. Tetapi juga masyarakat Korea mengkritisi 23 orang tersebut karena tetap pergi 

ke Afghanistan meskipun terdapat larangan dari pemerintah.92 Setelah kejadian 9/11, 

berkembang studi tentang Islam di Korea. Kebanyakan dari studi tersebut meneliti 

Islam dengan sisi negatif. Menurut mereka, Islam adalah agama yang fanatik, brutal 

                                                
91 Ibid, hal.45 
92 Choe Sang-hun, Freed Bay Taliban, 19 South Korean Hostages Will Face Relief and Anger Back 

Home, 2007, dalam https://www.nytimes.com/2007/09/02/world/asia/02hostage.html diakses pada 17 

Agustus 2018, 13.30 WIB 
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dan kekerasan. Penelitian-penelitian tersebut berkiblat pada pandangan Barat dan juga 

kurangnya kontak langsung dengan Muslim itu sendiri.93 Meskipun begitu, terdapat 

juga studi yang mencoba untuk menjadi pihak ketiga yang tidak memihak pada Barat 

atau Islam sehingga sedikit demi sedikit mulai membuka pandangan Korea terhadap 

Islam.94   

   Meskipun begitu, masyarakat Korea sekarang telah mulai membuka diri dengan 

Islam karena banyaknya wisatawan muslim yang berkunjung di Korea karena Hallyu 

Wave. Sehingga masyarakat Korea mulai terbiasa dengan adanya atribut-atribut yang 

digunakan oleh muslim seperti Hijab. Seperti pada wawancara yang dilakukan oleh 

Koreaners.com di Youtube bersama orang-orang Korea yang membahas tentang 

tanggapan mereka terhadap muslim.95Rata-rata dari tanggapan mereka adalah tidak 

terlalu mempermasalahkan tentang muslim karena semua orang memiliki kebebasan 

beragama. Meskipun begitu, berbeda halnya dengan generasi muda saat ini, masih 

terdapat yang memiliki persepsi negatif terhadap muslim di generasi yang lebih tua. 

Hal ini dikarenakan generasi yang lebih tua memiliki jarak yang besar dalam hal 

menerima “orang asing”. Generasi lebih tua ini terbiasa dengan ajaran tidak menerima 

                                                
93Ikran Eum, Korea Response to Islam and Islamophobia Focusing on Veiled Muslim Womens 

Experiences, 2017, Korea Observer, Vol. 48, No.3, Korea Selatan: Institute of Korean Studies, hal. 836  

dalam 

https://www.researchgate.net/profile/Ikran_Eum/publication/322856092_Korea%27s_response_to_Isla

m_and_Islamophobia_Focusing_on_veiled_Muslim_women%27s_experiences/links/5a8aab58aca272

017e62667d/Koreas-response-to-Islam-and-Islamophobia-Focusing-on-veiled-Muslim-womens-

experiences.pdf?origin=publication_detail diakses pada 18 November 2018, 16.45 WIB 
94Ibid, hal. 837 
95Koreaners.com, Muslims in Korea Part 1, 2017, dalam  

https://www.youtube.com/watch?v=eh_lN33QTSA diakses pada 18 November 2018, 17.55 WIB  
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“orang asing”, berbeda dengan generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan 

globalisasi dan multikultural.96 

   Lebih lanjut, terdapat juga wawancara dengan orang muslim yang tinggal di 

Korea.97 Dalam video tersebut, orang-orang muslim yang diwawancarai tidak memiliki 

pengalaman yang buruk saat tinggal disana. Mereka hanya mendapatkan pertanyaan-

pertanyaan mengenai mengapa tidak boleh meminum alkohol, memakan babi dan 

sebagainya. Terdapat juga tanggapan dari beberapa orang Korea terhadap hijab yang 

mereka anggap hanya sebuah simbol budaya di suatu negara sehingga tidak perlu 

memakainya jika di luar negaranya. Tetapi setelah dijelaskan dengan baik oleh para 

muslim tersebut, mereka mengerti bahwa hal tersebut bukanlah hanya sebuah simbol 

tetapi juga merupakan sebuah kepercayaan dan nilai yang harus dipegang teguh oleh 

muslim. 

Gambar 2.5 

Salah satu video wawancara  

                                                
96Ikran Eum, Op.Cit, hal. 839 
97 Koreaners.com, Muslims in Korea Part 2, 2017, dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=LgjaTBTVI10&t=9s diakses pada 18 November 2018, 18.01 WIB 
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Sumber: Muslim in Korea. 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=eh_lN33QTSA&t=27s  

 

    Di sisi lain masih terdapat diskriminasi terhadap orang Korea asli yang 

beragama muslim. Pandangan tentang bagaimana ajaran Islam seperti sholat 5 waktu, 

tidak minum alkohol dan tidak makan daging yang tidak disembelih secara Islam 

sungguh berat dilakukan karena mereka adalah orang Korea yang mempunyai budaya 

bertolak belakang dengan Islam. Untuk orang muslim yang bukan asli Korea, rata-rata 

masyarakat Korea memakluminya karena mereka menganggap hal tersebut juga 

budaya. 98 Berbeda hal dengan orang Korea muslim, apalagi untuk orang yang bekerja 

karena biasanya terdapat Hwaesik (makan malam bersama dengan rekan kerja) dimana 

budaya mereka adalah meminum minuman alkohol jika ingin lebih dekat dengan rekan 

kerjanya. Karena jika menolak akan membuat suasana menjadi tidak enak atau hancur.  

                                                
98 Park Soo-yeon dan Lee Ye-ha, Life is Very Hard for Korean Muslims, 2007, dalam 

https://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2007/08/117_8104.html diakses pada 17 Agustus 

2018, 15.11 WIB 
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2.3.1 Komunitas Muslim di Korea Selatan 

   Korea Selatan merupakan salah satu negara non-muslim dengan penduduk 

berjumlah sekitar 51 juta pada tahun 2017. Persentase agama yang dianut oleh 

masyarakatnya adalah Protestan sekitar 19.7%, Buddha 15.5%, Katolik 7.9% dan tidak 

memiliki agama 56.9%. 99  Rata-rata masyarakat Korea tetap melakukan budaya 

confusianisme meskipun mereka telah memiliki agama atau tidak memiliki agama. 

Muslim di Korea Selatan berjumlah sekitar 100 ribu orang.100 Rata-rata muslim yang 

ada di Korea adalah orang asing seperti orang Pakistan dan Bangladesh. Hanya terdapat 

sedikit etnis Korea yang memeluk agama Islam, yaitu sekitar 35 ribu orang. Beberapa 

dari mereka pindah ke agama Islam setelah adanya interaksi dengan orang Turki yang 

datang ke Korea sebagai sukarelawan pada saat perang Korea di tahun 1950an.101  

   Turki bersama 15 negara lain ditugaskan oleh United Nations untuk 

menyediakan pasukan militer dan bantuan lain ke Korea. Tentara Turki menyebarkan 

ajaran Islam melalui dakwah tersebut berhasil menarik beberapa orang lokal untuk 

memeluk agama Islam.102  

                                                
99 The World Factbook: People and Society South Korea, dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html diakses pada 27 Juni 2018, 
14.56 WIB 
100 Religion, dalam http://www.korea.net/AboutKorea/Korean-Life/Religion diakses pada 27 Juni 

2018, 14.56 WIB 
101 Muslims in Korea Parepare for Ramadan, 2016, dalam https://www.islamicity.org/5346/special-

korea-today-muslims-in-korea-prepare-for-ramadan/ diakses pada 27 Juni 2018, 15.07 WIB 

 
102Fauziah Fathil dan Fathiah Fathil, Islam in Minority Muslim Countries: A Case Study on Japan and 

Korea, 2011, World Journal of Islamic History and Civilization, Vol.1, No.2, IDOSI Publications, 

hal.133, dalam https://pdfs.semanticscholar.org/7a66/383283a9ce7cc3817dd66541065ba2d6e70f.pdf 

diakses pada 27 Juni 2018, 16.04 WIB 
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   Kemudian juga tentara Turki membangun masjid sementara di markas besar 

mereka untuk keperluan mereka. Dengan melihat gaya hidup Islam seperti gerakan 

sholat berjamaah, mendengarkan bacaan Al-Qur’an dan suara azan menjadi alasan 

beberapa orang Korea tersebut memeluk agama Islam dan menjadi unsur pertama 

komunitas muslim di Korea.103 

   Populasi Muslim Korea sendiri meningkat secara bertahap pada tahun 1950-an 

dan 1960-an. Pada tahun 1963, jumlah muslim meningkat mencapai sekitar 1000, 

semuanya adalah pemeluk baru. 104  Lalu mereka membuat komunitas yaitu Korea 

Muslim Society. Pada tahun ini juga, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu 

berkunjung dan memberi sumbangan dana untuk membangun Masjid di Korea. Dengan 

dana tersebut Muslim Korea membeli sebidang tanah di Seoul, tetapi dikarenakan 

biaya konstruksi yang mahal sehingga rencana membangun masjid pertama tersebut 

gagal.  

   Adanya kegagalan dalam membangun masjid pertama pada tahun 1963 

membuat semangat beberapa muslim Korea hilang dan meninggalkan komunitas 

Korea Muslim Society. Namun masih ada sebagian Muslim yang bertahan kemudian 

mereka membuat organisasi baru sehingga pada bulan Mei 1965 kelompok muslim 

Korea mengumpulkan semua umat Muslim di Seoul Masjid pusat dengan memiliki 

                                                
103 Siti Umayyatun, Masyarakat Muslim di Korea Selatan: Studi Tentang Korea Muslim Federation 

(KMF) Tahun 1967-2015 M, Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, Vol.11, No.2 (Juli-

Desember 2017), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hal.140  dalam  

http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/112-01 diakses pada 21 

Desember 2018, 18.05 WIB  
104 Ibid, hal. 42  
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moto “Persatuan dan Mutual dorongan”. Kemudian mereka membentuk sebuah 

organisasi yaitu Korea Muslim Federation (KMF). 105 Lalu pada bulan Januari 1967, 

KMF diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kebudayaan dan Penerangan 

Korea, selain itu juga diberi ijin oleh pemerintah Korea Selatan dengan nomor perijinan 

114.67.3.13. 106 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

Korea Muslim Federation   

                                                
105Ibid,  hal. 142 
106 Ibid, hal. 143 
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Sumber: Kerjasama Pemerintah Korea Selatan dengan Federasi Muslim Korea dalam Pariwisata dan 

Ekspor Korean Food. 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10996/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isA

llowed=y 

    

   KMF ini dibuka untuk mengembangkan dakwah Islam secara jelas. Organisasi 

KMF ini merupakan organisasi Islam pertama dan satu-satunya di Korea Selatan yang 

berawal dari suatu komunitas muslim asli penduduk Korea. Dengan memiliki misi 

yaitu berusaha untuk mengubah citra Islam dari kekerasan untuk damai.107 Organisasi 

KMF sendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu108: 

1. Dakwah Islam yang berdasarkan ayat suci Al-Qur’an. Bagian ini meliputi 

administrasi dan sekretariat yang mengatur semua administrasi persaudaraan 

Islam di Korea yang meliputi arsip, surat-menyurat, kerja sama pemerintah dan 

pengaturan pendapatan.  

                                                
107 Ibid, Hal 144 
108 Khatin Riyanti, Op.Cit,  hal. 48  
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2. Pelaksanaan pembangunan umum dan lainnya. Bagian ini mengenai pendidikan 

yang berupa perencanaan dan pengaturan pengajar, program pendidikan, 

hubungan kemasyarakatan, pengurusan muslim luar negeri, pengurusan cabang 

dakwah, mengorganisir, urusan agama yang meliputi pernikahan, perceraian, 

mualaf, halal, haram dan lain-lain serta penyediaan informasi bagi pengunjung.  

3. Pemeliharaan. Bagian ini menangani hal pemeliharaan bangunan dan dukungan 

terhadap gedung kantor utama serta cabang yayasan.  

  Dalam organisasi KMF juga terdapat struktur kepengurusan yang diatur oleh 

para mualaf, muslim asli penduduk Korea. Berikut merupakan struktur pengurus 

organisasi KMF:  
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Tabel 2.3  

Struktur Organisasi Korea Muslim Federation (KMF)  

 

Sumber: Kerjasama Pemerintah Korea Selatan dengan Federasi Muslim Korea dalam Pariwisata 

dan Ekspor Korean Food. 2017. 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10996/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isA

llowed=y 

 

   Youth Club adalah klub yang meliputi kegiatan peribadahan (Youth Club 

Congregation) yang merupakan pertemuan rutin pada setiap hari Sabtu pukul 5 sore, 

setiap Minggu kedua diadakan kegiatan pendakian gunung (Montly Mountain-

Climbing) dan bantuan kegiatan program dakwah atau biasa disebut sebagai Various 

KOREA MUSLIM 
FEDERATION 

KOREA MUSLIM 
ASSOCIATION

YOUTH CLUB

STUDENT CLUB

FEMALE CLUB

SENIOR CLUB

KOREA INSTITUTE OF 
ISLAMIC CULTURE

Holding seminar and 
Lecture on Islam

Translation and 
Publication books and 

Pamphlet on Islam

Accomplishing 
Projects on Islam from 

Korea Government 
and Companies

PRINCE ISLAMIC 
SCHOOL

Education of Muslim 
Children

ADVISORY 
COMMITTEE

Advise and Assistance 
of Da'wah Activities of 

KMF
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Support for Dak’wah Department Education Program.109 Selanjutnya adalah Student 

Club yang berisi kegiatan dakwah dan laporan setiap kegiatan mahasiswa setiap hari 

Sabtu, kelas bahasa Arab dan Inggris, menggelar pameran dan mengadakan program-

program Islam serta kegiatan WAMY camp (World Assembly of Muslim Youth), 

kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang benar 

tentang Islam.110 Kemudian Female Club yang berisi kegiatan Korea Muslimah Camp 

yang diadakan setiap bulan Mei, program pendidikan untuk perempuan (khusus untuk 

perempuan yang menikah dengan warga Korea), dan pertemuan rutin tiap hari Minggu 

dalam diskusi pengembangan dakwah Islam. Terakhir adalah Senior Club yang 

bertugas untuk mengurus setiap organisasi Islam Korea dan mengharmonisasikan 

dengan tanggung jawab dalam perkembangan Islam di Korea. 111 

  Kemudian Korea Institute of Islamic Culture bertugas untuk mengadakan 

seminar dan mengajarkan tentang Islam, menerjemahkan dan memublikasikan  buku-

buku yang berhubungan dengan Islam dan mengerjakan proyek-proyek tentang Islam 

seperti bekerja sama dengan negara-negara Islam baik pemerintah Korea maupun 

negara Islam lain.  KMF juga mendirikan sekolah Islam yaitu Prince Sultan Islamic 

School (PSIS) pada tahun 2006 yang didanai oleh Pangeran Sultan bin Abdul Aziz dari 

Arab Saudi. 112 Sekolah ini merupakan sekolah Islam pertama di Korea Selatan yang 

                                                
109 Khatin Riyanti, Op.Cit, hal. 49 
110 Ibid 
111 Ibid,  hal. 50  
112 Ratna Putri, Prince Sultan Islamic School Sekolah Islam di Korea Selatan, 2016, dalam 

http://yusufmansur.com/prince-sultan-islamic-school-sekolah-islam-di-korea-selatan/ diakses pada 22 

Desember 2018, 13.46 WIB 
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bertujuan untuk membantu Muslim di Korea belajar tentang agama mereka melalui 

kurikulum sekolah resmi. Sekolah ini memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah 

dasar lain di Korea tetapi setiap kelas diajarkan dalam bahasa Inggris.113 Siswa juga 

diajarkan bahasa Arab sehingga saat lulus dari sekolah ini, mereka tidak hanya bisa 

berbicara dalam bahasa Inggris tetapi juga bahasa Arab. Kemudian terdapat Badan 

penasihat madrasah (Advisory Committee) yang bertugas untuk mengadakan kegiatan 

dakwah dan pengembangan Islam sebagai tanggung jawab dan memberikan nasihat 

serta saran agar penyebaran agama Islam lebih dapat berkembang. 114 

Gambar 2.7 

Prince Sultan Islamic School  

 

Sumber: Prince Sultan Islamic School Sekolah Islam di Korea Selatan. 2016.  

http://yusufmansur.com/prince-sultan-islamic-school-sekolah-islam-di-korea-selatan/  

                                                
113 Ibid.  
114 Khatin Riyanti, Op.Cit, hal. 50  
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  Muslim Korea juga sangat mementingkan pendidikan sehingga terdapat banyak 

muslim Korea yang dikirim ke negara-negara muslim untuk belajar lebih banyak 

tentang Islam. Setelah mereka belajar, mereka akan kembali lagi ke Korea untuk 

mengajarkannya kembali di Korea. Adanya kerja sama KMF dengan negara-negara 

Muslim, pada bulan Desember tahun 1976 terdapat sekitar 53 pemuda muslim Korea 

yang memperoleh pendidikan Islam di Indonesia, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, 

Mesir, Libia, dan Maroko. 115 Kemudian juga pada tahun 1978 pemerintah Indonesia 

memberikan beasiswa kepada pemuda Muslim Korea melalui organisasi KMF. Dengan 

belajar Islam di negara-negara muslim, sekembalinya muslim Korea ke negerinya 

mereka dijadikan sebagai juru dakwah dan memiliki pengaruh besar dalam 

perkembangan Islam di Korea. 116 

  KMF  memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Korea. Hal ini karena 

keduanya saling menguntungkan satu sama lain. Negara Korea dapat bekerja sama 

negara-negara muslim dengan adanya organisasi KMF ini. Pemerintah Korea 

mendekati KMF di saat Pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan Uni Emirat 

Arab pada tahun 2015 dalam pengembangan makanan halal. Dengan begitu, 

Pemerintah Korea pun dipermudah dalam hubungan politik dan ekonominya.117 

2. 3. 2 Wisatawan Muslim 

                                                
115Siti Umayyatun, Op.Cit,  hal.145  
116 Ibid, Hal.145  
117 Ibid, Hal. 154 
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Korea Selatan menjadi destinasi wisata impian bagi para penggemar drama 

Korea maupun penggemar Korea dari berbagai negara di belahan dunia seperti Jepang, 

Tiongkok, Amerika, Hongkong, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan negara-

negara timur tengah lainnya.118 Tingkat kesukaan Malaysia, Indonesia dan Arab Saudi 

terbilang tinggi berdasarkan survey pemerintah Korea. 

Grafik 2.1 

Grafik Wisatawan Asia Tenggara ke Korea Semester I 2016 

 

Sumber: Korea Tourism Organization. 2017. 

https://www.visitkorea.or.id/bbs/board.php?bo_table=news_release&wr_id=70 

 

Kemudian, berdasarkan data Statistik Pariwisata Korea yang dirilis oleh Korea 

Tourism Organization (KTO) pada tahun 2015-2016, pada tahun 2016 lalu terdapat 

                                                
118 Dari Negara-Negara yang Berkunjung ke Korea tahun 2016, ada di Posisi …, 2017, dalam 

https://www.visitkorea.or.id/bbs/board.php?bo_table=news_release&wr_id=106 diakses pada 28 

November 2017, 16.21 WIB.  
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17.241.823 wisatawan asing yang berkunjung ke Korea. Data tersebut naik sebesar 

30,3% dibandingkan tahun 2015 yang jumlah wisatawannya sebanyak 13.231.651 

wisatawan. 119  Di semester pertama tahun 2016, wisatawan dari Asia Tenggara ke 

Korea mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Wisatawan dari enam negara 

utama di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan 

Thailand mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan semester pertama 

tahun 2015. Jika dilihat dari grafik, Vietnam mengalami peningkatan terbesar yaitu 

sekitar 40%, kemudian disusul oleh Indonesia dengan 37.5%, Malaysia dengan 29.6%, 

Filipina dengan 26.3%, Singapura dengan 24.5% dan Thailand dengan 13.8%. 

Sementara itu, wisatawan Asia Tenggara (6 negara) meningkat sekitar 39% 

dibandingkan tahun 2015 karena adanya promosi paket wisata musim dingin dan telah 

dibuka rute penerbangan baru (Delhi-Incheon oleh Korean Air, Incheon-Hanoi/Busan-

Hanoi oleh Vietjet).  

Negara Tiongkok sendiri meskipun sedang memiliki hubungan diplomatik 

yang tidak baik dengan Korea Selatan yang disebabkan oleh sistem pertahanan rudal 

Korea atau THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) tetapi mengalami 

peningkatan sekitar 34% di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015.120 Namun, pada 

tahun 2017, wisatawan dari Tiongkok mengalami penurunan dikarenakan adanya 

boikot terhadap semua hal tentang Korea pada Maret tahun ini. Salah satunya 

                                                
119 Wisatawan Indonesia ke Korea pada Semester I 2016 Mengalami Peningkatan, 2017, dalam 

https://www.visitkorea.or.id/bbs/board.php?bo_table=news_release&wr_id=70 diakses pada 28 

November 2017, 16.53 WIB. 
120 Dari Negara-Negara yang Berkunjung ke Korea tahun 2016, ada di Posisi …, Loc.Cit.  
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pelarangan semua paket wisata grup ke Korea. Sehingga, hanya separuh dari jumlah 

orang Tiongkok yang berkunjung pada tahun ini. Keseluruhan pariwisata turun menjadi 

23% atau hampir tiga juta orang dan penerimaan pariwisata juga menyusut menjadi 

24%.121 Tetapi dengan adanya kebijakan yang berfokus kepada wisatawan muslim 

dapat mengurangi sedikit kerugian akan kehilangan wisatawan terbesar ke Korea yaitu 

negara Tiongkok. Peningkatan wisatawan sekitar 22% dari wisatawan Kazakhstan dan 

25% dari wisatawan Iran berkunjung ke Korea pada tahun ini. Uzbekistan dan Timur 

Tengah juga mengalami peningkatan sebesar 8% dan Pakistan sebesar 4,5%. 122 

Grafik 2.2 

Grafik Wisatawan Muslim ke Korea 

 

Sumber: Korsel targetkan 1,2 Juta Wisatawan Muslim. 2017. 

https://www.visitkorea.or.id/article/korsel-targetkan-12-juta-wisatawan-muslim 

                                                
121 Rachel Permack, After Losing Chinese Tourist, South Korea Wants to Grow Its Burgeoning Muslim 

Tourism Numbers,2017, dalam https://www.forbes.com/sites/rachelpremack/2017/10/19/south-korea-

wants-to-solve-its-tourism-crisis-with-halal-food/#7fcdca936408 diakses pada 28 November 2017, 

17.20 WIB.  
122 Ibid.  
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Oleh karena itu, KTO memiliki rencana untuk menarik 1,2 juta wisatawan 

muslim pada tahun 2017. 123  Korea juga sedang fokus pada 1,7 milyar pasar muslim 

dengan menjalankan kampanye ‘Muslim friendly Korea atau K-Halal Food’ untuk 

menarik wisatawan muslim yang merupakan target utama diversifikasi pasar. Jumlah 

wisatawan muslim yang berkunjung ke Korea pada tahun 2016 adalah 980 ribu 

wisatawan, hanya 5.7 % dari total 17.2 juta wisatawan asing yang berwisata ke Korea. 

Meskipun begitu, jumlah wisatawan muslim tersebut telah meningkat 5x selama 5 

tahun terakhir (2012-2017).124  

 

Tabel 2.4 

Jumlah Wisatawan Asing dari Negara Muslim ke Korea Selatan 

No. Negara 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Malaysia 178.082 207.727 244.520 223.350 311.254 307.641 

2. Indonesia 149.247 189.189 208.329 193.590 295.461 230.837 

3. Pakistan 9.691 9.371 9.992 11.628 12.517 13.101 

4. Bangladesh 9.243 10.083 10.700 11.759 13.172 14.083 

5. Middle East 40.854 44.940 55.168 52.312 61.818 64.797 

6. Kazakhstan 11.039 13.158 21.075 29.188 34.068 44.487 

                                                
123 Korsel Targetkan 1,2 Juta Wisatawan Muslim, 2017, dalam 

https://www.visitkorea.or.id/bbs/board.php?bo_table=news_release&wr_id=118 diakses pada 28 

November 2017, 17.03 WIB.  
124 Ibid.  
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7. Uzbekistan 42.246 44.614 49.214 56.986 67.314 75.928 

Total 440.402 519.082 598.998 578.813 795.604 750.874 

Sumber: Korea, Monthly Statistics of Tourism. 

http://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto?fun

c_name=1 

Data di atas merupakan estimasi kasar dengan mengategorikan wisatawan asing 

berdasarkan negaranya. Dapat dilihat setiap tahun terdapat kenaikan yang cukup 

signifikan. Negara Malaysia dan Indonesia merupakan negara dengan wisatawan 

terbanyak yang berkunjung ke Korea Selatan diantara negara-negara muslim lainnya. 

Dapat dilihat juga negara-negara muslim lainnya meskipun wisatawannya tidak 

sebanyak Malaysia dan Indonesia tetapi memiliki kenaikan tiap tahunnya. Wisatawan-

wisatawan dari negara muslim tersebut diharapkan ke depannya dapat mengalami 

peningkatan dengan adanya kebijakan makanan halal di Korea Selatan.   

 Wisatawan-wisatawan muslim tersebut biasanya berkunjung ke daerah Itaewon 

yang merupakan daerah dimana banyak restoran halal berada. Mulai dari makanan 

Indonesia, India, Turki, India dan lain-lain.125 Selain itu di Itaewon juga merupakan 

tempat Masjid Sentral Korea berada. 126  Wisatawan muslim sering berkunjung ke 

daerah ini karena terdapat kemudahan dalam mencari makanan Halal dan untuk 

beribadah. Beberapa wisatawan muslim bahkan ke tempat ini meskipun sedang berada 

                                                
125  Hari Jisun, Tips untuk Muslim yang mau Berkunjung ke Korea!, 2017, dalam 

https://www.youtube.com/watch?v=iuVcnWIHW88 diakses pada 3 Januari 2019, 18.37 WIB 
126 Radu Diaconu and Athena Tacet, The Muslims of South Korea, 2017, dalam 

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2017/11/muslims-south-korea-171114104611451.html 

diakses pada 3 Januari 2019, 20.05 WIB.  
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di daerah yang berbeda untuk mendapatkan makanan halal di sini. 127 Itaewon juga 

memiliki beberapa guest house yang juga ramah untuk para wisatawan muslim.128 

Sehingga banyak wisatawan muslim yang mencari tempat untuk beristirahat di daerah 

ini.  

 Selain Itaewon, tempat yang sering dikunjungi adalah Nami Island.129 Nami 

Island ini menjadi tempat yang populer untuk dikunjungi baik muslim dan non-muslim. 

Pulau ini merupakan tempat syuting drama Winter Sonata yang merupakan salah satu 

drama yang memulai Hallyu Wave. Tempat ini sangat terkenal dengan pohon-

pohonnya yang berjajar rapi serta patung kedua pemeran utama dari Winter Sonata. 130 

Dengan banyaknya wisatawan muslim yang datang, Nami Island juga membuka 

restoran-restoran halal dan tempat beribadah khusus untuk muslim.  

 Selanjutnya adalah Lotte World  yang merupakan tempat hiburan populer di 

Korea Selatan.131  Lotte World juga sering dijadikan lokasi syuting acara dan drama 

Korea. Tempat bermain ini memiliki area indoor dan outdoor  dengan berbagai 

wahana. Wisatawan-wisatawan muslim banyak yang berkunjung ke sini karena ingin 

mencoba berbagai permainan. Wisatawan muslim juga tidak perlu khawatir karena 

                                                
127 Ibid.  
128 Itaewon, dalam https://www.tripadvisor.com.my/Attraction_Review-g294197-d2571660-Reviews-

Itaewon-Seoul.html diakses pada 3 Januari 2019, 2015 WIB.  
129  Ni Nyoman Wira, Muslim-friendly Sports for holidaymakers on Nami Island, 2017, dalam 

https://www.thejakartapost.com/travel/2017/03/21/muslim-friendly-spots-for-holidaymakers-on-nami-

island.html diakses pada 3 Januari 2019, 20.08 WIB.  
130 Namiseom Island, dalam http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=264244 

diakses pada 3 Januari 2019, 20.29 WIB 
131Lotte World, Taman Hiburan Ramah Muslim, 2017, dalam  

https://www.visitkorea.or.id/article/lotte-world-taman-hiburan-ramah-muslim diakses pada 3 Januari 

2019, 20.10 WIB.  
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Lotte World juga telah menyediakan restoran halal dan tempat untuk beribadah sholat 

yang bersih.132  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132 Ibid.  




