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Bab I Pendahuluan 

1. Tujuan 

Era perdagangan di dunia semakin hari semakin berkembang dan semakin kompetitif, terlebih 

dengan perang dagang yang diberlakukan oleh Amerika dan Cina sedikt banyak mempengaruhi  dari 

segi varian produk, jumlah produk maupun jumlah nilai yang diperdagangkan. Seiring banyaknya 

negara yang menginisiasi kerja sama baik antar negara maupun regional, seperti hubungan 

diplomatik semenanjung Korea. Di dunia ini tiap negara memiliki tingkat kapabilitas produksi dan 

konsumsi yang berbeda-beda, hal ini didasari perbedaan budaya, sejarah, hingga letak geografis 

yang dibutuhkan oleh konsumen serta kemampuan teknologi yang dimiliki negara tersebut. 

Sehingga terkadang kita sering menjumpai barang yang tidak ada di negara tersebut. Perbedaan 

produk dan permintaan seperti itulah yang bisa dimanfaatkan para pelaku usaha untuk 

menawarkan produknya tidak hanya fokus ke pasar lokal namun juga pasar internasional.  

Laporan ini akan mendalami potensi produk-produk Indonesia untuk bisa diperdagangkan di 

Korea Selatan. Informasi dari potensi produk inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan para 

pelaku usaha sebagai bentuk pengembangan dalam melakukan perdagangan dengan negara mitra 

dagang.  

Tulisan ini diharapkan memberi insight atau pemahaman baru bagi para eskportir dan calon 

eksportir Indonesia untuk bisa menembus pasar Korea Selatan. 

2. Metodologi 

Dalam laporan kali ini, metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

berupa wawancara dengan narasumber sesuai dengan bidangnya baik warga Korea Selatan, orang 

asing, maupun orang Indonesia untuk mengetahui seberapa besar minat orang Korea Selatan pada 

produk Indonesia yang akan diriset. Saat pengolahan data digunakan pendekatan SWOT analisis, 

dan literature review untuk mempertajam proses analisis, sehingga akan mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di Korea Selatan.   
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3. Batasan Produk 

Dalam penjelasan singkatnya, produk Juice of fruit or vegetables, unfermented, whether or 

not containing added sugar or other sweetening matter masuk dalam kategori  Fruit juices, incl. 

grape must, and vegetable juices, unfermented, not containing added spirit, whether or not 

containing added sugar or other sweetening matter, yang mana merujuk kepada produk jus buah 

dan sayur dan bagiannya. Dalam  laporan ini produk jus  dengan bahan baku buah dan sayur akan 

menjadi topik utama dalam analisa pasar di Korea.  

Dalam bahasa perdagangan, Fruit or vegetable juice dikelompokkan ke dalam kode HS 2009 

sesuai dengan jenis produknya, sementara itu Fruit or vegetable juice yang dibahas dalam market 

intelligence ini mempunyai kode HS 200989. Untuk menyesuaikan dengan tema laporan maka akan 

diambil produk jus dengan bahan baku buah dan sayur untuk keperluan wawancara produk.  

 

Tabel 1 Kode HS dan deskripsi 

Code Product label 

'TOTAL All products 

'200989 
Juice of fruit or vegetables, unfermented, whether or not containing 

added sugar or other sweetening ... 

'200911 
Frozen orange juice, unfermented, whether or not containing 

added sugar or other sweetening ... 

'200969 
Grape juice, incl. grape must, unfermented, Brix value > 30 at 

20°C, whether or not containing ... 
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'200990 
Mixtures of fruit juices, incl. grape must, and vegetable juices, 

unfermented, whether or not ... 

'200979 
Apple juice, unfermented, Brix value > 20 at 20°C, whether or not 

containing added sugar or ... 

'200929 
Grapefruit juice, unfermented, Brix value > 20 at 20°C, whether or 

not containing added sugar ... 

'200931 
Single citrus fruit juice, unfermented, Brix value <= 20 at 20°C, 

whether or not containing ... 

'200971 
Apple juice, unfermented, Brix value <= 20 at 20°C, whether or not 

containing added sugar or ... 

'200912 
Orange juice, unfermented, Brix value <= 20 at 20°C, whether or 

not containing added sugar ... 

'200939 
Single citrus fruit juice, unfermented, Brix value > 20 at 20°C, 

whether or not containing ... 

'200949 
Pineapple juice, unfermented, Brix value > 20 at 20°C, whether or 

not containing added sugar ... 

'200921 Grapefruit juice, unfermented, Brix value <= 20 at 20°C, whether or 
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not containing added sugar ... 

'200961 
Grape juice, incl. grape must, unfermented, Brix value <= 30 at 

20°C, whether or not containing ... 

'200941 
Pineapple juice, unfermented, Brix value <= 20 at 20°C, whether or 

not containing added sugar ... 

'200981 
Cranberry "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium vitis-idaea" juice, unfermented, ... 

'200919 
Orange juice, unfermented, whether or not containing added sugar 

or other sweetening matter ... 

'200950 
Tomato juice, unfermented, whether or not containing added sugar 

or other sweetening matter ... 

 

Sumber: trademap.org 

4. Gambaran Umum Negara 

Setelah pergantian pemerintahan di Republik Korea/Korea Selatan (Korsel) pada bulan Mei 

2017, Presiden Moon Jae-in, yang menggantikan Presiden Park Geun-hye, menetapkan arah baru 

dalam kebijakan Korsel, yang relevan bagi hubungan bilateral RI-Korsel. Pertama, pendekatan 

terhadap Korea Utara yang lebih mengedepankan dialog, dan kedua, kebijakan New Southern Policy 

yang mengarah pada peningkatan hubungan Korsel dengan negara-negara ASEAN, termasuk 

Indonesia.  
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Dalam konteks implementasi kebijakan New Southern Policy, perkembangan penting yang 

dicatat adalah peningkatan hubungan Indonesia-Korsel menjadi Special Strategic Partnership pada 

bulan November 2017. Bagi kedua negara ini menjadi tonggak baru penguatan hubungan bilateral, 

utamanya untuk menerjemahkan kedekatan hubungan politik secara konkret di bidang prioritas 

seperti investasi, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan. Selain itu pada 

November 2019 terjadi deklarasi bersama penyelesaian perundingan IK-CEPA yang ditandatangani 

oleh Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo 

Myung-Hee. Disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Korea 

Selatan, Moon-Jae In diharapkan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi Indonesia 

dibandingkan perjanjian ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). Dikutip oleh Mendag RI Agus 

Suparmanto menjelaskan melalui IK-CEPA, dalam bidang perdagangan barang, Indonesia akan 

mendapatkan akses pasar yang lebih baik untuk produk industri, perikanan, dan pertanian di pasar 

Korea Selatan. Sebaliknya, Indonesia akan memberikan akses pasar untuk bahan baku industri yang 

memfasilitasi investasi Korea Selatan di Indonesia sehingga kemitraan kedua pihak akan saling 

menguntungkan. Sementara untuk akses pasar sektor jasa, Korea Selatan akan membuka 

kesempatan kerja bagi para profesional dan tenaga ahli Indonesia. Sedangkan Indonesia akan 

memberikan peningkatan akses pasar untuk sektor konstruksi, distribusi, gim daring (online game), 

dan sektor jasa kesehatan. 

Usai dilantik, Presiden Moon langsung menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang 

tidak ringan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, yang diikuti dengan pelemahan 

permintaan mempengaruhi perekonomian Korsel, yang sangat bergantung pada kinerja ekspor. 

Kebijakan peningkatan UMR Korea Selatan juga menjadi pro-kontra di dalam negeri sehingga terjadi 

kesenjangan ekonomi antara golongan bawah dan atas.  Di luar itu, meningkatnya sentimen 

proteksionisme, unilateralisme, dan trade war antara AS-Tingkok sejak awal 2018, hingga perang 

dagang dengan Jepang sejak 2019 menjadi pukulan tersendiri bagi Korsel. Di awal tahun 2020 

menjadi tantangan sendiri tidak hanya untuk Korea Selatan namun juga untuk seluruh negeri di 

penjuru dunia akibat wabah Covid-19 yang melumpuhkan kegiatan ekonomi hampir di seluruh 

negeri. Hingga tulisan ini dibuat sudah berdasarkan data yang dihimpun oleh coronaboard.kr hingga 

30 September 2020, total 33 juta orang terinfeksi virus ini di seluruh negara dengan tingkat 
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kematian hingga 3%. Walau di Korea Selatan sudah bisa dikatakan stabil keadaannya namun 

menurut beberapa pakar ekonomi, kegiatan ekonomi termasuk perdagangan hingga akhir tahun 

2020 diprediksikan bergerak sangat lambat. Isu resesi ekonomi global dan pengangguran yang 

meningkat akibat wabah ini menjadi tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh Presiden Moon. 

Tindakan cepat untuk pemulihan pasca wabah ini berupa dana bantuan untuk para warga Korea 

Selatan sudah diberikan dan bantuan dana langsung kepada para pelaku UKM yang  menghabiskan 

lebih dari `1 Miliar USD yang tentunya membuat neraca APBN negara tak seimbang dibanding 

periode-periode sebelumnya.   

Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings menyesuaikan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi Korea Selatan untuk tahun ini dari negatif 0,9 persen menjadi negatif 1,1 persen pada 8 

September. Menurut badan tersebut, Bank of Korea kemungkinan akan memangkas suku bunga 

sebesar 0,25 poin persentase dalam tahun ini. Konsumsi pribadi (private consumptions) Korea 

Selatan diperkirakan akan terus turun hingga akhir kuartal ketiga tahun ini (2020) karena gelombang 

kedua COVID-19 dan jarak sosial yang lebih ketat, namun tingkat resesi ekonomi di Korea Selatan 

yang disebabkan oleh pandemi tersebut lebih kecil daripada di kebanyakan negara lain. Korea 

Selatan telah berhasil dalam karantina bahkan tanpa pembatasan ketat pada kegiatan ekonomi, 

sementara pengeluaran konsumsinya meningkat kembali pada kuartal kedua, sementara itu tingkat 

pertumbuhan ekonomi  dapat terpengaruh jika jarak pembatasan sosial memasuki tahap ketiga. 

Badan tersebut juga menjelaskan bahwa permintaan domestik yang lesu kemungkinan akan 

mengakibatkan tingkat inflasi yang lebih rendah dari target bank sentral. Hal ini dikhawatirkan akan 

menyebabkan bank harus melakukan pelonggaran moneter dalam bentuk penurunan suku bunga 

dan pembelian aset terbatas. (Jung, 2020) 

Dengan backdrop perekonomian global, kawasan, dan domestik, yang penuh tantangan tersebut 

ditambah aktifitas “New Normal” yang berlaku saat ini, Korsel melihat kembali emerging countries 

di ASEAN, termasuk Indonesia, merupakan mitra andalan di bidang perdagangan, investasi, dan 

industri yang dapat saling mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Terlebih di era wabah 

Covid-19 Korsel memberikan perhatian khusus kepada Indonesia berupa prioritas utama pengiriman 
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alat kesehatan untuk melawan Covid-19 hal ini tak lepas peran Indonesia di mana selama wabah ini 

tak menutup akses kepada Korea Selatan.  

Korea Selatan merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia dan memposisikan 

dirinya sebagai middle power country. Beberapa data makroekonomi Korea Selatan yaitu: 

No Jenis Data (2018) 
1 Luas Wilayah 100.460 km2 

2 Jumlah Penduduk 51,709,098 jiwa 

3 GDP Nominal US$ 1,720 triliyun 

4 Pendapatan per kapita US$ 40,090 

5 Real GDP Growth 2.70% 

6 Ekspor 44% of GDP 

7 Impor 39% of GDP 

8 Inflasi 0.30% 

9 Mata Uang Won atau KRW 

10 Purschasing Power Parity US% 2069.81 triliyun 

Sumber: databank.worldbank.org 

Tabel 2 Nilai Investasi Korea di Indonesia 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
(2014-
2018) 

Total of issued Permanent 
Licenses Value of Direct  

1,336 2,562 3,027 4,217 2,412 13,554 

Investment (USD Million) 
 

1.12 1.21 1.07 2.02 1.60 7 

Rank of doing business (2019) 

 
Indonesia (2018: 72; 2019: 73) Korea (2018: 4; 2019: 5) 

Sumber: Data Laporan Direktorat Perundingan Bilateral Indonesia 

Tabel 2 menunjukkan nilai investasi Korea Selatan di Indonesia dari tahun 2014 hingga 

2018. Bermula dari tahun 2014, nilai investasi Korea Selatan di Indonesia selalu mengalami 

peningkatan hingga di tahun 2017. Permasalahan ekonomi internal yang terjadi di tahun 2018 

membuat nilai investasi Korea Selatan di Indonesia berkurang. Namun, pada kenyataannya 

hubungan Indonesia dengan Korea Selatan semakin membaik dengan melihat interaksi kedua 

kepala negara yang semakin harmonis.  
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Perkembangan Korea Selatan dan kawasan di sekitarnya penting dicermati. Di bidang 

ekonomi, terdapat berbagai tantangan yang pada saat ini dihadapi Korsel terkait normalisasi 

kebijakan oleh bank sentral AS, proteksionisme perdagangan, dan risiko geopolitik terkait Korut. 

Selain itu, harga minyak dunia yang tinggi dan perlambatan ekonomi global juga menjadi tantangan 

lainnya. 

Normalisasi kebijakan AS dengan menaikkan suku bunga dalam negeri untuk menarik 

investasi dari luar telah menyebabkan capital flight dan tekanan terhadap nilai tukar mata uang 

asing lainnya termasuk Won. Trade war AS-RRT yang menguat pada 2018 turut berpotensi 

mengganggu ekspor produk intermediary Korsel yang menjadi bagian dari supply chain produk RRT 

yang diekspor ke AS. Mengingat perekonomian Korsel yang 70 persen GDP-nya bergantung pada 

ekspor, sekiranya trade war AS-RRT terus berlanjut sementara kebijakan proteksionisme AS semakin 

meluas, maka perekonomian Korsel diperkirakan di masa mendatang akan mengalami tekanan dan 

kontraksi pertumbuhan yang makin melebar.  

Tabel 3 Statistik Impor dan Ekspor Korea 

 

Sumber: Data Laporan Direktorat Perundingan Bilateral Indonesia 

Tabel 3 menunjukkan data statistik nilai impor dan ekspor Korea secara keseluruhan. Dari 

tahun 2014 hingga 2019, neraca perdagangan Korea Selatan selalu mengalami surplus walaupun 

nilai surplusnya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Partner impor perdagangan terbesar 

Korea Selatan adalah Cina, EU, dan Japan. Partner ekspor perdagangan terbesar Korea Selatan 

adalah Cina, Amerika, dan EU. Hal ini disebabkan oleh perjanjian FTA antara Korea Selatan dengan 

negara-negara tersebut yang telah berlaku, sehingga menurunkan pajak impor produk dan 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total Trade 1,098.70 963.45 901.51 1,052.12 1,140.34 1,045.59 

Export 573.1 526.9 495.46 573.71 605.17 542.33 

Import 525.6 436.55 406.05 478.41 535.17 503.26 

Balance 47.5 90.35 89.41 95.3 69.99 39.07 

Major Trading 
Partners (2020) 

 
Export: 1) China; 2) USA; 3) EU 

   Import: 1) China; 2) EU; 3) Japan 



 

１０ |  F r u i t  o r  v e g e t a b l e  j u i c e  M a r k e t  I n t e l l i g e n c e  
 

mempermudah pengiriman suatu produk ke Korea Selatan. Tahun 2019 merupakan tahun yang 

berat bagi Korea Selatan dikarenakan perlambatan laju pertumbuhan neraca ekspor dan impor 

terbesar dalam 5 tahun terakhir hal ini akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat 

dan Cina akan mempengaruhi nilai ekspor dan impor Korea Selatan yang mengakibatkan neraca 

perdagangan Korea Selatan berubah. Akibat wabah Covid-19 dan isu resesi global yang terjadi untuk 

neraca tahun 2020 diperkirakan akan jatuh di titik paling rendah yang dialami oleh Korea Selatan.  

Tabel 4 Statistik Neraca Perdagangan Korea Selatan terhadap Negara Asia Tenggara 

 

Sumber: Data Laporan Direktorat Perundingan Bilateral Indonesia 

Tabel 4 menunjukkan nilai impor dan ekspor Korea Selatan terhadap negara-negara di Asia 

Tenggara tahun 2018. Vietnam menjadi pasar utama Korea Selatan karena faktor sejarah dan 

perjanjian FTA yang telah berjalan. Indonesia berada diurutan kedua setelah Vietnam. Hal ini 

menandakan Indonesia merupakan partner yang beneficial untuk Korea Selatan. 

Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo 

Myung-Hee menandatangani Deklarasi Bersama Penyelesaian Perundingan Perjanjian Kemitraan 

Ekonomi Komprehensif (Indonesia-Korea Comprehensif Economic Partnership Agreement/IK-CEPA). 

Penandatanganan Deklarasi Bersama disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan 

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 30 

Tahun Hubungan Kemitraan ASEAN-Korea Selatan (ASEAN-RoK Commemorative Summit). 

Penandatanganan Deklarasi Bersama ini sekaligus menandai bahwa kedua negara kini selangkah 

lebih dekat menuju penandatanganan IK-CEPA. Sebelumnya, secara substansial, kedua tim 

perunding menyelesaikan perundingan IK-CEPA pada bulan Oktober 2019. IK-CEPA merupakan 
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sebuah kemitraan komprehensif kedua negara di bidang perdagangan barang, jasa, penanaman 

modal, ketentuan asal barang, serta kerja sama ekonomi. Dengan adanya IK-CEPA, Indonesia akan 

mendapatkan akses pasar yang lebih luas dibandingkan dengan yang selama ini diberikan melalui 

perjanjian ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA). Melalui IK-CEPA, dalam bidang 

perdagangan barang, Indonesia akan mendapatkan akses pasar yang lebih baik untuk produk 

industri, perikanan, dan pertanian di pasar Korea Selatan. Sebaliknya, Indonesia akan memberikan 

akses pasar untuk bahan baku industri yang memfasilitasi investasi Korea Selatan di Indonesia 

sehingga kemitraan kedua pihak akan saling menguntungkan. Sementara untuk akses pasar sektor 

jasa, Korea Selatan akan membuka kesempatan kerja bagi para profesional dan tenaga ahli 

Indonesia. Sedangkan Indonesia akan memberikan peningkatan akses pasar untuk sektor konstruksi, 

distribusi, gim daring (online game), dan sektor jasa kesehatan. Perundingan IK-CEPA sendiri terdiri 

dari enam kelompok kerja, yaitu Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, Ketentuan Asal Barang, 

Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan (ROOCPTF), Kerja Sama dan Pengembangan 

Kapasitas, serta Isu Hukum dan Kelembagaan. Setelah penandatanganan Deklarasi Bersama 

Penyelesaian Perundingan IK-CEPA, kedua pihak akan melanjutkan proses legal scrubbing untuk teks 

perjanjian yang ditargetkan selesai pada Februari 2020. Sehingga IK-CEPA dapat ditandatangani di 

semester pertama tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, Korea 

Selatan merupakan negara tujuan ekspor dan sumber impor ke-6 terbesar bagi Indonesia.Total nilai 

perdagangan kedua negara mencapai USD 18,62 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke 

Korea Selatan tercatat sebesar USD 9,54 miliar dan impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar USD 

9,08 miliar. Dengan demikian, Indonesia surplus perdagangan terhadap Korea Selatan sebesar USD 

460 juta. Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Korea Selatan adalah batu bara, bijih 

tembaga,karet alam, kayu lapis, dan timah. Adapun komoditas impor utama Indonesia dari Korea 

Selatan adalah karet sintetis, produk baja lembaran, produk elektronik, dan kain tenun filamen 

sintetis (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2020).  
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Bab II Peluang Pasar 

1. Tren Produk 

A. Tren di Dunia 

Industri Fruit or vegetable juice mengalami perkembangan yang signifikan di dunia. Tabel 

berikut ini menunjukkan nilai impor yang terjadi di dunia setiap tahunnya untuk komoditi Fruit or 

vegetable juice (kode HS 200989). Bila dilihat dari segi nilai, di tahun 2015 dan 2016 terjadi 

penurunan tetapi di tahun 2017 nilai impor oleh dunia mengalami peningkatan. Namun di tahun 

2018 terjadi penurunan nilai impor dunia terhadap produk jus buah dan sayur. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi penurunan tren jus buah dan sayur adalah naiknya harga emas dunia 

dikarenakan harga emas menjadi patokan untuk nilai produk lainnya termasuk salah satu penyebab 

harga bahan baku jus buah dan sayur meningkat. 

Tabel 1 Perkembangan nilai impor di Dunia (kode HS 2009898) dalam 1,000 US$ 

 

 

 

 

Sumber: trademap.org 

 

B. Tren di Korea Selatan 

Perkembangan dan tren pasar Fruit or vegetable juice di Korea Selatan bisa kita lihat secara 

umum terlebih dahulu. Berikut ini adalah tabel yang menunjukan perkembangan pasar Fruit or 

vegetable juice di Korea Selatan. 

 

 

 

 

Impor 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

NIlai 2,250,483 2,301,420 2,402,873 2,655,111 2,639,403 
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Tabel 2 Nilai dan kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia (kode HS 2009898) dalam 1,000 US$ (NIlai) dan 

Ton (Quantity) 

 

 

 

 

 

Sumber: trademap.org 

                                                                                              

Tabel 2 menunjukkan perkembangan yang menjanjikan untuk komoditi Fruit or vegetable juice 

di Korea Selatan. Bila kita lihat pertahun, dari segi nilai terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tiap 

tahunnya. Begitu pula. Untuk kuantitas tiap tahunnya mengalami peningkatan. Bahkan di segi nilai 

dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat.  

Meningkatnya taraf hidup masyarakat Korea Selatan, membuat sebagian besar masyarakat 

beralih profesi dari petani menjadi pegawai swasta. Kemajuan dalam bidang ekonomi pada awal 

periode 1990-antelah sedikit banyak membawa perubahan dalam sektor agrikultur, yakni 

merosotnya jumlah penduduk desa dimana menyebabkan tingginya biaya tenaga kerja yang 

kemudian berimbas pada naiknya biaya produksi. Untuk menekan laju harga bahan pangan, 

pemerintah Korea Selatan melakukan substitusi tenaga mesin dalam pengolahan lahan. 

Kebijakan pemerintah tersebut dinilai berhasil dalam menghidupkan kembali sektor 

pertanian.Saat ini Korea Selatan tidak hanya memfokuskan diri pada penanaman bahan pangan 

pokok, seperti nasi, umbi-umbian, dan sayur-sayuran, melainkan juga sedang melakukan 

pengembangan program hortikultur mengingat semakin meningkatnya permintaan masyarakat 

terhadap beragam jenis pangan, termasuk kebutuhan sayur dan buah-buahan. Namun pada 

kenyataannya program ini belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, dan Korea Selatan saat 

ini masih banyak mengimpor buah-buahan, khususnya buah tropis yang memang tidak tumbuh di 

negara subtropis.  

Impor 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

NIlai 40,235 44,094 51,156 76,502 104,186 

Quantity 10,553 11,687 14,568 22,270 35,298 
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Selain itu di masa moderen saat ini dengan banyaknya beban pekerjaan orang-orang dituntut 

untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Masyarakat Korea yang bergerak secara cepat 

tentunya ingin memenuhi nutrisi tubuh secara mudah sehingga mereka mengonsumsi jus buah dan 

sayur yang mudah didapat dan dengan harga terjangkau. 

Dalam sepuluh sepuluh tahun terakhir, industri pangan Korea Selatan mengalami 

perkembangan yang dinamis, terutama dalam variasi jenis panganan yang ditawarkan.Saat ini 

masyarakat Korea Selatan sudah banyak mengenal buah-buahan impor, seperti mangga, kiwi, nanas, 

blueberry, dsb. Akan tetapi dikarenakan harga pasar untuk buah segar terbilang mahal, konsumen 

cenderung lebih memilih jus buah dan sayur yang relatif lebih murah serta praktis dalam 

pengolahan. 

Tren impor Korea Selatan untuk komoditas Fruit or vegetable juice dalam 5 (lima) tahun 

terakhir mengalami peningkatan dari segi nilai dan kuantitasnya. Jumlah impor Korea Selatan 

sebesar 10 ribu ton dengan total nilai sebesar US$ 40 juta pada tahun 2015. Jumlah impor jus buah 

dan sayur kembali mengalami peningkatan di tahun setelahnya yaitu 11 rbu ton dengan nilai impor 

sebesar US$ 44 juta pada tahun 2016. Puncaknya di tahun lalu yaitu taun 2019 jumlah impor 

mencapai US$ 104 juta dengan kuantitas yang tinggi sebesar 35 ribu ton. Tidak dipungkiri jika 

peningkatan ini diiringi dengan tingginya konsumsi jus buah dan sayur sebagai alternatif 

mengonsumsi buah dan sayur segar untuk memenuhi nutrisi dan menjalankan gaya hidup sehat. 

Selain hal tersebut, tren konsumen Korea Selatan dalam mengkonsumsi buah-buahan dan 

sayuran juga dipengarahui faktor empat musim yang dilalui negeri gingseng tersebut. Contohnya 

adalah ketika musim panas orang Korea Selatan cenderung untuk mengkonsumsi buah melon 

sehingga saat musim panas buah melon menjadi primadona di pasaran. Saat musim gugur buah 

persimmon atau kesemek menjadi buah paling hits. Namun terdapat juga buah-buahan yang selalu 

ada setiap musim, yakni buah apel dan jeruk. Khususnya untuk jeruk mandarin menjadi paling 

favorit di kalangan orang Korea Selatan, bahkan tak jarang orang Korea Selatan langsung membeli 

satu box berisikan jeruk mandarin. Berdasarkan laporan dari Institut Agrikultur Korea Selatan, jeruk 

mandarin menjadi buah paling banyak dikonsumsi dengan rataan 15,5 kilogram untuk satu 

orangnya. Disusul buah apel dengan rataan 9,9 kilogram per orangnya. 
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Tabel 3 Negara Supplier Fruit or vegetable juice untuk Korea Selatan pada Produk HS 2009898  
dalam 1,000 US$ 

Unit: US Dollar thousand 

No Eksporter 2015 2016 2017 2018 2019 

     1 
United States of 

America 
9783 11192 12039 19581 25494 

2 Turkey 2648 3108 3624 8407 15995 

3 Viet Nam 145 300 1221 4437 12299 

4 Spain 91 642 1848 3682 10272 

5 Germany 4159 2236 5440 5369 6419 

6 China 5406 6857 7894 10693 5762 

7 Thailand 335 1131 821 1224 4697 

8 Israel 2605 2790 2811 4346 4663 

9 Taipei, Chinese 5037 4791 4183 3848 3573 

10 
Iran, Islamic Republic 

of 
375 505 1005 2144 2221 

11 France 562 625 1154 1662 1719 

12 Poland 4000 4116 4231 1974 1173 

13 New Zealand 167 309 465 1075 982 

14 Samoa 350 670 155 1173 964 

15 Italy 819 638 635 877 945 

16 Chile 670 765 700 899 885 

17 Philippines 3 15 5 137 787 

18 Austria 731 1361 895 629 739 
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19 Cook Islands 0 186 558 679 679 

20 Indonesia 18 182 15 487 585 

21 Fiji 0 0 13 631 569 

22 India 247 173 273 446 526 

23 French Polynesia 125 196 131 482 397 

24 Brazil 1115 550 381 462 316 

25 
Lao People's 

Democratic Republic 
6 33 28 71 246 

26 Cambodia 22 7 17 229 241 

27 Ireland 0 3 26 87 150 

28 Tonga 57 104 130 96 123 

29 Uzbekistan 0 0 8 60 120 

30 United Kingdom 15 82 92 119 97 

31 Azerbaijan 50 13 39 48 79 

Sumber: trademap.org 

Indonesia menduduki peringkat dua puluh diantara tiga puluh satu besar negara pengekspor 

jus buah dan sayur ke Korea Selatan. Rendahnya nilai ekspor dari Indonesia disebabkan aturan ketat 

dan standar tinggi yang diberlakukan oleh Korea Selatan untuk jenis sayuran dan buah-buahan. 

Dimana ketika ekspor buah dan sayuran ke Korsel harus lulus uji ketahanan ketika buah atau sayur 

tersebut membusuk. Standar yang diberlakukan oleh Korsel apabila buah/sayur tersebut membusuk 

atau menjadi ampas tidak mengundang serangga sehingga kehigienisan masih terjaga secara utuh. 

Sedangkan produk buah atau sayuran dari Indonesia sebagaian besar belum bisa menyamai standar 

yang diterapkan pemerintah Korea. Peringkat satu, dua, dan tiga diduduki oleh Amerika, Turki dan 

Vietnam.Terlihat bahwa nilai impor untuk Fruit or vegetable juice Indonesia di Korea Selatan 

mengalami fluktuasi dari 2015-2017, di tahun 2016 Indonesia mengalami kenaikan jumlah ekspor 
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sebesar sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya namun di tahun 2017 mengalami penurunan 

yang sangat drastis bahkan di bawah jumlah ekspor di tahun 2015. Walaupun di tahun 2018 dan 

2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar US$ 487.000 dan US$ 585.000, 

jumlah yang sangat tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

 

2. Struktur Pasar 
Untuk kondisi pasar di Korea Selatan terutama di Fruit or vegetable juice cenderung pasar 

oligopolistik dimana beberapa produsen menjual dengan jenis barang yang serupa namun 

karakteristiknya berbeda (Feenstra & Kee, 2008). Menurut penelitan dari (Salop, 1979) produser 

mempunyai kapasitas untuk menentukan harga pasar walau tidak terlalu mendominasi. Selain pada 

persaingan monopolistik jus buah dan sayur setiap perusahaan walupun menjual produk yang sama 

memiliki karakteristik rasa, kadar buah dan sayur, presentase vitamin dan mineral yang berbeda. 

Berdasar data dari Statista terdapat Top 5  merek jus yang paling banyak dibeli di Korea Selatan 

yaitu Delmonte Orange, Delmonte Cold, Minute Maid Original, Seoul Milk Fresh juice (jeruk dan 

anggur), Lotte Jeju Island (jus jeruk). Dari kelima merek teratas tersebut Del Monte merupakan 

produk dari Amerika Serikat yang sudah cukup dikenal luas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar: naver.com 

 

Del Monte menduduki peringkat pertama kedua dengan produk unggulannya, jus jeruk (Del 

Monte Orange) di urutan pertama dan Del Monte Cold atau jus buah yang harus masuk di lemari 

pendingin. Del Monte di Korea Selatan dipasarkan oleh perusahaan Lotte Chilsung Beverage.  



 

１８ |  F r u i t  o r  v e g e t a b l e  j u i c e  M a r k e t  I n t e l l i g e n c e  
 

Posisi ketiga yaitu Minute Maid Original Minute Maid merupakan perusahaan pertama yang 

memasarkan konsentrat jus jeruk, memungkinkan untuk didistribusikan di seluruh Amerika Serikat 

dan menjabat sepanjang tahun. Perusahaan Minute Maid dimiliki oleh The Coca-Cola Company, dan 

pemasar jus buah dan minuman terbesar di dunia. Minute maid Korea Selatan dipasarkan oleh LG 

Household and Healthcare. 

Posisi keempat dan kelima diduduki oleh merek lokal yaitu Seoul 

Milk Fresh Juice dan Lotte Jeju Orange. Selain susu dan susu olahan, 

Seoul Milk juga memproduksi banyak jenis produk susu dan minuman 

yang berbeda, termasuk susu bubuk, yoghurt, keju, mentega, dan jus. 

Produk-produk ini saat ini dijual di sekitar delapan pasar, termasuk 

Cina daratan, AS, Kanada, Hong Kong, Filipina, dan Singapura. Seoul 

Milk memasarkan produk jusnya dengan nama Morning Juice (아침 

주스).  Lotte jeju orange juice adalah produk lokal yang diproduksi 

oleh perusahaan Lotte Chilsung Beverage.  

 

 

Produk ini cukup sering memberikan promo diskon dan memberikan harga yang murah. Produk 

ini cukup dikenal dengan kemasan 1 liter nya. Produk ini mulai dipasarkan ke luar negeri seperti 

Filipina, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. 

 

Sumber gambar: naver.com 

 

 

Sumber gambar: naver.com 



 

１９ |  F r u i t  o r  v e g e t a b l e  j u i c e  M a r k e t  I n t e l l i g e n c e  
 

 

Merek jus siap minum di Korea Selatan 

Data per Juni 2018- Maret 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Statista.com 
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3. Saluran Distribusi 
 Untuk saluran distribusi Fruit or vegetable juice di Korea Selatan hal yang sangat penting adalah 

mengidentifikasi pasar yang potensial, dalam artian baik secara kualitas dan harga akan sangat 

berpengaruh. Setelah menemukan pasar, pencarian importir di Korea Selatan serta distributor 

merupakan syarat mutlak. Untuk jalur distribusi Fruit or vegetable juice secara umum masih sesuai 

standar baku Korea Selatan dan secara detail bisa dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

        

 

Sumber: KCS   

Tahapan awalan untuk mengekspor produk Indonesia ke Korea Selatan adalah mengecek 

barang-barang yang sekiranya dilarang oleh pemerintah Korea Selatan ataupun produk dengan 

catatan. Setelah kita memilah produk yang ingin diekspor, kita melakukan survey market di Korea 

Selatan, seperti potensi dari produk yang eskportir ingin jual. Informasi ini bisa dilihat dalam market 

intelligence ini. Langkah selanjutnya eksportir harus membuat akun bisnis dimana didalamnya 

terdapat pendaftaran metode pembayaran yang menggunakan letter of credit (LC). Di Korea 

Gambar 1 Alur Pembelian Secara Umum 
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penggunaan pembayaran LC diwajibkan karena semua pencatatan metode pembayaran sudah 

dilakukan secara digital. Lalu selama pembuatan akun bisnis, eksportir diharapkan untuk bisa 

bernegoisasi dengan importir di Korea Selatan permasalahan harga dan ketentuan lainnya. Untuk 

menghindari kesalahpahaman dikarenakan Bahasa, sebaiknya menggunakan penerjamah yang 

berlisensi. Ketentuan telah disepakati, setelah itu eksportir Indonesia mempersiapkan kemasan 

untuk pengiriman. Harap diperhatikan untuk aturan bea cukai yang berlaku di Korea Selatan. 

Setalah lolos bea cukai, dan barang diterima oleh Importir di Korea Selatan, baik importir dan 

eskportir dapat menyelesaikan pembayaran mereka melalui LC. 
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 Untuk jalur distribusi detailnya bisa dilihat bagan sebagai berikut1: 

Diagram 1 Jalur Distribusi 

 
1 Sumber: Laporan dari Menteri Maritim dan Transportasi Korea Selatan 2018 
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4. Persepsi 

Di dalam melakukan sebuah penetrasi produk terutama untuk Fruit or vegetable juice 

diperlukan sebuah strategi yang tepat sasaran, oleh karena itu berikut adalah analisa SWOT dari 

Fruit or vegetable juice untuk pasar di Korea Selatan: 

 

1. Strengh (Kekuatan) 

Indonesia menduduki peringkat dua puluh diantara tiga puluh satu besar negara pengekspor 

jus buah dan sayur ke Korea Selatan. Peringkat satu, dua, dan tiga diduduki oleh Amerika, Turki dan 

Vietnam. Terlihat bahwa nilai impor untuk Fruit or vegetable juice Indonesia di Korea Selatan 

mengalami fluktuasi dari 2015-2017, di tahun 2016 Indonesia mengalami kenaikan jumlah ekspor 

sebesar sepuluh kali lipat dibanding tahun sebelumnya namun di tahun 2017 mengalami penurunan 

yang sangat drastis bahkan di bawah jumlah ekspor di tahun 2015. Walaupun di tahun 2018 dan 

2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.  

Korea Selatan bukan merupakan negara penghasil buah, kebanyakan supplai buah merupakan 

produk impor. Selain itu mereka tidak menghasilkan buah-buahan tropis seperti di Indonesia. Hanya 

area tertentu seperti Pulau Jeju yang menghasilkan jeruk dengan kualitas bagus. Sedangkan 

Indonesia adalah salah satu penghasil buah tropis terbanyak di dunia. Dimana buah-buahan tropis 

banyak digunakan sebagai bahan baku jus seperti yang paling banyak digunakan yaitu jeruk. 

  

2. Weakness (Kelemahan) 

Meskipun kaya akan bahan baku yaitu buah buahan dan sayuran, namun Indonesia masih 

kalah unggul jika dibandingkan negara lain seperti Amerika dan Korea Selatan sendiri. Kebanyakan 

orang Indonesia membeli jus buah segar bukan jus kemasan. Hal ini dikarenakan banyaknya 

pedagang jus buah segar dengan harga yang terjangkau dikarenakan murah dan mudah 

didapatkannya bahan baku jus. Hal ini menyebabkan orang Indonesia lebih banyak membeli produk 

jus buah segar dan bukan membeli jus olahan . 

Berdasarkan kontan.co.id Jenis produk minuman Indonesia yang banyak diekspor adalah 

produk minuman jus dan minuman dengan rasa buah. Sementara produk jenis ini ongkos 
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produksinya lebih mahal ketimbang negara lain. Alasannya, selain bahan baku buahnya lebih mahal, 

harga bahan baku pendukung seperti gula juga lebih mahal ketimbang negara lain. Ini membuat 

harga jus buah buatan Indonesia lebih mahal dibanding negara lain seperti Australia dan Amerika 

Serikat, ditambah dengan biaya logistic yang mesti ditanggung pelaku usaha yang cukup tinggi 

menyebabkan produk menjadi tidak kompetitif.  

 

3. Oportunity (Kesempatan) 

Konsumsi buah segar terus tumbuh di Korea Selatan karena semakin banyak orang Korea 

Selatan menjadi lebih sadar akan manfaat kesehatan dari buah-buahan. Supermarket dan toko 

serba ada sekarang menjual beraneka ragam buah-buahan dibandingkan dengan beberapa tahun 

yang lalu dimana kebanyak supermarket hanya menyediakan buah-buahan yang secara didominasi 

ditanam di negara ini seperti stroberi dan blueberry. 

Menurut Jong Wan Kim dari Wooyang Frozen Foods Co. Ltd., importir dan distributor buah-

buahan segar dan jus, permintaan jus segar dibandingkan dengan jus olahan juga telah meningkat 

dan meningkat permintaanya di kalangan populasi kelas menengah.  

Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekspor minuman, Indonesia bisa meningkatkan jenis 

produk yang tidak banyak diproduksi oleh negara lain. Salah satunya adalah jus sirsak, karena 

minuman ini tidak diproduksi di negara lain. 

 

4. Threat (Ancaman) 

Dalam bidang ekspor jus ke Korea Selatan yang saat ini masih dikuasai Amerika Serikat 

tampaknya masih sulit jika harus bersaing dengan produk-produk tersebut. Jika dilihat dari data 

statistik di atas produk Indonesia masih belum masuk ke jajaran produk jus yang biasa dibeli oleh 

masyarakat Korea. Mereka masih mengandalkan produk dalam negeri dengan Lotte Chilsung 

Beverage sebaagai salah satu perusahaan lokal Korea yang unggul di bidang industri minuman baik 

jus dan bukan jus. Juga, dengan adanya Amerika dengan produk Del Monte dan Minute Maid yang 

masih mengusai pasar Korea Selatan. Bahkan produk Amerika tersebut menduduki tiga teratas 

produk jus yang paling banyak dikonsumsi di Korea Selatan. Hal ini juga akibat Amerika menjadi 

pemain pertama yang memasuki pasar Korea Selatan sehingga menjadi kelebihan utama mengapa 
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konsumen dapat menerima produk Amerika ditambah pula preferensi konsumen Korea Selatan 

terhadap budaya Amerika dimana menjadi kiblat untuk semua aspek sisi kehidupan. Tentunya 

alasan tersebut menjadi tantangan sendiri bagi pelaku usaha asal Indonesia. 

 

Review Beberapa Konsumen Mengenai produk yang menggunakan Fruit or vegetable juice: 

 Narasumber pertama, bernama Mr. Lee. Beliau salah satu pengusaha mini market yang menjual 

berbagai minuman jus ke konsumen. Produk paling laris di pasaran adalah minuman jus olahan yang 

berasal dari Korea Selatan maupun Amerika. Minuman jus merk Lotte asal Korea Selatan dan merk 

Del Monte asal Amerika. Perilaku konsumen Korea Selatan menyukai jus olahan rasa apel, jeruk, dan 

anggur. Untuk rasa yang tidak familiar sukar untuk diterima oleh konsumen sehingga Mr. Lee selalu 

membeli ulang produk yang pasti diterima oleh konsumen. Untuk perbandingan rasa sebenarnya 

tidak jauh beda antara produk Amerika maupun Korea Selatan, namun yang membedakan adalah 

kemasan desain yang dilakukan oleh produk Amerika seperti penggunaan font, gambar, maupun 

penempatan layout memberikan kesan bahwa produk jus asal Amerika memiliki kualitas yang lebih 

baik, padahal secara bahan yang digunakan mirip dengan yang dijual produk asal Korea Selatan. 

Lantaran faktor tersebut tak heran produk asal Amerika jauh lebih laku di pasaran. Mr. Lee 

memberikan memberikan saran kepada seluruh pelaku usaha apabila ingin menjual produk jus di 

Korea Selatan, harus mengikuti standar kualitas dari MFDS Korea Selatan dan melakukan inovasi 

secara rasa yang tentunya mudah diterima oleh konsumen. Sebagai contoh rasa jeruk Jeju dicampur 

dengan sayuran atau buah yang lain dengan memberikan tagline hidup sehat dirasa mampu untuk 

bersaing dengan produk yang sudah ada.  

 Narasumber kedua merupakan pegawai perusahaan swasta di Seoul, bernama Mr. Jae. Setiap 

hari selalu rutin untuk meminum jus olahan yang dijual di pasaran. Dan setiap bulannya selalu 

menyimpan untuk persediaan kebutuhan meminum jus hingga 5 botol besar. Merk yang biasa dibeli 

berasal dari Amerika dan Eropa karena Mr. Jae menganggap produk asal Amerika dan Eropa 

memiliki kualitas yang lebih baik daripada produk lainnya. Teruma ketika meminum terasa minum 

jus olahan langsung sarat kesegarannya. Selain jus buah terkadang menyempatkan untuk membeli 

jus sayuran buatan Korea Selatan. Biasa membeli campuran tomat dan wortel dari merk Meil. 

Namun menurut Mr. Jae, idealnya jus olahan adalah yang mampu memberikan rasa sama ketika 
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meminum jus buatan langsung. Produk asal Amerika dan Eropa mendekati keinginan dia. Ini berarti 

proses pengolahan jus mesti dipertimbangkan oleh pelaku usaha yang ingin memasarkan produk jus 

olahan di Korea Selatan.  

 Narasumber ketiga, bernama Mrs. Jeong. Seseorang yang sangat menjaga kesehatan dengan 

olahraga dan mengkonsumsi buah-buahan dalam bentuk jus. Jus yang dikonsumi untuk buah-

buahan dari produk Amerika dan untuk sayuran dari produk Korea Selatan. Mrs. Jeong tidak 

memiliki preferensi harga untuk meminum jus namun, dia berharap terdapat inovasi rasa untuk 

produk tersebut. Sebagai contoh pilihan rasa sayuran di Korea Selatan tidak sebanyak produk jus 

buah-buahan. Walaupun tidak memiliki ide mengenai keinginan jenis sayuran seperti apa, namun 

sayuran yang hijau dan memiliki banyak gizi besar kemungkinan dapat diterima oleh konsumen. 

Menurut pengakuan dia, masih banyak wanita Korea Selatan yang melakukan program diet atau 

Kesehatan rajin mengkonsumsi jus buah-buahan atau sayuran. Dia berharap walaupun hanya 

produk jus olahan namun untuk kandungan bahan dapat dikurangi unsur kimia / gulanya.  
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Bab III Persyaratan Produk 

1. Ketentuan Produk 

A. Kebijakan Tarif 

Berdasarkan kebijakan FTA ASEAN – Korea, tariff untuk komoditas Fruit or vegetable juice dari 

Indonesia adalah 10% sebagai mana bisa dilihat di tabel berikut: 

 

 

  Source: customs.go.kr 

 

B. Pengurusan Ijin Import 

Selain itu ada seperti yang sudah dijelaskan diatas, Indonesia sebagai anggota ASEAN yang ikut 

menandatangani FTA bersama dengan Korea Selatan diharuskan mengikuti import clearence FTA, 

form D bagi eksportir Indonesia berikut ini adalah prosedur tersebut: 

 

Gambar 1 Tabel Impor Produk Fruit or vegetable juice di bawah FTA 

ROK-ASEAN FTA Tax Rate 
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   Source: customs.go.kr 

C. Standarisasi Produk 
Standar yang harus dipenuhi untuk produk sayur dan buah yang akan di ekspor ke 

Korea Selatan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2 Diagram Prosedur Bea Cukai Korea Selatan di bawah FTA 
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Diagram 2 Standarisasi Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KOFPI 

 

a. Kebijakan Impor dan Prosedur 

Meskipun import cleareance merupakan kewajiban dari importir di negara Korea, ada 

baiknya para eksportir juga mengetahui prosedur impor di Korea Selatan. Korea selatan sangat 

ketat dalam   menjalankan   prosedur   impor   makanan   dan   minuman   khususnya   di   
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komposisi makanan.  Semua  makanan  impor  harus  mengacu  kepada  food  safety  basic  act,  

food sanitation act dan food labeling standart. 

Diagram 3 Prosedur Impor 

 

Source: customs.go.kr 

 Selain dokumen impor pada umumnya seperti invoice, packing list dan bill of loading, ada 

beberapa dokumen import clearance yg perlu disiapkan oleh importir yang harus di ketahui oleh  

eksportir,  yaitu  sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Korean  Food  &  Drag  Administration (KFDA) 

atau sekarang disebut dengan Ministry of Food and Drag Safety (MFDS).  Untuk  itu disarankan  

kepada eksportir untuk  mengirimkan  sample terlebih  dahulu kepada calon importir untuk dicek 

dahulu kandungan makanan, pengawet, bungkus dll oleh MFDS. 
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Sumber: customs.go.kr 

Disarankan sample yang dikirim dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti uji lab yang 

dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia, Lembaga uji yang terakreditasi oleh KAN atau oleh 

lembaga international. 

Setelah semua memenuhi syarat dari MFDS maka MFDS akan mengeluarkan Certificat of 

Impor Notification for Food yang kemudian kedepannya diaplikasikan dalam bentuk label stiker yang 

berbahasa Korea dan harus ditempel pada bungkus makanan. Pada saat container datang di 

pelabuhan pun masih mengalami cek acak terhadap produk yang sudah mendapat ijin dari MFDS. 

Sebagai catatan banyak container yang di ekspor atau dibakar karena ditemukan kandungan-  

kandungan yang tidak sesuai dengan standard yang berlaku di Korea. 

Gambar 4 Prosedur Impor Untuk Makanan 
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Contoh Kasus : Salah seorang pengusaha keripik tempe berasal dari Bandung sudah lebih 20 tahun 

mengirim keripik tempe Bandung ke Korea. Pada saat harga kedelai di Indonesia tinggi, Indonesia 

melakukan impor kedelai dari berbagai Negara. Pengusaha ini melakukan ekspor seperti biasa dan 

ternyata pada saat melewati proses pengecekan acak diketahui mengandung asam yang terlalu 

tinggi yang asalnya dari kedelai. Sehingga produk tidak bisa masuk ke Korea dan harus di ekspor ke 

Indonesia. 

b. Sistem Labeling  

Salah satu ketentuan untuk produk makanan supaya bisa masuk ke market Korea Selatan adalah 

system labeling, perlu diperhatikan ada beberapa jenis labeling semisal Food Equipment 

Categorization and Labeling System2, sistemnya menggunakan peralatan yang tidak aman terhadap 

makanan untuk melampirkan label khusus yang menunjukkan bahwa pelanggan diproduksi sebagai 

peralatan yang berkaitan dengan makanan sesuai dengan standar "Futures Sweet". Contoh labeling 

yang dimaksud adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KOFPI 

 

 
2 Berdasarkan peraturan dari BPOM dari Korea Selatan 

Gambar 5 Prosedur Sistem Labeling 
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Selain itu adanya nutrisi labeling yang wajib ada di setiap produk makanan Indonesia, 

adanya pengembangan label nutrisi yang bisa dilihat sebagai berikut:  

 

Sumber: BPOM Korea Selatan 

Ø Label Produk 

Beberapa hal yang perlu disertakan dalam label produk adalah sebagai berikut: 

Ø Nama dan Jenis Produk 

Ø Negara asal pembuatan 

Ø Daftar bahan baku utama (termasuk masa jenis dan presentase) 

Ø Bahan adiktif makanan 

Ø Informasi nilai gizi  

Ø Saran penyimpanan 

Ø Nama, alamat, dan nomor telepon importir 

Ø Nomor lisensi importir 

Ø Tanggal produksi 

Ø Tanggal kadaluarsa 

Ø Alamat untuk pengambilan barang jika ada kerusakan 

Ø Peringatan terkait gangguan kesehatan 

 

 

Gambar 6 Prosedur Pengembangan Label Nutrisi 



 

３４ | F r u i t  o r  v e g e t a b l e  j u i c e  M a r k e t  I n t e l l i g e n c e  
 

Ø Label Kemasan 

 Sejak diberlakukannya sistem eco-labeling di tahun 2009, jumlah produk dengan kemasan ramah 

lingkungan menjadi semakin meningkat di pasaran. Pasalnya produsen dapat memperoleh 

akreditasi jika menyertakan label eco-friendly pada produknya. Disamping itu, melalui kebijakan ini 

pemerintah juga telah berhasil mewujudkan prinsip pengolahan sampah 3R (recycle, reuse, dan 

reduce) di Korea Selatan. Karenanya bagi produsen lokal maupun luar diwajibkan untuk 

menyertakan label “Pemisahan Sampah” (segregated waste collection) berdasarkan jenis kemasan 

yang 

digunakan.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Sumber: naver.com 

 Sebagai catatan, untuk menghindari masuknya jenis logam beracun, maka MFDS menetapkan 

larangan penggunaan bahan-bahan seperti timah, cadmium, merkuri, dan kromium, diatas 100 ppm. 

Beberapa perusahaan produk makanan olahan di Korea Selatan, seperti Orio misalnya, sudah 

Gambar 7 Contoh label yang tergolong dalam klasifikasi “Pemisahan Sampah” 
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beralih menggunakan tinta berbasis minyak sayur pada kemasannya sebagai bentuk kepedulian 

terhadap lingkungan.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: xinsoudn.tistory.com 

2. Ketentuan Pemasaran 

Untuk masuk ke pasar Korea Selatan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu strategi 

yang efektif diperlukan oleh pengusaha Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut. Beberapa 

strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah: 

a. Meningkatkan kualitas produk 

Korea Selatan memberlakukan peraturan yang ketat dalam memutuskan produk impor, seperti: 

• Kualitas bahan baku 

• Kebersihan produk 

• Proses produksi 

b. Menjalin kerjasama dengan perwakilan dagang di luar negeri 

Pengusaha Indonesia harus aktif dalam mencari informasi mengenai pasar Korea Selatan, 

pencarian informasi ini dapat dilakukan dengan cara menghubungi Perwakilan Dagang Luar Negeri 

Indonesia di Korea Selatan dalam hal ini KBRI Seoul dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) 

Busan. 

 

 

Gambar 6 Contoh Kemasan Produk Korea Selatan 
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c. Memiliki Website dan sosial media perusahaan 

Salah satu cara efektif dalam memperkenalkan produk maupun perusahaan secara global 

adalah memiliki website. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menampilkan informasi di website perusahaan, yaitu : 

a. Profil perusahaan, Alangkah baiknya membuat sebuah penjelasan tentang latar belakang 

terciptanya perusahaan, alamat perusahaan serta alamat email perusahaan. 

b. Katalog jenis produk lengkap beserta informasi dan harga produk. 

c. Sertifikasi yang sudah diperoleh dan diakui secara internasionalisme. 

d. Hiltong atau Success Strong keberhasilan mengekspor ke negara-negara lain (AS dan Eropa 

merupakan salah satu negara yang menjadi tren selter masyarakat Korea Selatan). 

e. Akan lebih memudahkan bila menggunakan bahasa negara tujuan ekspor atau bahasa lokal 

setempat supaya mendapatkan informasi secara detail. 

f. Customer service yang baik dengan respon cepat saat ada pertanyaan dari calon konsumen. 

g. Menggunakan  media sosial yang sering digunakan oleh pengguna di Korea Selatan berupa 

Instagram, YouTube dan blog naver. Isi konten dapat menggunakan Bahasa setempat.  

3. Metode Transaksi 

Untuk metode transaksi yang berlaku di Korea Selatan, dikarenakan sistem pembayaran di Korea 

sudah maju dan tercatat secara digital maka pembayaran menggunakan pembayaran letter of credit 

(LC), sebuah pembayaran bersifat international yang memungkinkan eksportir menerima 

pembayaran tanpa menunggu kabar dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan 

keluar negeri3. 
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4. Informasi Harga 

Berikut adalah contoh produk jus buah dan sayur yang ada di Korea Selatan:  

 

1.Del Monte Orange 200 ml 

800 korea won 

 

2.Del Monte Cold  1.89 liter 

5000 korea won 

 

 

3.Minute Maid Original 350 ml 

1000 korea won 
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5. Seoul Milk, Fresh Juice (Morning Juice) 190 ml 

400 korea won 

 

 

6. Lotte Jeju Orange 1.5 liter 

2000 korea won 

 
 

Sumber gambar: naver dan coupang.com 

7. Kompetitor 

Kompetitor langsung produk Fruit or vegetable juice Indonesia adalah produsen dari negara 

Amerika, Turki dan Vietnam.  Amerika yang memimpin dengan produk unggulanya yang sudah 

memiliki nama di seluruh dunia yaitu Del Monte, dimana Del Monte adalah pemimpin nomor satu 

dalam industri jus buah dan sayur. Hal ini dikarenakan baik Amerika, Turki maupun Vietnam 

mempunyai teknologi pangan yang bisa membuat bahan buah/sayuran busuk tetapi tidak menarik 
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perhatian serangga untuk ampasnya. Hal ini diakibatkan investasi riset yang dari negara 

bersangkutan sehingga mampu menyamai standar yang diterapkan oleh Korsel. Di pasar Asia 

Tenggara Indonesia masih harus bersaing dengan Thailand dan juga Vietnam yang lebih unggul pada 

kuantitas ekspor jus buah dan sayur ke Korea Selatan.Diperlukan kerjasama dari para peneliti di 

bidang terkait untuk mengantisipan standar yang ditentukan oleh Korsel, pemerintah sebagai 

regulator seharusnya bisa menjadi penghubung antara sinergisitas pelaku ekspor buah/sayuran 

dengan riset ini. Amat sangat disayangkan Indonesia dengan sumber daya dan produksi di bidang 

buah/sayur tidak bisa mengikuti permintaan dari Korsel terlebih dengan segera diberlakukannya IK-

CEPA tentunya menjadi momentum untuk meningkatkan produk ekspor di bidang ini.  

Perlu dilihat produk Amerika menjadi unggulan dan pelaku usaha asal Indonesia diharapkan 

bisa meniru dan memodifkasi produk jus buah-buahan atau sayuran asal Amerika. Keunggulan 

produk Amerika yang pertama terletak pada rasa dan kualitas. Secara rasa walaupun jus olahan 

mampu menyamai jus yang dibuat langsung. Selain itu kemasan produk Amerika terkesan premium 

walau harga masih terjangkau. Contohnya penempatan layout, font, dan warna. Preferensi 

konsumen Korea Selatan terhadap produk Amerika tentunya menjadi faktor utama. Hampir di 

setiap aspek produk Amerika selalu menjadi kiblat utama dalam pemilihan produk.  

Sementara untuk produk asal Vietnam, 

mereka memiliki banyak varian rasa buah yang 

lebih variatif. Menyesuaikan dengan produk khas 

asal negara tersebut serta mereka menggandeng 

selebriti untuk promosinya. Dan dirasa pelaku 

usaha asal Indonesia untuk mengadopsi produk-

produk asal Vietnam dikarenakan kemiripan 

dengan Indonesia itu sendiri.  

 

 

 

 

 

Sumber: Gmarket.co.kr 
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Bab IV Kesimpulan 
Korea Selatan adalah salah satu negara dimana dengan permintaan yang tinggiuntuk produk 

jus buah. Lima puluh juta penduduk yang berusia lanjut memahami manfaat kesehatan dan gizi dari 

minum jus buah atau minuman yang mengandung jus buah. Sehingga menyebabkan tingginya 

permintaan supplai jus buah ke Korea Selatan. 

Meskipun Korea memanen sejumlah buah-buahan lokal (melon air, apel, pir Asia, anggur dan 

jeruk keprok dimana adalah tanaman buah lokal utama), mayoritas buah-buahan lokal tersebut 

dijual untuk toko-toko ritel untuk konsumsi segar (buah segar). Selanjutnya, dengan adanya empat 

musim di Korea, empat musim ini membuat keterbatasan pasokan buah-buahan lokal selama 

musim dingin hingga bulan-bulan musim semi, yang membuat Korea semakin jmengandalkan jus 

buah impor untuk memenuhi permintaan yang tinggi.   

Kuantitas produk buah tropis Indonesia yang tinggi sudah diakui oleh dunia dan Korea 

Selatan, namun jika dibandingkan dengan merek jus buah dan sayur terkenal dari Amerika Serikat 

masih belum unggul. Oleh karena itu, produsen Indonesia diharapkan untuk memproduksi 

produknya lebih efisien dan efektif agar bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produk selain 

itu juga memiliki ciri khas dan desain yang unik. Seiring dengan berkembangnya revolusi industri 

4.0, produsen diharapkan untuk memperkenalkan produknya lebih luas sehingga merek jus buah 

dan sayur Indonesia bisa dikenal dan tidak kalah dari produk Amerika sebagai penguasa pasar jus di 

Korea. Sebagai penutup dari tulisan ini, hal yang perlu diperhatikan para eksportir untuk menembus 

pasar Korea Selatan adalah dengan melakukan kerjasama dengan perwakilan dagang di luar negeri, 

bila di Korea Selatan seperti ITPC. Hal ini adalah bukti langkah serius untuk memperdalam pasar 

Korea Selatan. Setelah menggali informasi, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mencari 

partner bisnis dalam artian importir di Korea Selatan.  

Untuk menggenjot peningkatan ekspor produk jus buah-buahan atau sayuran pemerintah RI 

bekerjasama dengan Atase Perdangan di luar negeri serta diaspora Indonesia untuk pembuatan tim 

riset khusus perdangangan antara kedua negara tersebut. Sehingga hal ini tentunya mempermudah 

pelaku usaha dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, pelaku usaha asal Indonesia 

juga berkewajiban untuk aktif mencari informasi dan tidak hanya menunggu kabar ataupun bantuan 
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dari pihak ketiga. Terlebih dalam musim pandemi seperti ini, beberapa Atas Perdangan di Luar 

Negeri seperti ITPC Busan seringkali menggelar acara webinar online khusus untuk para pelaku 

usaha yang ingin meningkatkan kiprahnya ke Korea Selata.  

 

Lampiran 

1. Daftar Importir 

No  Nama Perusahaan  Keterangan 

1 JF&B 

Korea Cold Storage Bldg, 5FL, 19-6 , Noryanjin-dong, 

Dongjak-gu, 

+82-2-3254889 

Seoul, 156-800 

South Korea 

2 Lotte Chilsung Beverage 

1322-1, Seocho 2-Dong, Seocho Gu, Seoul, South 

Korea, 137-857 

info@lottechilsung.co.kr 

 www.lottechilsung.co.kr/ 

3 Fnroad Korea Co., Ltd. 

 

 5788-36 SEODONG-DAERO BOGAE-MYEON 

ANSEONG-SI GYEONGGI-DO KOREA 

  

 

4 Lg Household And Health Care 

 

LG Twin Towers, 20, Yoido dong, Youngdungpo gu, 

Seoul, South Korea, 150-875 

www.lgcare.com 

5 Woongjin Foods Co., Ltd. 

 

11F KUKDONG BLDG, CHUNGMURO-3GA, JUNG-GU 

SEUL 

6  

Haitai Beverage Co., Ltd. 

917-1, CBS BUILDING 17-18TH, MOK-DONG 

YANGCHON-GU SEOUL 07997 

7  

Tulip International Inc. 

5/F, YOUNGJIN BUILDING 153-63 SAMSUNG-DONG 

KANGNAM-GU SEOUL 06166 

tulip@tulipint.com 

 www.tulipint.com/ 
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2. Daftar Pameran 

Pengusaha Indonesia perlu mencari informasi mengenai pameran yang berhubungan dengan 

komoditas mereka, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang harus dilakukan 

adalah mendaftar untuk ikut berpartisipasi di pameran tersebut, baik sebagai exhibitor maupun hanya 

sebagai visitor.  Dan disarankan untuk mengecek secara berkala website dalam setiap pamerannya. 

Pameran yang berhubungan dengan produk HS ini adalah  

No Nama Kota Waktu Website 

1. Drink and Dessert 

Show (DD Show) 

Seoul  April http://www.drinkndessertshow.com/ 

2. Sweet Korea Seoul Mei  http://www.sweetkorea.kr/english/ 

 

3. Halal Trade Expo 

Korea 

Seoul Agustus https://www.coexcenter.com/events/5th-

halal-trade-expo-korea-2019/ 

 

4. Seoul Food Tech Goyang City September http://www.seoulfood.or.kr 

5. Gwangju Food 

Fair 

Gwangju 

City 

November  http://www.foodshow.kr/ 

 

3. Daftar Pustaka 

Referensi: 

Berry, S., & Reiss, P. (2007). Empirical models of entry and market structure. Handbook of industrial 

organization, 1845-1886. 
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Feenstra, R., & Kee, H. L. (2008). Export Variety and Country Productivity: ESTIMATING THE 

MONOPOLISTIC COMPETITION MODEL WITH ENDOGENOUS PRODUCTIVITY. Journal of 

international Economics. 

Geroski, P. A. (1990). Innovation, Technological Oppurtunity, and Market Structure. Oxford 

Economic Papers, 586-602. 

Horstmann, I. J., & Markusen, J. R. (1992). Endogenous market structures in international trade 

(natura facit saltum). Journal of international Economics, 109-129. 

Salop, S. C. (1979). Monopolistic Competition with Outside Goods. The Bell Journal of Ecnomics, 141-

156. 

Website : 

www.foreign-trade.com/reference/hscode.cfm 

www.kbriseoul.kr 

www.kita.org 

www.trademap.org 

www.standardsportal.org/ 

www.customs.go.kr 

www.akfta.asean.org 

http://kbriseoul.kr/ 

http://data.worldbank.org/country/korea-republic 

http://data.worldbank.org/ 

www.tradingeconomics.com/ World Bank 

www.kosis.kr 

www.northernbuildingsupply.com/ 

www.indonesia-investments.com/ 
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Perwakilan Korea di Indonesia 

 Nama Perwakilan Alamat 

1 Kedutaan Besar Korea Selatan, Jakarta Jalan Jenderal Gatot Subroto  

Kav. 57 Jakarta Selatan 12950 

Tel  : (+62)-21-2967-2555 

Fax : (+62)-21-2967-2556 / 2557 

E-mail : koremb_in@mofat.go.kr 

2 KOTRA  

(Korea Trade Promotion Corporation) 

Jakarta 

Wisma GKBI, 21F Suite 2102 

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, 

Jakarta 10210, Indonesia 

Tel  : (+62)-21-574-1522 

Fax: (+62)-21-572-2187 

E-mail : jakarta@kotra.or.kr 

3 KOICA  

(Korea International Cooperation Agency) 

Jakarta 

Jalan Gatot Subroto No.58, 

Setiabudi, South Jakarta, Jakarta 

12930, Indonesia 
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Perwakilan Indonesia di Korea Selatan 

                                       

 

  

No Nama Perwakilan Alamat 

1 Kedutaan Besar Republik Indonesia 

untuk Korea Selatan di Seoul 

55 Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu,  

Seoul 150-010, Republik Korea 

Telp : (02)-783-5675 atau 77 

(02)-783-5371 atau 72 

Faksimili : (02)-780-4280 

E-mail: atdag_kor@kemendag.go.id 

Website : kemlu.go.id/seoul/id  

2 Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) Busan 1st floor, #103 Korea Express Building 

1211-1 Choryang-dong, Dong-gu, Busan  

Korea Selatan 

E-mail: itpc-kor@kemendag.go.id 

Website :www.itpc-busan.kr 


