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KATA	PENGANTAR	

Kerajinan	Tangan	atau	Handicraft	merupakan	salah	satu	dari	berbagai	macam	jenis	

hasil	 pekerjaan	 di	 mana	 benda-benda	 yang	 awalnya	 terlihat	 sederhana	 dapat	 dirubah	

menjadi	 barang	 yang	 berguna	 dan	 bernilai	 artistik	 tinggi	 yang	 dibuat	 benar-benar	 hanya	

dengan	tangan	dan	menggunakan	alat	yang	sederhana.	Kerajinan	tangan	merupakan	sektor	

utama	yang	sifatnya	tradisional,	berlaku	untuk	berbagai	kegiatan	yang	kreatif	dan	dekoratif	

yang	 terkait	 dengan	 membuat	 sesuatu	 dengan	 teknik	 tradisional	 dari	 keterampilan	

seseorang.	Produk	kerajinan	dapat	dipakai	untuk	penggunaan	pribadi	atau	sebagai	produk	

yang	praktis	dan	estetika.	

Market	 Brief	 ini	 bertujuan	 untuk	 memberikan	 informasi	 mengenai	 kondisi	 pasar	

untuk	produk	kerajinan	tradisional	atau	Handicraft	di	Korea	Selatan.	Beberapa	data	statistik	

dan	regulasi	yang	berkaitan	dengan	produk	kerajinan	tradisional	atau	Handicraft	 termasuk	

dalam	laporan	ini	disajikan	dari	berbagai	sumber	dan	pusat	data	terpercaya	sehingga	data-

data	yang	tersaji	adalah	valid	adanya.		

Market	 Brief	 ini	 diharapkan	 dapat	 menjadi	 acuan	 informasi	 bagi	 pengusaha	

Indonesia	 yang	 ingin	 memasarkan	 produknya	 ke	 pasar	 Korea	 Selatan	 khususnya	 untuk	

produk	 kerajinan	 tradisional	 atau	 Handicraft	 serta	 membantu	 meningkatkan	 daya	 saing	

produk	Indonesia	dalam	perdagangan	global.	

	

	

	

	

								Busan,	Februari	2017	

	

	

				ITPC	Busan	
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1. Latar	Belakang	

1.1. Profil	Singkat	Negara	

Korea	 Selatan	 adalah	 negara	 Republik.	

Sistem	 pemerintahan	 di	 Koera	 Selatan	

terbagi	 kedalam	 tiga	 bagian	 :	 eksekutif,	

yudikatif	 dan	 legislatif.	 Lembaga	

eksekutif	 dipegang	 oleh	Presiden	yang	

dipilih	 berdasarkan	 hasil	 pemilu	 untuk	

masa	 jabatan	 5	 tahun	 dan	 dibantu	

oleh	Perdana	 Menteri		 yang	 ditunjuk	

oleh	presiden		 dengan	 persetujuan	

Majelis	 Nasional.		 Presiden	 bertindak	 sebagai	 	Kepala	 negara	dan	Perdana	

Menteri	sebagai	kepala	pemerintahan.	

Lembaga	legislatif	dipegang	oleh	dewan	perwakilan	yang	menjabat	selama	4	tahun.	

Pelaksanaan	sidang	paripurna	diadakan	setiap	setahun	sekali	atau	berdasarkan	permintaan	

presiden.	Sidang	ini	terbuka	untuk	umum	namun	dapat	berlangsung	tertutup.	

Pengadilan	konstitusional	menjadi	 lembaga	tertinggi	pemegang	kekuasaan	yudikatif	

yang	 terdiri	 atas	 9	 hakim	 yang	 direkomendasikan	 oleh	presiden	 dan	 dewan	 perwakilan.	

Hakim	akan	menjabat	selama	enam	tahun	dan	usianya	tidak	boleh	melebihi	65	tahun	pada	

saat	terpilih.	

Secara	 geografis	 Korea	 Selatan	 memiliki	 luas	 sebesar	 100.460	 km1	dengan	 jumlah	

penduduk	mencapai	50,422	jt	penduduk	yang	tersebar	di	berbagai	kota	-	kota	besar,	seperti	

Seoul,	Busan,	Incheon,	Daegu,	Daejeon,	Gwangju,	dan	Suwon.	

Dan	di	 tahun	2007	hingga	2009,	 Korea	 Selatan	 kembali	mengalami	 resesi	 ekonomi	

sebagai	akibat	dari	krisis	finansial	dunia	dimana	mengalami	defisit	neraca	perdagangan	yang	

membuat	laju	pertumbuhan	ekonomi	melambat	sebesar	0,2%.	Akan	tetapi	kondisi	ekonomi	

mulai	 membaik	 dan	 menujukkan	 pertumbuhan	 ekonomi	 mencapai	 3,3%	 di	 tahun	 20143.	

Selama	beberapa	dekade	pemerintah	memberikan	dukungan	kepada	berbagai	perusahaan	

raksasa	 yang	 dikenal	 dengan	 istilah	 “chaebol”	 (perusahaan	 yang	 dimiliki	 oleh	 sebuah	

																																																													
1	http://kbriseoul.kr/	
2	http://data.worldbank.org/country/korea-republic	
3	http://data.worldbank.org/	

Gambar	1.1	Peta	Korea	Selatan	
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keluarga	maupun	kelompok	industri	tertentu).	

Hal	 ini	 tentu	 menjadikan	 Korea	 Selatan	 salah	 satu	 negara	 dengan	 perekonomian	

terbesar	 serta	pengekspor	produk	eletronik	dan	otomotif	 terbesar	di	dunia.	Namun	akhir-

akhir	 ini	 sistem	perekonomian	Korea	Selatan	mengalami	perubahan	dari	centrally-planned	

government	directed	investment	menjadi	market	oriented	model.	

	

1.2 Kerjasama	Ekonomi	Korea	Selatan	dan	Indonesia	

Sejak	 pembukaan	 hubungan	 diplomatik	 pada	 tahun	 1966,	 hubungan	 bilateral	

Indonesia-Republik	Korea	(Korea	Selatan)	terus	mengalami	perkembangan	dan	peningkatan	

yang	 cukup	 signifikan	 dari	 tahun	 ke	 tahun	 di	 berbagai	 bidang.	 Hubungan	 yang	 erat	 ini	

terlihat	 pada	 peningkatan	 pesat	 kerjasama	 dalam	 5	 (lima)	 tahun	 terakhir	 yang	 tercermin	

dari	 semakin	 bertambahnya	 ikatan	 kerjasama	 antara	 kedua	 negara	 di	 berbagai	 bidang	

mencakup	politik,	keamanan,	ekonomi,	perdagangan	dan	sosial	budaya.		

Dalam	konteks	hubungan	bilateral,	 Indonesia–Korsel	berada	pada	posisi	yang	saling	

melengkapi.	 Kedua	 negara	 berpotensi	 untuk	 saling	mengisi	 satu	 sama	 lain.	 Di	 satu	 pihak,	

Indonesia	 memerlukan	 modal/investasi,	 teknologi	 dan	 produk-produk	 teknologi.	 Di	 lain	

pihak,	 Korsel	 memerlukan	 sumber	 alam/mineral,	 tenaga	 kerja	 dan	 pasar	 Indonesia	 yang	

besar.	ROK	merupakan	alternatif	 sumber	 teknologi	 khususnya	di	bidang	heavy	 industry,	 IT	

dan	telekomunikasi.	

Hubungan	kerjasama	bilateral	RI-ROK	yang	terbina	dengan	baik	khususnya	di	bidang	

ekonomi	dan	politik,	dapat	terlihat	dengan	tingginya	tingkat	saling	kunjung	antar	pemimpin	

kedua	negara	seperti	diantaranya:	

• Kunjungan	Kenegaraan	Presiden	Lee	Myung	Bak,	Maret	2009	

• Kunjungan	Presiden	Soesilo	Bambang	Yudhoyono	(ASEAN-ROK	Commemorative	Summit),	

Juni	2009	

• Kunjungan	Presiden	Soesilo	Bambang	Yudhoyono	(G-20	Summit),	Nopember	2010	

• Kunjungan	Presiden	Lee	Myung	Bak	(Bali	Democracy	Forum),	Desember	2010	

• Kunjungan	Presiden	Lee	Myung	Bak	(ASEAN	plus	three,	East	Asia),	Nopember	2011	

• Kunjungan	 Presiden	 Soesilo	 Bambang	 Yudhoyono	 (Nuclear	 Security	 Seummit),	 Maret	

2012	

• Kunjungan	Presiden	Lee	Myung	Bak	(Bali	Democracy	Forum),	Nopember	2012	
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• Kunjungan	Kenegaraan	Presiden	Park	Geun	Hye	(APEC	dan	State	Visit),	Oktober	2013	

• Kunjungan	Presiden	Joko	Widodo	(25th	Asean	–	ROK	Commemorative	Summit),	Oktober	

2014	

• Kunjungan	Kenegaraan	Presiden	RI	Joko	Widodo	ke	Seoul,	15-18	Mei	2016	

Dalam	 hubungan	 kerjasama	 di	 sektor	 ekonomi,	 pencapaian	 target	 untuk	

meningkatkan	 kerjasama	 RI-ROK	 juga	 didukung	 dengan	 membentuk	 Comprehensive	

Economic	 Partnership	 Agreement	 (CEPA)	 untuk	 melengkapi	 perjanjian	 ASEAN-ROK	 Free	

Trade	Area	(FTA)	yang	telah	ada	sebelumnya.	

Perundingan	 Indonesia	 Korea	 Comprehensive	 Economic	 Partnership	 Agreement	

(IKCEPA)	saat	ini	telah	memasuki	putaran	Ketujuh	dimana	acara	ini	telah	terlaksana	di	Seoul,	

Korea,	 pada	 tanggal	 21-28	 Februari	 2014.	 Putaran	 ini	 merupakan	 lanjutan	 dari	 putaran	

keenam	IKCEPA	yang	diadakan	di	Bali	pada	tanggal	4-8	Nopember	2013.	

IKCEPA	 terakhir	 telah	 dicapai	 suatu	 kesepakatan	 dimana	 telah	 disepakati	 untuk	

dibentuk	 pilar	 utama	 untuk	 meningkatkan	 akses	 pasar	 perdagangan	 barang	 dan	 jasa,	

fasilitasi	perdagangan	dan	investasi	serta	cooperation	termasuk	capacity	buiding.	

Hubungan	 kerjasama	 tersebut	 terus	 terjalin	 dibuktikan	 dengan	 dilaksanakannya	

pertemuan	ke-5	Indonesia-Korea	Working	Level	Task	Force	(WLTF)	on	Economic	Cooperation	

pada	 tanggal	 29-30	 September	 2014	 di	 Seoul,	 dimana	 pelaksanaan	 tersebut	 diwakili	 dari	

berbagai	Kementerian	RI	dan	Korea	Selatan.		

Dalam	 pertemuan	 ke-5	 WLTF	 tersebut,	 kedua	 pihak	 telah	 membahas	 berbagai	

proyek	yang	sedang	berlangsung	maupun	yang	akan	dilakukan.	Kedua	pihak	sepakat	untuk	

mengakselerasi	kerjasama	bilateral	dengan	memprioritaskan	10	proyek	utama.	

Pertemuan	 ke-5	 Plenary	 WLTF	 juga	 sepakat	 untuk	 memperpanjang	 TOR	

pembentukan	 Joint	 Secretariat	 yang	 akan	 segera	 berakhir	 sehingga	 Joint	 Sekretariat	 yang	

telah	 berjalan	 sejak	 bulan	 Februari	 tahun	 2012	 tersebut	 dapat	 terus	 berjalan	 untuk	

menjembatani	 berbagai	 kerjasama	 antara	 kedua	 negara.	 Pertemuan	 sepakat	 untuk	

melaporkan	hasil	pertemuan	WLTF	ini	pada	pertemuan	tingkat	Menteri	antara	kedua	negara	

yang	akan	diadakan	di	Indonesia	pada	tahun	2015.	
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1.3 Pemilihan	Negara	

Korea	 Selatan	 memiliki	 luas	 wilayah	 sebesar	 100.460	 km4	dengan	 total	 populasi	

penduduk	 50	 juta	 jiwa.	 Sebagai	 bagian	 dari	 asia	 timur,	 Korea	 Selatan	 adalah	 negara	 yang	

sangat	 menghargai	 budaya/kesenian	 yang	 mempunyai	 nilai	 seni	 atau	 sejarah	 ditengah	

perkembangan	teknologi	dan	taraf	hidup	yang	semakin	modern.	Selain	hal	 tersebut	Korea	

Selatan	juga	mempunyai	garis	silsilah	dari	Tiongkok	yang	sangat	erat	untuk	menurunkan	sisi	

seni	dan	sejarah	nya.	Warga	Korea	Selatan	 juga	menggemari	mengkoleksi	atau	memajang	

bermacam	lukisan	dan	kerajinan	tangan	untuk	mempercantik	perabot	rumahnya,	selain	itu	

banyak	 juga	 kerajinan	 tangan	 yang	 dipakai	 oleh	 warga	 Korea	 Selatan	 sebagai	 peralatan	

rumah	 tangga.	 Hal	 ini	 menjadikan	 produk	 lukisan	 dan	 kerajinan	 tangan	 Indonesia	 sangat	

berpotensi	untuk	penetrasi	lebih	massif	ke	Korea	Selatan.		

	

1.4 Pemilihan	Produk	

Lukisan	 dan	 kerajinan	 tangan	 Indonesia	 merupakan	 alah	 satu	 produk	 yang	 cukup	

diandalkan	 untuk	 ekspansi	 ke	 mancanegara,	 karena	 produk	 ini	 mempunyai	 nilai	 jual	 dan	

nilai	 otentik	 dari	 suatu	 Negara.	 Lukisan	 dan	 Kerajinan	 Tangan	 (Handicraft)	 merupakan	

industri	 yang	menghasilkan	 produk-produk	 yang	 bernilai	 estetika	 dan	 artistik,	 yang	 dalam	

pembuatannya	 dikerjakan	 baik	 secara	 keseluruhan	 dengan	 tangan	 atau	 menggunakan	

peralatan	 biasa,	 terkadang	 para	 pengrajin	 juga	 menggunakan	 peralatan	 mekanis.	 Produk	

Handicraft	 tersebut	 dibuat	 dari	 bahan	mentah	 atau	 sudah	menjadi	 barang	 setengah	 jadi.	

Produk	 akhir	 dapat	 berupa	 produk	 yang	 mempunyai	 kegunaan,	 bernilai	 estetik,	 artistik,	

kreatif	 pelestarian	 budaya,	 dekoratif,	 fungsional,	 tradisional,	 religius	 dan	 simbol-simbol	

sosial	 lainnya.	Adapun	pengelompokan	kerajinan	(Art	Works)	yang	dikaji	dalam	Mabrief	 ini	

adalah	sebagai	berikut:	

Tabel	1.1	Pengelompokan	Kerajinan	(Art	Works)	

HS		 Produk	

9701	 Lukisan	atau	gambar	seni		

9702	 Ukiran	atau	cetakan	seni	

9703	 Patung	
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2 Peluang	dan	Strategi	Penetrasi	Pasar	

2.1 Perkembangan	Industri	Lukisan	dan	Kerajinan	Tangan	Indonesia	

Lukisan	 dan	 kerajinan	 tangan	 Indonesia	 telah	 banyak	 dikenal	 dari	 berbagai	 belahan	

dunia,	 hal	 ini	 karena	 kerajinan	 tangan	 Indonesia	 sangat	 beragam	 yang	 mencerminkan	

keragaman	 lebih	 dari	 300	 kelompok	 etnis	 yang	 notabene	 mereka	 juga	 mengembangkan	

ornamen,	ukiran	dan	barang-barang	kerajian	mereka	sendiri,	baik	untuk	keperluan	sehari-

hari	maupun	keperluan	upacara	khusus.	

Kerajinan	 tangan	 Indonesia	 berasal	 dari	 kepercayaan	 animisme	 yang	 berada	 di	

Indonesia	dahulu	kala	dan	juga	pencerminan	pengaruh	dari	Hinduisme	dan	Buddhisme	yang	

dibawa	oleh	bangsa	 India,	Tiongkok	dan	pedagang	 lainnya,	 serta	dipengaruhi	oleh	budaya	

Islami	 dan	 budaya-budaya	 lain	 yang	 datang	 berikutnya.	 Semuanya	 telah	 berkontribusi	

terhadap	 keragaman	 budaya	 Indonesia.	 Barang-barang	 dekoratif	 dan	 fungsional	 yang	

terbuat	 dari	 berbagai	 bahan	 kayu,	 serat,	 bambu,	 rotan	 dan	 rumput,	 seringkali	 didekorasi	

dengan	pewarna	alami	atau	kimia,	manik-manik	atau	ornamen	alami	lainnya.	Barang-barang	

yang	 dihasilkan	memiliki	 berbagai	macam	 bentuk;	 termasuk	 berbentuk	mangkuk,	 wadah,	

tikar	tenunan,	keranjang,	kap	lampu	atau	produk-produk	kertas	alami.			

Adapun	 kerajinan	 tangan	 indonesia	 yang	 banyak	 diproduksi	 untuk	 di	 ekspor	 ke	

mancanegara	akan	sebagai	contoh	sebagai	berikut:	

	

1. Lukisan	(HS	9701)	

Lukisan	adalah	karya	seni	yang	proses	pembuatannya	dilakukan	dengan	memulaskan	

cat	dengan	alat	kuas	lukis,	pisau	palet	atau	peralatan	lain,	yaitu	memulaskan	berbagai	warna	

dan	 nuansa	 gradasi	 warna,	 dengan	 kedalaman	 warna	 tertentu	 juga	 komposisi	 warna	

tertentu	dari	 bahan	warna	pigmen	warna	dalam	pelarut	 (atau	medium)	dan	gen	pengikat	

(lem)	 untuk	 pengencer	 air,	 gen	 pegikat	 berupa	 minyak	 linen	 untuk	 cat	 minyak	 dengan	

pengencer	terpenthin,	pada	permukaan	(penyangga)	seperti	kertas,	kanvas,	atau	dinding.		
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2. Ukiran	Kayu	dan	Cetakan	Seni	(HS	9702)	

	
Gambar	2.1	Ukiran	Kayu	dan	Cetakan	Seni	

Hasil	kerajinan	tangan	Ukiran	Kayu	banyak	dijumpai	di	Indonesia,	umumnya		bentuk	

motif	sangat	beragam	mempunyai	desain	yang	rumit	namun	menghasilkan	keindahan,	inilah	

yang	menjadikan	ukiran	kayu	merupakan	hasil	kerajinan	asli	Indonesia	yang	banyak	menjadi	

incaran	 konsumen	 dari	 Eropa	 dan	 Amerika.	 Kota	 yang	 terkenal	 dengan	 ukiran	 kayunya	

adalah	Kota	Jepara.	

	

3. Patung,	keramik	dan	guci	(HS	9703)	

	
Gambar	2.2	Patung,	Keramik	dan	Guci	

Hasil	kerajinan	tangan	keramik	buatan	Indonesia	berhasil	menarik	minat	pasar	dunia	

bahkan	bisa	menyamai	negeri	asli	penghasil	keramik	yaitu	Tiongkok.	Keramik	Indonesia	yang	

banyak	di	ekspor	seperti	Vas	Bunga,	Guci	dan	Patung.	Vas	Bunga,	guci	dan	patung	
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2.2 Perdagangan	Handicraft	Indonesia	ke	Dunia	

Pertumbuhan	pasar	 ekspor	untuk	produk	Handicraft	 Indonesia	 di	 dunia	 cenderung	

mengalami	 penurunan.	 Menurut	 data	 yang	 diperoleh	 dari	 www.trademap.org,	 untuk	

perdagangan	ekspor	terbanyak	untuk	produk	lukisan	atau	gambar	seni	(HS	Code:	9701)	dari	

tahun	 2012	 menunjukkan	 angka	 sebesar	 US$	 12,9	 juta,	 ditahun	 berikutnya	 meningkat	

sebesar	 US$	 13,9	 juta.	 Namun	 sayangnya	 pada	 tahun-tahun	 berikutnya	 nilai	 ekspor	 ini	

mengalami	 penurunan	 tajam	menjadi	 US$	 7,2	 juta	 pada	 tahun	 2014,	 US$	 5,08	 juta	 pada	

tahun	2015,	kemudian	kembali	meningkat	menjadi	US$	5,5	juta	pada	tahun	2016.		

	

Tabel	2.1	Nilai	Ekspor	Handicraft	Indonesia	–	Dunia	

HS	Code	 Produk	 2012		 2013		 2014		 2015		 2016		

9701		 Lukisan	atau	gambar	seni	 12,903	 13,985	 7,260	 5,082	 5,512	

9703		 Patung	 5,620	 2,071	 2,329	 2,147	 1,608	

9702		 Ukiran	atau	cetakan	seni	 147	 1	 1	 0	 1	
Sumber:	http://www.trademap.org/	(dalam	ribuan	USD)	

Hal	 serupa	 terjadi	 untuk	 perdagangan	 ekspor	 produk	 patung	 (HS	 Code:	 9703)	 dari	

semula	 tahun	 2012	 sebesar	 US$	 5,6	 Juta	 menjadi	 turun	 drastic	 sebesar	 US$	 2,07	 juta)	

terlihat	 menurun	 tajam,	 meskipun	 kembali	 terjadi	 peningkatan	 pada	 tahun	 2014	 namun	

nilai	 ekspor	 kembali	 turun	menjadi	US$	1,6	 juta	 pada	 tahun	2016.	 Tabel	 2.1	 di	 bawah	 ini	

memberikan	 informasi	 lebih	 detail	 mengenai	 nilai	 ekspor	 Handicraft	 Indonesia	 dengan	

dunia.	
	

2.3 Perkembangan	Handicraft	Indonesia	di	Korea	Selatan	

Dari	 hasil	 kunjungan	 dan	 pengamatan	 langsung	 ke	 beberapa	 perusahaan	 yang	

mengimpor	kerajinan	tangan	Indonesia	maupun	pameran	dagang	dibeberapa	titik	di	Korea	

Selatan,	 kami	 menemukan	 banyak	 sekali	 peminat	 produk	 kerajinan	 Indonesia	 di	 Korea	

Selatan.	 Umumnya	 produk	 yang	 diminati	 adalah	 produk	 akhir	 anyaman,	 pajangan	 dan	

patung-patung.	
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Gambar	2.3	Produk	Kerajinan	Indonesia	di	Korea	Selatan	

Dari	berbagai	anyaman	tersebut	para	importir	menyampaikan	bahwa	produk-produk	

tersebut	 berasal	 dari	 berbagai	 pulau	 di	 Indonesia	 seperti	 pulau	 Bali,	 Jawa,	 Lombok,	

Kalimantan	dan	lainnya.		Produk	patung	pahat	juga	sering	dijumpai	di	beberapa	perusahaan,	

atau	took	kerajinan	tangan	di	Indonesia.	

	

Gambar	2.4	Produk	Kerajinan	Indonesia	di	Korea	Selatan	

	 Seperti	yang	terlihat	dari	gambar,	kerajinan	tangan	dari	Indonesia	mempunyai	corak	

dan	jenis	yang	sangat	beragam,	hal	ini	diharapkan	dapat	menstimulasi	para	pengrajin	untuk	

terus	 berkarya	 dan	 mengekspansi	 produk	 handicraft	 masuk	 ke	 pasar	 Korea	 Selatan.	

Kerajinan	 tangan	 yang	 telah	masuk	 di	 Korea	 Selatan	 banyak	 didominasi	 oleh	 budaya	 dari	

China	 yang	mengandung	unsur	Konfusianisme	 serta	 agama	Buddha.	Begitu	pula	 kerajinan	

tangan	 Indonesia	 kurang	 lebihnya	 telah	 mengadaptasi	 hal	 tersebut.	 Adapun	 kebutuhan	

produk	handicraft	di	Korea	Selatan	tidak	akan	terlepas	dari	budaya	serta	agama	yang	dianut	

oleh	masyarakat	korea	selatan	itu	sendiri	dan	juga	kebudayaan	lain	yang	serupa.	
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Gambar	2.5	Produk	Kerajinan	Indonesia	di	Korea	Selatan	

								Sebagai	 negara	 dengan	 penganut	 kebudayaan	 Konfusianisme	 tertinggi	 (46.4%),	

Kerajinan	 seni	 yang	 banyak	 beredar	 dikorea	 selatan	 adalah	 jenis	 tenunan,	 tempelan,	

kaligrafi,	dan	tembikar.	Beberapa	lukisan	dan	kerajinan	tangan	yang	dibuat	dan	ada	di	Korea	

Selatan	umumnya	bercorak	bunga,	naga	dan	bendera	korea.	

	

Gambar	2.3	Produk	Kerajinan	Korea	Selatan	

Salah	satu	kerajinan	tangan	khas	Korea	Selatan	yang	cukup	terkenal	adalah	tempelan	

kulit	mutiara	 (mother	 of	 pearl	 atau	 disebut	 juga	 nacre)	 yang	 diturunkan	 dari	 China	 sejak	

zaman	kerajaan	Goryeo.	Kulit	mutiara	termasuk	kuat,	tahan	lama	dan	membuyarkan	cahaya	

matahari	 sehingga	 menimbulkan	 warna-warni	 (iridescence)	 yang	 membuat	 barang	 yang	

ditempeli	 bahan	 tersebut	 menjadi	 menarik.	 Cara	 pembuatan	 kerajinan	 tempelan	 kulit	

mutiara	 tersebut	 sangat	 kompleks	 mulai	 dengan	 memilih	 kerang	 yang	 mempunyai	 kulit	
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mutiara	yang	tebal	dan	tahan	pecah	untuk	dikikis	dengan	ketebalan	sesuai	kebutuhan,	lalu	

diproses	dengan	membutuhkan	waktu	yang	lumayan	lama.	

	

	

	

2.4 Tren	Impor	Handicraft	di	Korea	Selatan	

Walaupun	 Korea	 Selatan	 terus	 berkiprah	 sebagai	 negara	 yang	 berorientasi	 ekspor,	

namun	 Korea	 Selatan	 juga	 tetap	 melirik	 lukisan	 dan	 kerajinan	 tangan	 dari	 Negara	 lain.	

Tercatat	 pada	 periode	 tahun	 2013-2016	 kondisi	 impor	 dari	 berbagai	 Negara	 cenderung	

mengalami	 penurunan	 namun	 tidak	 di	 Negara	 Inggris.	 Amerika	 menempati	 peringkat	

pertama	Negara	pengekspor	lukisan	atau	gambar	seni	HS	Code	9701.	

	

Tabel	2.2	Impor	Korea	selatan	HS	Code:9701		

Rank	 Country	 2013	 2014	 2015	 2016	

1	 Amerika	 16,524	 20,783	 	 57,197	 	 72,879	

2	 Perancis	 6,613	 10,000	 	 4,472	 	 23,223	

3	 Jepang	 8,603	 11,117	 	 23,189	 	 17,201	
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4	 Inggris	 5,546	 4,752	 	 3,926	 12,608	

….	 	 	 	 	 	

19	 Indonesia	 589	 34	 34	 338	

Dalam	ribu	USDSumber:	http://www.kita.org/	

	
	

Terlihat	 di	 tabel	 Inggris	 memberikan	 kontribusi	 impor	 terbesar	 dengan	 nilai	 yang	

meningkat	setiap	tahunnya,	pada	tahun	2016	berada	pada	angka	72,8	juta	USD.	Diikuti	oleh	

Perancis	 yang	 berada	 di	 runner-up	 di	 angka	 23,2	 juta	 USD	 dan	 diikuti	 oleh	 Jepang	 yang	

terpaut	cukup	besar	diangka	17,2	juta	USD.	Indonesia	berada	di	peringkat	19	dengan	angka	

338	 ribu	 USD.	Meskipun	 angka	 tersebut	masih	 dibilang	 kecil	 namun	 hendaknya	 orientasi	

ekspor	 Indonesia	 HS	 tersebut	 diharapkan	 diperkuat,	 produk	 kerajinan	 tangan	 di	 Korea	

Selatan	masih	didominasi	oleh	produk	impor.		

	
Tabel	2.3	Impor	Korea	selatan	HS	Code:9703		

Rank	 Country	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	
(01-03)	

Value	 Value	 Value	 Value	 Value	

1	 Amerika	 20,790	 33,446	 20,139	 15,152	 8,121	

2	 Perancis	 3,377	 2,579	 5,405	 3,695	 3,016	

3	 Inggris	 12,286	 6,484	 10,930	 6,755	 815	

4	 China	 2,380	 2,407	 1,379	 4,353	 717	

5	 Italia	 1,362	 1307	 261	 7,713	 585	

….	 	      
18	 Indonesia	 240	 11	 4	 23	 7	

		Dalam	ribu	USD	Sumber:	http://www.kita.org/	

3 	
Untuk	tabel	diatas	merupakan	impor	korea	selatan	ke	seluruh	dunia	untuk	kerajinan	

tangan	 berupa	 patung	 impor	 masih	 dikuasai	 oleh	 Amerika,	 Prancis	 dan	 Inggris,	 adapun	

Indonesia	 berada	 di	 peringkat	 ke	 18.	 Potensi-potensi	 kerajinan	 tangan	 di	 Korea	 Selatan	

sebetulnya	 kian	 meningkat,	 terbukti	 dari	 adanya	 permintaan	 unik	 dari	 konsumen	

mendorong	 munculnya	 usaha	 kecil	 pembuatan	 produk	 dari	 bahan	 kayu	 untuk	 pajangan.	

Salah	 satu	 upaya	 yang	 harus	 diwujudkan	 yaitu	 peranan	 pemerintah,	 ukm	 dan	 pengrajin	

untuk	 kian	 saling	 berkerjasama	 untuk	 menciptakan	 produk	 yang	 bervariatif,	 inovatif	 dan	

adaftif	 untuk	 konsumen	Korea	 Selatan.	 Kerajinan	 tangan	 yang	 bernilai	 senin	 tinggi	 sangat	

dihargai	 oleh	 warga	 Korea	 Selatan	 sampai-sampai	 kretifitas	 tersebut	 dapat	 dbeli	 dengan	

nilai	yang	sangat	tinggi.	
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3.1 Kebijakan	Tariff	

Indonesia	adalah	salah	satu	negara	ASEAN	dan	 ikut	menandatangai	perjanjian	FTA,	

sehingga	menurut	KCS	(Korea	Customs	Service)	tariff	rate	untuk	komoditi	Handicraft	yaitu		

ekspor	lukisan	atau	gambar	seni	dengan	tangan	(HS:	9701)	kecuali	kerajinan	dengan	bahan	

bunga	hidup	 (HS:	97019010)	 yang	dikenakan	 tarif	 sebesar	15%	hingga	 tahun	2011,	ukiran	

atau	cetakan	seni	(HS:	9702),	patung	(HS:	9703),	dan	barang	antik	yang	berumur	lebih	dari	

100	 tahun	 (HS:	 9706)	 ke	Korea	 Selatan	 tidak	dikenakan	 tarif	 hingga	 tahun	2012.	Menurut	

situs	 www.kita.org	 komoditas	 Handicraft	 ini	 tidak	 memerlukan	 Customs	 Clearence	 dari	

Pemerintahan	Korea	untuk	mengekspor	ke	Korea.	

3.2 Strategi	Memasuki	Pasar	

Menembus	 pasar	 Korea	 Selatan	 memiliki	 tantangan	 tersendiri.	 Oleh	 karena	 itu	

diperlukan	 strategi	 oleh	 pengusaha	 Indonesia	 untuk	 mengatasi	 tantangan	 tersebut.	

Beberapa	strategi	yang	dapat	dilakukan	antara	lain	adalah	:	

Meningkatkan	kualitas	produk		

Korea	 Selatan	 memberlakukan	 peraturan	 yang	 ketat	 dalam	 memutuskan	 produk	

impor,	seperti	:	

• Kualitas	bahan	baku	

• Kebersihan	produk	

• Proses	produksi	

• Pengemasan	 Produk,	 dalam	 pengemasan	 produk	 ini	 juga	 harus	 dilengkapi	 dengan	

informasi	produk	yang	 jelas	 seperti	bahan	baku,	kandungan	yang	ada,	berat	bersih	

dan	 lainnya.	 Dan	 yang	 harus	 diperhatikan	 juga	 adalah	 bahan	 untuk	 pengemasan	

produk	yang	ramah	lingkungan.	

Berpartisipasi	dalam	berbagai	pameran	

Pengusaha	 Indonesia	 perlu	 mencari	 informasi	 untuk	 dapat	 berpartisipasi	 dalam	
pameran,	 baik	 itu	 di	 dalam	 negeri	 maupun	 di	 luar	 negeri.	 Sebagai	 contoh,	 pengusaha	
Indonesia	dapat	mengikuti	pameranCraft	Trend	Fairyang	diselenggarakan	di	Korea	Selatan.		
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Gambar	3.1	Pameran	Craft	Trend	Fair	

	
Dengan	 menjadi	 peserta	 pameran,	 pengusaha	 Indonesia	 dapat	 memperkenalkan	
produknya	 dan	 menjalin	 relasi	 sebanyak	 mungkin.	 Dengan	 mengikuti	 pameran	 juga	
mempunyai	keuntungan	yaitu	perusahaan	terdaftar	di	dalam	katalog	bisnis	yang	dapat	
dijadikan	 referensi	 untuk	 perdagangan	 internasional.	 Kemudian,	 adapun	 handicraft	
Indonesia	 dalam	 Pameran	 Busan	 International	 Tea	 &	 Craft	 Fair	 2017	 yang	
diselenggarakan	dikota	Busan,	Korea	Selatan	
	

	
Gambar	3.2	Handicraft	Indonesia	di	Pameran	Korea	Selatan	

	
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	
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Dagang	Luar	Negeri	Indonesia	di	Korea	Selatan	dalam	hal	ini	Kedutaan	Besar	RI	dan	ITPC	

Busan.	

Memiliki	Website	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	:		

• Profil	perusahaan,	produk	dan	segala	informasi	ditampilkan	dengan	tata	bahasa	yang	

jelas	dan	harus	ada	pilihan	bahasa	dalam	bahasa	Inggris.		

• Memiliki	e-mail	resmi	perusahaan.		

• Perusahaan	harus	memberi	respon	dengan	cepat	apabila	ada	permintaan	dari	calon	

konsumen	 baik	 melalui	 e-mail	 maupun	 media	 komunikasi	 lainnya	 seperti	 telepon	

atau	faksimili.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



MARKET	BRIEF	HANDICRAFT	 ITPC	BUSAN																		19	
	

4 Regulasi	Handicraft	di	Korea	Selatan	

4.1 Kebijakan	Impor	Handicraft	di	Korea	Selatan	

Pemerintahan	 Korea	 Selatan	 dan	 10	 anggota	 dari	 negara	 ASEAN	 yang	 terdiri	 dari	

Brunei	 Darussalam,	 Kamboja,	 Indonesia,	 Laos,	 Malaysia,	 Myanmar,	 Philipina,	 Singapura,	

Thailand	 dan	 Vietnam	 menandatangani	 FTA	 (Free	 Trade	 Agreement)	 pada	 tahun	 2006.	

Perjanjian	ini	bertujuan	untuk	meningkatkan	investasi,	menstimulus	status	financial	Asia	dan	

hubungan	kerja	sama	lainnya.	

Adapun	 regulasi	 impor	 untuk	 produk	 kerajinan	 tangan	 (Handicraft)	 adalah	 sebagai	

berikut:	

	

	

Gambar	4.1	Diagram	regulasi	Impor	Handicraft	

	

	 Kemudian	 dokumen	 yang	 diperlukan	 untuk	 pernyataan	 impor	 (Import	Declaration)	

adalah	sebagai	berikut:	

• Import	license	(for	goods	which	requires	this	to	be	imported)	

• Invoice	

• Price	declaration	

• B/L	(Bill	of	Lading)	

• Proofs	that	requirements	have	been	satisfied	under	Article	226	of	the	Customs	

Act	
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• Packing	List	

• Certificate	of	Origin	

• Application	 for	 Duty	 exemption/abatement,	 preferential	 tariff	 rate,	 etc.	 (in	

case	where	they	are	available)	

Lembaga	yang	mengatur	distribusi	kerajinan	dan	barang	antik	di	Korea	Selatan:	

Korea	Craft	&	Design	Foundation	

Phone:	+82-2-398-7900	

E-mail:	kcdf@kcdf.kr	

Website:	http://www.kcdf.or.kr/index.jsp	

4.2 Pengurusan	Ijin	Impor	(Import	Clearence)	

Seperti	 yang	 sudah	 dijelaskan	 diatas,	 Indonesia	 sebagai	 anggota	 ASEAN	 yang	 ikut	

menandatangani	FTA	bersama	dengan	Korea	Selatan	diharuskan	mengikuti	import	clearence	

FTA.	Berikut	ini	adalah	prosedur	tersebut	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sumber	:	http://www.customs.go.kr	

Gambar	4.2	Diagram	Prosedur	Bea	Cukai	Korea	Selatan	di	bawah	FTA	
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Selain	 itu	 juga	 untuk	 komoditas	 yang	 akan	 diimpor	 oleh	 Korea	 Selatan	 harus	

melakukan	 tahap	 uji	 tes	 terlebih	 dahulu.	 Sebelum	 melakukan	 tes,	 harus	 melakukan	

pendaftaran	 untuk	 komoditas	 ke	 KOFPI	 (Korea	 Forestry	 Promotion	 Institute),	 setelah	 itu	

baru	melakukan	tes	di	Korea	Forest	Research	Institute.		

4.3 Standarisasi	produk	di	Korea	Selatan	

Proses	 standarisasi	 di	 Korea	mengikuti	 prinsip	 dasar	 untuk	 pengembangan	 standar	

yang	 ditetapkan	 oleh	 Organization	 for	 Standardization	 (ISO),	 the	 International	

Electrotechnical	Commission	 (IEC),	dan	World	Trade	Organization	 (WTO)	Technical	Barriers	

to	 Trade	 Agreement	 (TBT).	 The	 Korean	 Agency	 for	 Technology	 and	 Standards	 (KATS)	

mengawasi	 perkembangan	 dari	 Korean	 Standards	 (KS),	 mengkoordinasikan	 masukan	 dari	

berbagai	pemangku	kepentingan	sektor	publik	dan	swasta	melalui	komite	teknis.		

Saat	ini	terdapat	lebih	dari	20.000	KS.	Selain	KS,	banyak	jenis	standar	yang	digunakan	

di	Korea,	termasuk	yang	dikembangkan	oleh	ISO,	IEC	dan	pengembang	standar	internasional	

lainnya;	standar	regional;	standar	nasional	asing;	dan	lain-lain.	

Ahli	KATS	 standar	mewakili	 hampir	5.000	bisnis	Korea,	masyarakat	profesional	dan	

asosiasi	 perdagangan,	 pengembang	 standar,	 instansi	 pemerintah,	 lembaga	 dan	 konsumen	

dan	 tenaga	 kerja	 kepentingan,	 dari	 hampir	 setiap	 sektor	 industri.	 Diagram	 di	 bawah	 ini	

menggambarkan	bagaimana	dampak	KS	pasar	Korea	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

Sumber	http://www.standardsportal.org/	

Gambar	4.3	Diagram	Pengaruh	Korea	Standard	pada	pasar	Korea	Selatan	
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5 Informasi	Penting	

5.1 Perwakilan	Korea	Selatan	di	Indonesia	

Tabel	5.1	Daftar	Nama	Perwakilan	Korea	Selatan	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	

	

	

5.2 Perwakilan	Indonesia	di	Korea	Selatan	

Tabel	5.2	Daftar	Nama	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	
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E-mail	:	pensosbud@kbriseoul.kr	

Website	:		

www.kbriseoul.kr		

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	

	

5.3 Perusahaan	Importir	Handicraft	

Adapun	daftar	perusahaan	importir	Handicraft	adalah	sebagai	berikut:	
	
1) Company	Name:	KIKITODAY	

Contact	Person:	Mr.	Moon	Ju	Hwan	
Address:	Gyeongsangnam-do	Yangsan-si	Dongmyeon	Hopho	2	gil	4	
Phone/Fax:	(+82)10	5752	0035	
Website/E-mail:	moonjuhwan@gmail.com	
	

2) Company	Name:	MISONG	WOOD	ART	
Contact	Person:	Mr.	Kim,	Seok-Hyeon	
Address:	1089-1,	Yerim-ri,	Jeonggwan-Myeon,	Gijang-gun,	Busan,	Korea	
Phone/Fax:	(+82)	10	3843	7421	
Website/E-mail:	master@misongwood.com	
	

3) Company	Name:	JUYEON	TRADE	
Contact	Person:	Mrs.	Juyeon	Park	
Address:	554-24,	Deokpyeong-ro,	Hobeop-myeon,	Icheon-si,	Gyeonggi-do	
Phone/	Fax:	+82-11-765-4520	
Website/	E-mail:	juyun56@hanmail.net	
	



MARKET	BRIEF	HANDICRAFT	 ITPC	BUSAN																		24	
	

4) Company	Name:	HANSOL	DECO	
Contact	Person:	Mr.	Jin	Tae,	Kim	
Address:	192-9,	Yadang-ri,	Kyoha-eup,	Paju-si,	Gyeonggi-do,	Korea	
Phone/	Fax:	+82-11-533-7153/+82-31-943-8543/+82-31-946-9135	
Website/	E-mail:	hansdeco@paran.com	
	

5) Company	Name:	SUN	ENTERPRISE	CO.,	LTD.	
Contact	Person:	Mr.	Wang	Sung	Hoon	
Address:	1115-29,	Hwagok-dong,	Gangseo-gu,	Seoul	
Phone/	Fax:	+82-2-2690-3211/+82-2-2695-5442	
Website/	E-mail:	suntrade@daum.net	
	

6) Company	Name:	SUSUNG	TRADING	
Contact	Person:	Mr.	Wang	Sung	Hoon	
Address:	Bando	Bld	307,	#36-14,	Jungang-dong	4ga,	Jung-gu,	Busan	
Phone/	Fax:	+82-51-463-7371	/	+82-51-463-9991	
Website/	E-mail:	susungmu@kornet.net	
	

7) Company	Name:	ACTTO	
Contact	Person:	Mr.	An	Jong	Kyu	
Address:	#389-11,	Dukpo-dong,	Sasang-gu,	Busan	
Phone/	Fax:	+82-51-302-9981	/	+82-51-302-1667	
	

8) Company	Name:	IMNA	TRADING	
Contact	Person:	Mr.	Im	Nam	Geun	
Address:	#824,	Jangrim-dong,	Saha-gu,	Busan	
Phone/	Fax:	+82-51-261-4905~6	/	+82-51-263-5841	
	

9) Company	Name:	INDONESIA	SENI	KERAJINAN	
Contact	Person:	Mr.	Kwon	Sun	Han	
Address:	3F,	294-16,	Sam-dong,	Gwangju-si,	Gyunggi-do	
Phone/	Fax:	+82-51-1644-0131	
	

10) Company	Name:	KANGSEO	INDUSTRIES,	Inc	
Contact	Person:	Mr.	D.H.	Woo	
Address:	#27-86,	Bongrim-dong,	Kangseo-gu,	Busan	618-350	
Phone/	Fax:	+82-51-971-1733~1734	/	+82-51-971-1735	
Website/	E-mail:	kangseo@kornet.net	
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DAFTAR	PUSTAKA	

	

Referensi	:	

Trade	in	Goods	Guide	to	using	ASEAN-KOREA	FTA	/	KOREA-SINGAPORE	FTA	to	export	to	

Korea	(PDF	File)	

Creative	Economy	Outlook	And	Country	Profiles:	Trends	In	International	Trade	In	

Creative	Industries	(PDF	File)	

	

Website	:	

http://www.kbriseoul.kr	

http://www.kita.org	

http://www.trademap.org	

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

http://www.standardsportal.org/	

http://www.customs.go.kr	

http://www.akfta.asean.org	

http://www.aseankorea.org/	

http://data.worldbank.org/	

http://www.emuseum.go.kr/	


