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KATA PENGANTAR 

 

Market Brief ini bertujuan memberikan informasi yang terinci terkait kondisi pasar untuk 

ikan tuna di Korea Selatan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya 

perikanan yang berlimpah dengan luas lahan akuakultur 28,5 juta hektar. Salah satu dari beribu-

ribu jenis ikan di laut Indonesia adalah ikan tuna. Di dunia, industri perikanan sedang naik daun 

sebagai penyedia protein (gizi) tinggi serta peningkatan populasi dunia yang mulai sadar 

pentingnya makan ikan untuk kesehatan. Dengan demikian, pasar ikan tuna adalah pasar yang 

berpotensial dan dipilih menjadi fokus dalam tulisan ini. Didukung juga dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang terus membaik menjadikan negara ini target ekspor 

sejumlah komoditas khususnya makanan dari Indoensia. 

Selain rincian tentang ikan tuna ini sendiri, Market brief ini juga memberikan rincian serta 

keterangan lain mulai dari profil singkat negara sampai dengan kebijakan impor, dsb. Penjelasan 

tentang peluang pasar serta cara-cara untuk menembus pasar pun disediakan dengan perincian 

tersusun. 

Penulisan market brief ini didasari dari sumber-sumber terpercaya yang terdiri dari 

statistik-statistik yang valid, grafik, kutipan dan sebagainya. Sumber-sumber tersebut adalah 

seperti International Trade Centre (ITC) dan Korea International Trade Association (KITA) yang 

merupakan situs-situs yang berhubungan dengan pemerintah atau perdagangan Korea Selatan 

dan dunia. 

Diharapkan dengan pembuatan market brief ini dapat membantu para pengusaha 

Indonesia, serta calon-calon eksporter yang tertarik dengan pasar Korea Selatan dan ingin 

memasuki pasar negara Korea Selatan ini. Semoga informasi-informasi yang terlampir dapat 

bermanfaat, terima kasih.  

Busan, Januari 2015 

 

ITPC Busan 
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1. Pendahuluan 

1.1. Pemilihan Negara 

Ekonomi Korea Selatan merupakan terbesar keempat belas berdasarkan PDB / GDP (Gross 

Domestic Product). Korea Selatan tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional 

seperti G-20 ekonomi utama, APEC, WTO dan OECD. Pertumbuhan ekonominya yang sangat cepat 

membuat negara ini dikenal dengan sebutan Macan Asia dan dikategorikan sebagai salah satu 

negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup Next Eleven, pertumbuhan ekonomi 

yang sangat pesat ini sering dijuluki dengan istilah Keajaiban di Sungai Han. Ekspor Korea Selatan 

menduduki tempat kedelapan terbesar di dunia, sementara nilai impornya menduduki tempat 

kesepuluh terbesar di dunia. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang terus membaik menjadikan negara ini 

target ekspor sejumlah komoditas khususnya makanan dari Indoensia. Pada tahun 2014, 

pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mencapai 3,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 

2,3%. 

Kategori produk makanan yang digemari Korea Selatan antara lain buah-buahan dan 

sayuran, daging dan produk unggas, teh, kopi, aneka makanan dan minuman, produk organik, 

bahan makanan, hasil laut (seafood), aneka produk kesehatan, serta suplemen makanan. 

Banyaknya produk yang diminati dan angka pertumbuhan yang meningkat membuat Indonesia 

berada di pihak yang diuntungkan karena memiliki kapasitas untuk memproduksi komoditas 

tersebut. Kesadaran konsumen Korea Selatan akan kesehatan juga mendukung Indonesia untuk 

mengekspor ikan tuna yang kaya akan gizi tersebut. 

  

1.2. Pemilihan Produk 

Tuna adalah ikan laut yang termasuk bangsa Thunnini, terdiri dari beberapa spesies dari 

famili scombridae, terutama genus Thunnus. Tidak seperti kebanyakan ikan yang memiliki daging 

berwarna putih, daging tuna berwarna merah muda sampai merah tua. Tuna adalah ikan yang 

memiliki nilai komersial tinggi dan komoditas perikanan tangkap yang penting. 

Antara tahun 1940 dan pertengahan tahun 1960-an, tangkapan perikanan dunia terhadap 

lima spesies tuna terpenting telah meningkat dari angka sekitar 300 ribu menjadi sekitar sejuta ton 

per tahun, kebanyakan diantaranya dengan alat pancing. Dengan perkembangan teknologi alat 

tangkap pukat cincin (purse-seine), dalam beberapa tahun terakhir tangkapan tuna melonjak 
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Selat Karimata, dan Laut Jawa. Tuna mempunyai daerah penyebaran yang sangat luas atau hampir 

di semua daerah tropis maupun subtropis. 

Sebagian besar tuna yang diekspor Indonesia adalah tuna segar dan beku. Berikut kode 

(Harmonized System) HS ikan tuna segar utuh (fish, fresh, whole) yang diekspor Indonesia :  

Kode HS Deskripsi 

030231 Tunas,albacore or longfinned, fr or chd excl headg No 03.04,livers & roes 

030232 Tunas,yellowfin,fresh or chilled,excl heading No 03.04,livers and roes 

030233 Skipjack o stripe-bellid bonito,fr o chd,ex headg No 03.04,livers&roes 

030234 Fresh or chilled bigeye tunas "Thunnus obesus" 

030235 Fresh or chilled bluefin tunas "Thunnus thynnus" 

030236 Fresh or chilled Southern bluefin tunas "Thunnus maccoyii" 

030239 Tunas nes,fresh or chilled,excluding heading No 03.04,livers and roes 

 

Berikut kode HS (030341 ~ 49) ikan tuna beku utuh (fish, frozen, whole) yang diekspor Indonesia : 

Kode HS Deskripsi 

0303.41.00.00 Tunas,albacore or longfinned,frozen,excl headg No 03.04,livers & roes 

0303.42.00.00 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes 

0303.43.00.00 Skipjack or stripe-bellid bonito,frozen ex headg No 03.04,livers&roes 

0303.44.00.00 Frozen bigeye tunas "Thunnus obesus" 

0303.45.00.00 Frozen bluefin tunas "Thunnus thynnus" 

0303.46.00.00 Frozen Southern bluefin tunas "Thunnus maccoyii" 

0303.49.00.00 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes 

Tabel 1. Tabel kode HS dan deskripsi ikan tuna 

 

Bila melihat jumlah ekspor ikan segar utuh secara keseluruhan dengan kode HS 0302 (fish, 

fresh, whole) Indonesia ke dunia seperti dibawah, nominal ekspor serta pertumbuhannya 

pertahun masih kalah dengan kode HS 0303 (fish, frozen, whole) yang adalah ekspor ikan beku 

utuh dari Indonesia ke dunia. Daripada itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia lebih unggul dalam 

mengekspor ikan utuh dalam bentuk frozen atau beku. 
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Tabel 1.2 Jumlah Ekspor Indonesia ke Dunia dengan komoditi Kode HS 0302, 0303, dalam US Dollar 

 

2. Potensi Pasar Ikan Tuna di Korea Selatan 

2.1. Ekspor Ikan Tuna dari Korea Selatan ke Dunia 

Dibanding tuna segar dan beku yang utuh, Korea Selatan lebih memproduksi dan 

mengekspor tuna olahan atau tuna kalengan ke dunia. Hal ini dibuktikan dengan besarnya ekspor 

ikan tuna kaleng dengan kode HS 1604.14 ke dunia pada tahun 2013 yang mencapai US$ 20,3 juta 

dibandinkan ekspor ikan tuna segarnya (kode HS 0302.31 ~ 0302.39), seperti tabel berikut : 
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Jumlah Ekspor Indonesia ke dunia
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Kode HS Deskripsi 2013 

0302.31.00.00 Tunas,albacore or longfinned, fr or chd excl headg No 03.04 3 

0302.32.00.00 Tunas,yellowfin,fresh or chilled,excl heading No 03.04,livers and roes 0 

0302.33.00.00 Skipjack o stripe-bellid bonito,fr o chd,ex headg No 03.04,livers & roes 4 

0302.34.00.00 Fresh or chilled bigeye tunas "Thunnus obesus" 1 

0302.35.00.00 Fresh or chilled bluefin tunas "Thunnus thynnus" 536 

0302.36.00.00 Fresh or chilled Southern bluefin tunas "Thunnus maccoyii" 146 

0302.39.00.00 Tunas nes,fresh or chilled,excluding heading No 03.04,livers and roes 1,196 

Total 1,886 

Dalam ribu US Dollar 

Tabel 2. Tabel jumlah ekspor ikan tuna segar utuh kode HS 0302.31 ~ 0302.39 dari Korea Selatan ke dunia & Grafik 

Kode HS Deskripsi 2013 

0302.31.00.00 Tunas,albacore or longfinned, fr or chd excl headg No 03.04 0 

0302.32.00.00 Tunas,yellowfin,fresh or chilled,excl heading No 03.04,livers and roes 52 

0302.33.00.00 Skipjack o stripe-bellid bonito,fr o chd,ex headg No 03.04,livers & roes 0 

0302.34.00.00 Fresh or chilled bigeye tunas "Thunnus obesus" 75 

0302.35.00.00 Fresh or chilled bluefin tunas "Thunnus thynnus" 1,441 

0302.36.00.00 Fresh or chilled Southern bluefin tunas "Thunnus maccoyii" 47 

0302.39.00.00 Tunas nes,fresh or chilled,excluding heading No 03.04,livers and roes 2 

Total 1,617 

Dalam ribu US Dollar 

Tabel 3. Tabel jumlah ekspor ikan tuna segar utuh kode HS 0302.31 ~ 0302.39 dari Korea Selatan ke dunia 

 

Total ekspor ikan tuna segar utuh (kode HS 0302.31 ~ 0302.39) Korea Selatan ke dunia 

hanya sejumlah US$ 1,8 juta. Dengan demikian membuktikan bahwa dalam pasar dunia ikan tuna 

segar utuh Indonesia masih jauh lebih unggul daripada Korea Selatan. 

Bila dilihat di tabel 3. jumlah impornya juga terbilang tidak besar tetapi lebih besar 

daripada ekspor. Dengan demikian membuktikan bahwa Korea Selatan bisa menjadi importir yg 

baik dan berpotensial. 
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Tetapi jumlah ekspor ikan tuna beku utuh (Kode HS 0303.41 ~ 0303.49) cukup besar dan 

totalnya di tahun  2013 melebihi ekspor Indonesia. 

Kode HS Deskripsi 2013 

0303.41.00.00 Tunas,albacore or longfinned, frozen,excl headg No 03.04 8,400 

0303.42.00.00 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes 71,114 

0303.43.00.00 Skipjack or stripe-bellid bonito,frozen ex headg No 03.04,livers&roes 168,364 

0303.44.00.00 Frozen bigeye tunas "Thunnus obesus" 63,465 

0303.45.00.00 Frozen bluefin tunas "Thunnus thynnus" 1,531 

0303.46.00.00 Frozen Southern bluefin tunas "Thunnus maccoyii" 14,576 

0303.49.00.00 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes 1,636 

Total 329,086 

Dalam ribu US Dollar 

Tabel 4. Tabel jumlah ekspor tuna beku utuh oleh Korea Selatan ke dunia (kode HS 0303.41 ~ 0303.49) 

 

Kemudian ekspor Indonesia pada tuna beku utuh  adahal sebagai berikut : 

Kode HS Deskripsi 2013 

0303.41.00.00 Tunas,albacore or longfinned, frozen,excl headg No 03.04 15,700 

0303.42.00.00 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes 73,437 

0303.43.00.00 Skipjack or stripe-bellid bonito,frozen ex headg No 03.04,livers&roes 94,208 

0303.44.00.00 Frozen bigeye tunas "Thunnus obesus" 4,549 

0303.45.00.00 Frozen bluefin tunas "Thunnus thynnus" 0 

0303.46.00.00 Frozen Southern bluefin tunas "Thunnus maccoyii" 1,254 

0303.49.00.00 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes 15,484 

Total 204,632 

Dalam ribu US Dollar 

Tabel 5. Tabel jumlah ekspor tuna beku utuh oleh Indonesia ke dunia (kode HS 0303.41~ 0303.49) 

 

Ini juga secara tidak langsung membuktikan dalam hal pengolahan dan teknologi Korea 

selatan lebih unggul dan populer. Bisa juga diliat dari jumlah impor tuna beku utuh (Tabel 4.1) 

dibawah yang totalnya tidak sebesar impornya. Ini juga menandakan Korea Selatan lebih bertindak 

sebagai eksporter ikan tuna beku utuh daripada pengimpor. 
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Kode HS Deskripsi 2013 

0303.41.00.00 Tunas,albacore or longfinned, frozen,excl headg No 03.04 630 

0303.42.00.00 Tunas, yellowfin, frozen excluding heading No 03.04, livers and roes 11,904 

0303.43.00.00 Skipjack or stripe-bellid bonito,frozen ex headg No 03.04,livers&roes 3,472 

0303.44.00.00 Frozen bigeye tunas "Thunnus obesus" 22,336 

0303.45.00.00 Frozen bluefin tunas "Thunnus thynnus" 8,000 

0303.46.00.00 Frozen Southern bluefin tunas "Thunnus maccoyii" 3,160 

0303.49.00.00 Tunas nes, frozen, excluding heading No 03.04, livers and roes 17 

Total 49,519 

Dalam ribu US Dollar 

Tabel 4.1 Tabel jumlah impor tuna beku utuh oleh Korea Selatan ke dunia (kode HS 0303.41 ~  0303.49) 

 

2.2. Potensi Pasar Ikan Tuna di Korea Selatan 

Dengan didukung dengan ekonomi Korea Selatan yang makin bertumbuh kiranya membuka 

peluang lebih luas bagi Indonesia untuk masuk serta memperluas pasar di Korea Selatan, 

khususnya dalam bagian makanan yaitu ikan tuna. Kepedulian Korea Selatan pada kesehatan pun 

membuat penduduknya menjadikan ikan yang kaya gizi sebagai salah satu makanan pokoknya.  

Pada tahun 2013, Korea Selatan mengimpor ikan segar utuh secara keseluruhan (kode HS 

0302) sebesar US$ 73,4 juta yang jatuh pada urutan ke-32 di dunia. Meskipun peringkat importir 

ikan segar utuh di dunianya bukanlah urutan yang tinggi, Korea Selatan menduduki urutan ke-6 

negara yang mengkonsumsi tuna kaleng terbanyak sebesar 8 juta karton / tahun (data tahun 2009) 

(sumber). Kiranya tuna kaleng tersebut berbahan ikan tuna segar yang bisa didapat dari produksi 

lokal maupun impor dari negara lain. Ini khususnya membuka jalan bagi Indonesia dalam 

memperluas pasarnya dalam hal ikan tuna (segar maupun beku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARKET BRIEF IKAN TUNA ITPC BUSAN 2015 Page 12 

 

Negara konsumen tuna kaleng utama (data tahun 2009): 

Peringkat Negara Jumlah 

1 Eropa 75 juta karton / tahun 

2 Amerika Serikat 45 juta karton / tahun 

3 Timur Tengah 15 juta karton / tahun 

4 Meksiko 10 juta karton / tahun 

5 Jepang 10 juta karton/ tahun 

6 Korea Selatan 8 juta karton / tahun 

7 Australia 4 juta karton / tahun 

8 Kanada 3 juta karton / tahun 
             Sumber : https://sites.google.com/a/mb52.net/tuna-kaleng/konsumsi-tuna-kaleng-dunia 

         Tabel 5. Tabel Negara-negara Dunia Pengkonsumsi Tuna Kaleng 

 

Dalam hal ekspor ikan segar utuh dunia, pada tahun 2013 Indonesia menduduki peringkat 

ke-17 di dunia dengan jumlah ekspor sebesar US$ 179,1 juta, diantara negara seperti Norwegia 

(US$ 5,99 milyar) yang menduduki urutan pertama, atau Swedia pada urutan ke-2 dan Inggris di 

urutan ke-3. Sedangkan Korea Selatan hanya menduduki peringkat ke-39 dengan jumlah ekspor 

sebesar US$ 36,8 juta di tahun 2013. 

Eksportir utama ikan segar utuh (kode HS 0302) Korea Selatan adalah negara Norwegia 

yang notabene eksportir nomor satu dunia. Sedangkan Indonesia menduduki urutan ke-8 dibawah 

Norwegia, Jepang, Tiongkok, Spanyol, Kanada, Rusia dan Perancis. Jumlah ekspor ikan segar utuh 

Indonesia ke Korea Selatan memang terbilang kecil (hanya US$ 129 ribu pada tahun 2013), tetapi 

peringkat Indonesia yang ada di 10 besar kiranya adalah peluang demi pengembangan serta 

perluasan pasar. 

 

2.3. Regulasi Produk Ikan Tuna di Korea Selatan 

2.3.1. Kebijakan Impor ikan tuna di Korea Selatan 

Pemerintah Korea Selatan dan 9 anggota dari ASEAN - Association of South-East Asian 

Nations (Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, 

and Vietnam) menandatangani FTA (Free Trade Agremeent). K-ASEAN FTA yang berlaku sejak 

Desember 7, 2007. 

Indonesia adalah salah satu negara ASEAN dan sudah terlibat dalam K-Asean FTA Tariff 

sehingga tariff rate untuk komoditi (kode HS 0302.31~0302.39 dan 0303.41~0303.49) berikut 
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menurut Korea Customs Service (KCS) dan juga persyaratan custom clearance menurut Korea 

Importers Association (KOIMA) yang tersedia pada tabel berikut : 

HS : 0302 (ikan, segar, utuh) 

Kode HS Nama Barang 
TAX 

RATE 

Persyaratan 

Custom Clearance 

03023.10.00.00 

Tunas,albacore or longfinned, 

fr or chd excl headg No 

03.04,livers&roes 

20,00 Food Sanitation Act 

03023.20.00.00 

Tunas,yellowfin,fresh or chilled, 

excl heading No 03.04, livers 

and roes 

20,00 Food Sanitation Act 

03023.30.00.00 

Skipjack o stripe-bellid bonito, 

fr or chd,ex headg No 03.04, 

livers&roes 

0,00 Food Sanitation Act 

03023.40.00.00 
Fresh or chilled bigeye tunas 

"Thunnus obesus" 
20,00 

Food Sanitation Act, 

International Commission for the 

Conservation of Atlantic Tunas 

03023.50.00.00 
Fresh or chilled bluefin tunas 

"Thunnus thynnus" 
- 

Food Sanitation Act, 

International Convention for the 

Conservation of Atlantic Tunas 

03023.60.00.00 

Fresh or chilled Southern 

bluefin tunas "Thunnus 

maccoyii" 

0,00 

Food Sanitation Act, Convention 

for the Conservation of Southern 

Bluefin Tuna 

03023.90.00.00 

Tunas nes,fresh or 

chilled,excluding heading No 

03.04,livers and roes 

20,0 Food Sanitation Act 

 

HS : 0303 (ikan, beku, utuh) 

Kode HS Nama Barang TAX RATE 
Persyaratan 

Custom Clearance 

0303.41.00.00 

Tunas,albacore or longfinned, 

frozen, excl headg No 

03.04,livers & roes 

0,00 Food Sanitation Act 

0303.42.00.00 

Tunas, yellowfin, frozen 

excluding heading No 03.04, 

livers and roes 

10,00 Food Sanitation Act 

0303.43.00.00 

Skipjack or stripe-bellid 

bonito, frozen ex headg No 

03.04, livers & roes 

10,00 Food Sanitation Act 

0303.44.00.00 
Frozen bigeye tunas "Thunnus 

obesus" 
10,00 

Food Sanitation Act, Indian Ocean 

Tuna Commission, International 

Commission for the Conservation 

of Atlantic Tunas 

0303.45.00.00 
Frozen bluefin tunas 

"Thunnus thynnus" 
- 

Food Sanitation Act, International 

Convention for the Conservation 

of Atlantic Tunas 
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0303.46.00.00 
Frozen Southern bluefin tunas 

"Thunnus maccoyii" 
0,00 

Food Sanitation Act, Convention 

for the Conservation of Southern 

Bluefin Tuna 

0303.49.00.00 

Tunas nes, frozen, excluding 

heading No 03.04, livers and 

roes 

10,00 Food Sanitation Act 

Sumber : http://www.customs.go.kr, http://www.import.co.kr 

Tabel 6. Tabel Tariff Rate Ikan Tuna & Persyaratan Custom Clearance 

 

Seluruh produk ikan tuna harus melalui investigasi sesuai Undang-undang Sanitasi 

Makanan atau Food Sanitation Act negara Korea Selatan seperti berikut : 

 

Food Sanitation Act 

Food Sanitation Act (Undang-undang Sanitasi Makanan) ini mencakup semua ketentuan-ketentuan 

yang diperlukan pada kontrol tindakan-tindakan kesehatan, risiko (kesehatan) yang timbul dari 

makanan, persyaratan hukum untuk semua jenis bisnis makanan dan tindakan yang akan 

dilakukan oleh para pemangku kepentingan. 

Produk Cakupan Makanan, aditif makanan, peralatan, wadah dan kemasan 

Prosedur Impor / Persyaratan Laporan impor makanan 

Latar Belakang Pengaturan 
Untuk memeriksa terhadap kuman, elemen mikrobiologi, 

kimia, logam berat dan lain-lain 

Kementrian Kompeten 
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan (Ministry of Health 

and Welfare) 

Organisasi Administrasi Terkait Korean Food and Drug Administration 

Sumber : http://www.import.or.kr 

 

2.3.2. Pengurusan Ijin Impor (Import Clearance) 

Seperti yang sudah dijabarkan di poin atas, Indonesia sebagai anggota ASEAN yang 

menandatangani FTA bersama Korea Selatan diharuskan mengikuti prosedur import clearance 

dibawah FTA. Prosedur tersebut adalah seperti dibawah : 
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Sumber : http://www.customs.go.kr 

Tabel 7. Diagram Prosedur Bea Cukai Korea Selatan di Bawah FTA 

 

Menurut Hukum bea cukai (Clause 1, Article 2 of the Customs Law), impor adalah barang 

dari luar negeri yang dibawa ke Korea Selatan (barang yang sudah melalui bonded area yang 

adalah dibawa dari bonded area) atau barang yang dikonsumsi maupun dipakai di Korea, termasuk 

dikonsumsi dan dipakai dalam alat transportasi Korea. Menurut Pasal 239 UU Bea Cukai, barang-

barang yang berhubungan dengan konsumsi atau penggunaan yang tidak memenuhi kriteria untuk 

impor adalah pengecualian. 

Serta seperti dapat dilihat pada tabel di poin 2.3.1, tambahan persyaratan custom 

clearance pada komoditi dengan HS Kode tertentu, seperti pada kasus ikan tuna harus melalui 
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investigasi Food Sanitation Act. (Bisa di liat pada poin sebelumnya; 2.3.1. Kebijakan Impor ikan 

tuna di Korea Selatan) 

 

2.4. Hambatan Lainnya 

 Dalam memasuki pasar international seperti Korea Selatan, kiranya hambatan-hambatan 

lain selain regulasi ketat dan standarisasi adalah : 

- Eksportir kuat ikan tuna dari negara tetangga 

- Kurangnya fokus eksportir Indonesia terhadap pasar Korea Selatan. 

- Kurangnya promosi 

- Kasus-kasus pencurian ikan serta illegal fishing 

- Hambatan tariff (Khususnya tarrif untuk K-US FTA Tariff, K-EFTA FTA Tariff, K-Peru FTA 

Tariff, K-Chile FTA Tariff, K-India CEPA Tariff yang memiliki tariff 0) 

- Masalah komunikasi juga dapat menjadi hambatan bagi parak eksportir asing, khususnya di 

negara Korea Selatan yang kiranya tidak familiar dengan bahasa Inggris. 

 

3. Peluang dan Strategi 

3.1. Peluang 

Ditinjau dari tren serta potensi pasar ikan tuna di Korea Selatan, tuna adalah pasar yang 

sangat baik, terutama pasar ikan tuna segarnya. Seperti pada poin sebelumnya, ekspor tuna 

segarnya yang kalah dengan tuna beku, dapat dimanfaatkan para importir tuna segar utuh 

Indonesia. (poin 2.2. Potensi Pasar Ikan Tuna di Korea Selatan) 

Begitu juga didukung dengan ekonomi Korea Selatan yang makin bertumbuh kiranya 

membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk masuk serta memperluas pasar di Korea Selatan, 

khususnya dalam bagian makanan yaitu ikan tuna. Kepedulian Korea Selatan pada kesehatan pun 

membuat penduduknya menjadikan ikan yang kaya gizi sebagai salah satu makanan pokoknya.  

Lalu seperti dijelaskan di poin lalu dimana Korea Selatan yang merupakan ke-6 negara yang 

mengkonsumsi tuna kaleng terbanyak sebesar 8 juta karton / tahun (data tahun 2009) (sumber). 

Tuna kaleng tersebut berbahan ikan tuna segar yang bisa didapat dari produsi lokal maupun impor 

dari negara lain. Ini khususnya membuka jalan bagi Indonesia dalam memperluas pasarnya dalam 

hal ikan tuna (segar maupun beku). 
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3.2. Strategi 

Dibawah ini adalah langkah-langkah yang disarankan agar pengusaha Indonesia dapat 

menembus pasar Korea Selatan :  

3.2.1. Fokus Pasar 

Dalam hal citra atau reputasi ikan tuna Indonesia yang tidak baik serta illegal fishing dapat 

dilakukan solusi-solusi seperti : 

- Promosi serta kampanye tentang produk Indonesia yang berkualitas ramah lingkungan, 

green, dsb, 

- Penekanan kebijakan serta hukum mengenai illegal fishing 

- Peningkatan kepatuhan pada persyaratan pasar dunia dalam hal kualitas, keamanan, 

sertifikat penangkapan, teknik penangkapan serta pengolahan, dsb) 

 

3.2.2. Partisipasi pada Pameran Dagang 

Partisipasi pada pameran dagang yang berkaitan dengan tuna serta makanan laut atau 

perikanan kiranya sangat dianjurkan karena merupakan salah satu cara efisien dalam pengujian 

penerimaan pasar, berhadapan langsung dengan konsumer, memperoleh lebih banyak informasi 

tentang pasar, serta mencari mitra bisnis yang prospektif. 

Berikut di bawah ini adalah pameran-pameran yang kiranya dapat membantu serta 

keterangannya: 

No Nama Pameran Tempat Jadwal Homepage 

1 

BISFE - BUSAN 

INTERNATIONAL 

SEAFOOD & 

FISHERIES EXPO 

2015 

BEXCO (Busan Exhibition & 

Convention Center) 

55, Apec-ro, Haeundae-gu, 

Busan, 612-704 

Korea Selatan 

Telp : +82 51-740-7518 ~ 

7520 

Fax : +82 51-740-7360 

Okt 2015 

www.bisfe.com 

E-mail : 

bisfekorea@gmail.com 

2 KOFISH 2015  Maret 2015 

www.kofish.co.kr 

E-mail : 

jiae@seoulmesse.com 

Tabel 8. Tabel Nama dan Keterangan Pameran yang berhubungan dengan perikanan 

 

3.2.3. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga/Institusi di Korea Selatan 

Berkaitan dengan pencarian sponsor untuk mengikuti kegiatan ekspor-impor serta 

pameran di Korea Selatan, kiranya dapat dibantu dengan badan-badan dan lembaga terkait, 
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seperti Korea Overseas Fisheries Association (Tuna Long-Line Fisheries Committee) yang sudah 

berdiri sejak tahun 1964. 

Tujuan utama organisasi ini adalah kontribusi dalam pemanfaatan efektif dan 

berkelanjutan dalam sumber daya laut dengan cara implementasi komitmen yang mencakup 

nasional, regional dan internasional dalam perikanan tuna. Lalu juga membantu perkembangan 

anggota organisasi tersebut untuk mendapatkan profit maksimum dalam hal ekonomi maupun 

kesejahteraan sosial dengan membantu dalam produksi, memproses serta marketing, dsb. Komiti 

juga selalu mengusahakan untuk mempromosikan konsumsi tuna di pasar domestik. 

Keanggotaan organisasi ini adalah mereka yang mempunyai lebih dari satu tuna longliner (s) 

duly skala besar yang berwenang / diizinkan pemerintah untuk menangkap ikan di laut sekitar and 

harus dibawahi peraturan, kebijakan dan pedoman komiti. (Jumlah anggota = 27 perusahaan) 

Kegiatan utama organisasi antara lain: 

1) Merancanakan serta membuat kebijakan yang berkelanjutan secara jangka panjang 

tentang perikanan yang berbasis dari objektif hasil dari pertukaran pandangan antara 

anggota. 

2) Memperkuat kerjasama antar badan perikanan regional dan internasional. 

3) Melindungi hak dalam akses lahan perikanandengan menjalin kerjasama serta neogiasi 

dengan negara-negara pesisir pantai, dsb. 

 

3.2.4. Memiliki Website Perusahaan 

Dalam era globalisasi masa kini, kiranya jaringan internet adalah jaringan yang paling 

mudah dijangkau, digunakan serta dimanfaatkan. Maka dari itu, adalah hal penting bagi 

perusahaan ekspor impor untuk memiliki website perusahaan. Tujuan dari website itu sendiri 

adalah demi menyediakan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga 

konsumen maupun importir dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat. 

Dengan memiliki website perusahaan Ini juga kiranya membangun imej positif dengan 

pencitraan perusahaan yang baik dan terpercaya. Contoh pencitraan yang baik adalah dengan 

memiliki desain yang simple atau menarik dan juga penulisan informasi yang jelas. Dalam website 

tersebut, minimal mencakup produk atau jasa yang ditawarkan, kapasitas produksi, keunggulan 

produk, daftar referensi, sertifikat, alamat kontak dan lain-lain. 

 

3.2.5. Peningkatan Promosi dan Pemasaran lainnya 
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Selain promosi produk lewat partisipasi dalam berbagai pameran yang diselenggarakan 

setiap tahunnya, pendekatan dengan konsumen pun harus dilakukan dengan lebih agresif, 

misalnya dengan melakukan direct entry, joint venture, dan lainnya. 

Baik adanya bila ada jalinan kerjasama yang baik serta pemberian informasi yang 

terpercaya dan transparan dengan lembaga-lembaga pemerintah Indonesia di Korea Selatan. 

Lembaga-lembaga seperti Kedutaan besar, Konsulat serta ITPC juga dapat menjadi sarana baik 

bagi para calon eksportir. 

 

Informasi Penting 

4.1. Perwakilan Korea Selatan di Indonesia 

No Nama Lembaga / Institusi Alamat 

1 

Kedutaan Besar Republik Korea 

Selatan 

untuk Indonesia 

 

The Plaza Office Tower, Lt. 30 

Jl. M.H.Thamrin Kav. 28-30, 

Jakarta Pusat 10350. 

 

Tel : 021-2992-2600 (hunting) 

Fax : 021-2992-3131 

 

E-mail : koremb_in@mofat.go.kr 
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4.2. Perwakilan Indonesia di Korea Selatan 

 

No Nama Lembaga / Institusi Alamat 

1 

Kedutaan Besar Republik 

Indonesia 

untuk Korea Selatan 

 

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 : pensosbud@indonesiaseoul.org 

Website : www.indonesiaseoul.org / atdag-

kor@depdag.go.id 

2 
Konsulat Indonesia untuk Korea 

Selatan di Busan 

3rd floor Busan Indonesia Center 

357 Geumgokdae-ro, Buk-gu, Busan 616-841, 

Republik Korea 

Telp : (051)-808-0041, 808-0057 

Faksimili : (051)-809-0041 

E-mail : idcenter.wave@gmail.com 

Website : www.indonesiacenter.or.kr 

3 
Indonesian Trade and 

Promotion Center (ITPC) Busan 

1st floor, #103 Korea Express Building 

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

Korea Selatan 
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4.3. Daftar Importir 

No Nama Keterangan 

1 Jagalchi Korea Corp. 

 

1-61, Nampo-dong Jung-gu, Busan, Korea Selatan 

 

Telp : (051)-245-3668 

HP : 010 3853 3666 

Fax : (051)-245-3668 

Skype : fishmarket-korea 

E-mail : myzagalchi@naver.com 

Website : http://www.seafoodmart.net/ 

 

Contact Name : 

Franco, Cha 

2 JK GLobal Inc. 

 

FTZ C2 

2091-95, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon, Korea Selatan 

 

Telp : (032)-744-6575 ~ 7 

HP : 010-9912-0108 

Faksimili : (032)-744-6578 

Skype : jk_global 
 

E-mail : jk.global333@gmail.com 

Contact Name : 

Hyeon Soo, Kim (Director) 

3 

Hyun Yi Trading Co Ltd. 

Importers, Exporters, 

Processors, Wholesalers, Agents. 

HACCP Certified 

 

20-15, Gupyeong-dong, Saha-gu, Busan, Korea Selatan 

 

HP : 010-8792-4244 

Skype : iivxnine 

 

E-mail : iivxnine5@naver.com 

Website : http://www.e-hyunyi.com 

 

Contact name : 

Ju Her (Manager) 

4 Sunwoo Co. 

 

Telp : (070)-7717-7179 

HP : 010-5061-8291 

Faksimili : (031)-794-7178 

 

E-mail : lecox@naver.com 

Website : www.bitnoori.com 

 

Contact name : 

Marcello, Chang (Chef Manager) 
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Daftar Pustaka 

 

Websites: 

http://www.customs.go.kr 

http://www.trademap.org 

http://www.eventseye.com 

http://www.bilaterals.org 

http://www.standardsportal.org 

http://id.wikipedia.org 

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

http://www.mfds.go.kr/eng 

http://www.kita.org/  

http://www.marketing.co.id/tradisi-bisnis-korea-kibun-inhwa-dan-confucianism/ 

http://www.customsjakarta.com/?plh=berita&mode=view&idberita=692 

http://www.jitunews.com/read/4723/ekspor-ikan-bermasalah-gara-gara-pencurian-ikan 

http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000

002361&layoutMenuNo=23269 

https://sites.google.com/a/mb52.net/tuna-kaleng/konsumsi-tuna-kaleng-dunia 

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/5401360218810.pdf 

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/14/05/11/n5ehjy-korea-selatan-jadi-

target-ekspor-indonesia 

http://www.trade-seafood.com/directory/seafood/exporters/jagalchi-kr.htm 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/19/llf3p7-ikan-tuna-indonesia-laris-

manis-lsm-asing-berulah 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/21/17422020/Kuota.Tangkap.Ikan.Tuna.Naik 


