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Konsumen produk ikan Korea Selatan dikenal sangat loyal. Mereka berani 

membayar mahal untuk ikan-ikan segar, terutama yang dibekukan dengan 

teknik pembekuan mutakhir dan kemasan menarik.

angka konsumsinya meningkat tajam.  
Antara tahun 2002 sampai 2008 misalnya, 
peningkatannya menembus angka 20%.  
Hal itu  seiring  dengan  meningkatnya  
pendapatan  per-kapita  masyarakat  hingga 
sebelum  terjadinya  resesi  ekonomi  
tahun  2009.  

Saat itu,  jumlah  konsumsi seafood sempat 
merosot hanya 49,8kg/kepala namun, 
kembali naik pada tahun berikutnya ketika 
kondisi perekonomian Korea Selatan sudah 
membaik.  Data terbaru menunjukkan, 
konsumsi seafood di negara tersebut mencapai 
lebih dari 54 kilogram per orang per tahun.

Konsumen produk ikan di Korea Selatan 
dikenal sangat loyal. Mereka berani membayar 
mahal untuk ikan-ikan segar, terutama  yang 
dibekukan dengan teknik pembekuan mutakhir 
dan kemasan  menarik.

Tren Seafood Di Korea Selatan
Masyarakat Korea Selatan gemar sekali 
mengkonsumsi produk-produk perikanan dan 
hasil laut (seafood) semisal ikan, kepiting dan 
udang.  Hal ini seiring meningkatnya kesadaran 
akan kesehatan di kalangan masyarakat 
Korea Selatan. 

Boleh dikatakan, seafood telah menjadi  kebutu-
han pokok terpenting setelah nasi di Negeri 
Ginseng ini.  Diantara berbagai jenis makanan 
laut itu, komoditi yang cukup diminati oleh 
konsumen Korea Selatan, terutama bagi kaum 
wanita, yang sangat memperhatikan asupan gizi 
diet mereka, tak lain adalah kepiting dan udang. 

Kedua komoditi ini mengandung banyak nutrisi,
seperti asam amino, dan kaya akan protein 
serta rendah kalori. Umumnya, sebagian besar 
konsumen lebih memilih produk segar dibanding-
kan dengan produk olahan. Dari tahun ke tahun,

Tren Seafood
di Korea Selatan



Ada fakta menarik: hingga saat ini 
produksi seafood dalam negeri Korea 
Selatan sendiri masih belum bisa 
mencukupi kebutuhan konsumsi 
dalam negeri. Bahkan, Negara yang 
berjuluk Macan Asia ini justru 
kesulitan meningkatkan angka 
produksi seafood nya.

Hal ini, selain dikarenakan 
berkurangnya jumlah kapal dan 
ketersediaan nelayan, juga 
disebabkan oleh berlakunya Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh 
Tiongkok dan Jepang di sekitar 
wilayah Korea Selatan yang tentunya 
berefek pada berkurangnya  jumlah  
ikan  yang  bisa  ditangkap Korea 
Selatan. 

Secara spesifik, hasil tangkapan untuk 
jenis Krustasea (udang dan kepiting)  
berjumlah 85.000 ton,  ini  belum  
mampu  memenuhi  kebutuhan  
konsumsi  dalam  negeri,  sehingga  
Korea  Selatan harus  mengimpor  
sebagian  besar  pasokan  hasil  laut  
dari  berbagai  negara,  seperti 

Tiongkok,  USA, Vietnam, dan 
ndonesia.Sebanyak 80% produk 
udang dan kepiting diimpor dalam 
kondisi beku. 

Pangsa pasar produk makanan  beku  
diperkirakan  bernilai 600 juta  US$,  
dimana  untuk  produk  impor  
bernilai US$200 juta sementara untuk 
produk lokal hanya bernilai sebesar 
US$40. Kondisi tersebut membuat 
Korea Selatan menjadi salah satu 
pasar primadona perdagangan 
produk 
perikanan dunia. Negara ini 
menempati peringkat ke-8 negara 
pengimpor produk perikanan, dan 
peringkat ke-3 terbesar di kawasan 
Asia setelah Jepang dan Tiongkok. 

Tren tersebut diperkirakan bakal 
terus meningkat.  Hal itu bisa dilihat 
dari angka impor ikan Korsel yang 
terus menanjak. Pada 2017 impor ikan  
Korsel mencapai US$ 4,33 miliar 
dengan tren perkembangan sebesar 
7,94 persen  selama 3 tahun terakhir.

Korea Selatan menjadi salah satu 
pasar primadona perdagangan 

produk perikanan dunia. Negara ini 
menempati peringkat ke-8 negara 

pengimpor produk perikanan.

8th
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Primadona 
Pasar Udang Dunia



Salah satu produk 
perikanan yang terus 

meningkat 
kebutuhannya di 

Korsel adalah udang 
dan lobster. Inilah 

peluang besar bagi 
para eksportir udang 

Indonesia untuk 
meningkatkan 

volume ekspornya ke 
Korea Selatan. 

Sebagai negara maritim, 
Indonesia adalah salah satu 
negara pengekspor udang 
terbesar dunia. 
Lembaga Penelitian 
Pasar Internasional 
�Trademap� mencatat 
Indonesia adalah negara 
pengekspor ke-lima terbesar 
di dunia pada tahun 2017 
dengan menguasai 7,19% pangsa 
pasar dunia dengan nilai 
mencapai US$ 1.68 Milyar. 

Secara reputasi pun, kualitas komoditi 
krustasea Indonesia banyak mendapat
kan pengakuan global setelah banyak 
eksportir yang mampu memenuhi 
standar peraturan makanan di USA, 
Jepang, dan Uni Eropa.  

Selain itu, Indonesia yang sebagian besar 
wilayahnya dikelilingi laut mempunyai 
potensi hasil laut yang besar dengan 
tangkapan yang masih berasal dari laut 
dan pesisir pantai bukan hanya tambak, 
sehingga mengandung nilai gizi 
yang lebih tinggi. 

Disamping itu, produk udang  
Indonesia juga bebas dari penyakit 
udang Early Mortality Syndrome (EMS) 

Peluang  Udang Indonesia  di Korsel

dan bebas residu, sehingga lebih 
sehat dan aman.

Bicara persaingan, Indonesia 
berpeluang menggeser Tiongkok 
dan Jepang. Pasalnya, sejak 
terjadinya kasus pencemaran 
melamin di Tiongkok dan 
pencemaran zat radio aktif di Jepang membuat 
Korea Selatan mengurangi jumlah impor dari 
Tiongkok dan melarang impor semua jenis hasil 
laut dari Jepang. 

Dari sisi regulasi pun, Indonesia memiliki 
peluang yang terbuka lebar untuk 
meningkatkan volume impornya dengan 
adanya fasilitas pengurangan tarif ekspor 
ke Korea Selatan  sejak diberlakukannya 
kerjasama dagang ASEAN dan Korea 
(AKFTA). 



Meningkatkan Kualitas Produk
Pasar Korea Selatan sangatlah ketat dalam 
memilih produk impor yang masuk, terutama 
segi kualitas bahan baku, higienitas, proses produksi dan 
pengemasan produk. Disamping itu pelabelan dan 
pengemasan produk yang ramah lingkungan juga 
hal yang perlu diperhatikan.

Strategi Pemasaran 
Produk ke Korsel 

Untuk meningkatkan daya saing dan pangsa pasar 

produk Indonesia di pasar Korea Selatan, ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha, yaitu 

Kemasan Produk
Agar sebuah produk dapat 
bersaing dengan produk lainnya, 
selain kualitas produk dan harga 
yang kompetitif, kemasan produk 
yang unik dan kreatif dapat 
membuat buyer tertarik.

Aktif Mengikuti Pameran
Asosiasi dan pengusaha makanan 
dan minuman Indonesia diharapkan 
dapat lebih aktif berpartisipasi dalam 
serangkaian pameran tahunan yang 
berkaitan dengan makanan dan minuman 
yang diselenggarakan di Korea Selatan,
sebagai ajang memperkenalkan 
produk serta bertemu langsung 
dengan para importir. 

Pelaku usaha juga diharapkan menghubungi 
dan mengikuti perkembangan terkini mengenai 
pasar Korea Selatan serta pemasaran produk 
melalui Perwakilan Dagang Luar Negeri Indonesia 
di Korea Selatan, dalam hal ini 
Kedutaan Besar RI dan ITPC Busan.

Proaktif Menjalin Kerjasama 
dengan Perwakilan Dagang 
Luar Negeri



Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki 
tingkat GDP yang tinggi. Artinya, negara ini sangat potensial 
menjadi negara tujuan ekspor.

Potensi Indonesia sebagai negara maritim yang dikenal memiliki 
kekayaan sumber daya perikanan hasil laut, dapat menjadi pintu 
masuk pasar dunia, terutama produk udang di Korea selatan. 

Menurut Kementerian Kelautandan Perikanan RI, Udang dan 
lobster merupakan salah satu komoditi utama yang diekspor oleh 
Indonesia di bawah sub.sektor produk perikanan dan budidaya 
(akuakultur).  

Korea Selatan merupakan negara terbesar ke-sebelas 
berdasarkan GDP. 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 The Next Eleven. 
Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini sering dijuluki 
dengan istilah Keajaiban di Sungai Han. 

Menurut data yang diperolah dari International Monetary Fund, 
pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun 2018 dan 
tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan relatif stabil pada angka 
3.0 persen hingga 3.1 persen. Tabel 1.2 di bawah ini menunjukkan 
prediksi perkembangan GDP Korea Selatan dari tahun 2017 
hingga 2021.

Prediksi 
Pertumbuhan GDP 

Korea Selatan 
Tahun 2017 – 2023

Daya Beli 
Konsumen 

Korea Selatan

Sumber: wikipedia.org (Data IMF), updated 10 April 2018

Sumber: 
International Monetary Fund 
(IMF), 
diakses 1 Mei 2018, 
dalam juta USD

PERINGKAT NEGARA BERDASARKAN GDP



Masyarakat Korea Selatan sangat menyukai udang  Shrimps dan 
Prawns. Banyak orang sering menyamakan kedua jenis udang ini. 
Padahal, keduanya memiliki perbedaan: prawn digunakan untuk 
menyebut udang yang relatif lebih besar, semisal medium prawn, 
king prawn dan lain lain. Sedangkan Shrimp biasanya diapakai untuk 
jenis udang yang lebih kecil seperti ebi,  dan schrim cocktail. 

Adapun jenis udang yang cukup populer bagi konsumen Korea 
Selatan adalah jenis pink shrimp, tiger shrimps, yellow prawns, 
vanamei Shrimp dan juga berbagai jenis lobster lainnya.  Adapula 
jenis udang yang dikembang biakkan sendiri oleh negara Korea 
Selatan, yaitu udang jenis Chinese fleshy dan Japanese Kuruma 
shrimp. 

Kebutuhan konsumsi masyarakat Korea Selatan untuk jenis-jenis 
tersebut sangat tinggi. Namun, sayangnya jumlah produksi dalam 
negeri Korsel sendiri tidak sesuai dengan angka kebutuhan 
konsumsinya. Alhasil, harga produk udang yang diproduksi dalam 
negeri mereka lebih mahal dari udang-udang impor. 

Konsumen udang Korsel sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua. 
1) Konsumen yang lebih cenderung mencari produk-produk udang 
dengan harga yang murah namun kualitas tinggi, seperti udang impor 
Black Tiger asal Vietnam dan Indonesia. 2) Konsumen yang tetap 
membeli produk udang, meskipun harganya sangat mahal,  seperti 
udang-udang yang tersedia di restoran dan hotel.  

Selera Konsumen KoreaShrimps 

Prawns.



KETENTUAN PRODUK IMPOR 
KOREA SELATAN 

Dalam kebijakan impor, Korea Selatan menerapkan 

beberapa landasan hukum terkait dengan perijinan 

masuk untuk produk makanan olahan (diluar daging, 

ikan, dan unggas), seperti : 

FOOD SANITATION ACT 

ditujukan untuk menjamin higienitas suatu produk 

secara menyeluruh, sehingga diharapkan bisa 

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

melalui kemajuan kualitatif produk pangan.

PLANT QUARANTINE ACT 
ditujukan pada segala jenis tanaman, buah-buahan, 

sayur-sayuran untuk menghindari bahaya 

penyebaran hama dan penyakit yang dapat 

disebarkan melalui produk-produk tersebut.

FOOD LABELING LAW 
merupakan regulasi dimana produsen perlu 

menyertakan  informasi mengenai produk makanan 

pada kemasan, sehingga konsumen dapat memilih 

produk sesuai dengan informasi tersebut 

Setiap produk yang akan memasuki pasar Korea 

Selatan diwajibkan memenuhi syarat dan ketentuan 

berdasarkan kebijakan di atas. Untuk memastikan 

keabsahannya,  pelaku usaha perlu menghubungi 

instasi terkait serta mengumpulkan dokumen-

dokumen terkait dengan bahan baku produksi, 

proses pembuatan, tujuan pemasaran produk, dan 

contoh produk sebelum melalui tahap uji kelayakan 

produk. 

PROSES UJI KELAYAKAN PRODUK 

BERDASARKAN PLANT QUARANTINE ACT



CONTOH LABEL 

YANG TERGOLONG DALAM 

KLASIFIKASI “PEMISAHAN SAMPAH”

LABELING

Label merupakan salah satu aspek penting dalam 
pemasaran produk. Eksportir harus menyertakan label 
produk maupun label kemasan. 

LABEL PRODUK

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

1.   Nama dan jenis produk
2.   Negara asal pembuatan
3.   Daftar bahan baku utama 
       (termasuk masa jenis dan persentase) 
4.  Bahan aditif makanan
5.   Informasi nilai gizi
6.   Saran penyimpanan
7.   Nama, alamat, dan no. telp importir
8.   Nomor lisensi importir
9.   Tanggal produksi
10. Tanggal kadaluarsa
11. Alamat untuk pengembalian barang jika ada kerusakan
12. Peringatan terkait gangguan kesehatan 

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. (PET, HDPE, LDPE, PP, PVC, 

OTHER, Iron, Aluminium, Paper, Carton, Glass)

Untuk menghindari masuknya jenis logam beracun, maka 
MPO5 admium, merkuri, dan kromium, diatas 100 ppm. 
Beberapa perusahaan produk makanan olahan di Korea 
Selatan, seperti Orio misalnya, sudah beralih menggunakan 
tinta berbasis minyak sayur pada kemasannya sebagai bentuk 
kepedulian terhadap lingkungan.



JALUR DISTRIBUSI DI KOREA SELATAN

Pendistribusian produk udang biasanya dilakukan 

dengan secara langsung dan lebih cepat jika dibandingkan 

dengan produk agrikultur lainnya. Importir membawa 

produk untuk selanjutnya dijual langsung ke berbagai 

industri makanan olahan, dan distributor yang menjual 

produk ke pasar maupun supermarket serta distributor 

yang menyediakan stok untuk restoran dan hotel. 

Jika volume impor relatif besar, importir langsung menjual 

ke pusat perbelanjaan ritel, seperti supermarket dan 

department store. Adapun Jalur saluran distribusi produk 

udang dikorea selatan yang disadur dari beberapa sumber 

valid adalah sebagai berikut:

Skema jalur pendistribusian produk udang beku

Skema jalur pendistribusian produk udang segar

Skema jalur pendistribusian produk udang olahan

Garis besar jalur pendistribusian produk udang impor



Pameran - Pameran

Gwangju International 
Food Fair

www.foodshow.kr

Busan International 
Seafood & Fisheries EXPO

www.soulseafood.com

website

Food Week www.foodweek.co.kr

International Food 
Industry Exhibition

www.soulfood.or.kr

April 2019

April 2019

Januari 2019

Februari 2019



Institusi Terkait 
Regulasi Produk Udang

Institusi Terkait 
Produk Udang

Produk Makanan Olahan
Korean Food and Drug
Administration ( KFDA)

Website: http//kfda.go.kr

Produk Agrikultur
National Plan Quarantine 
Service

Website : npqs.go.kr

Korean Fisheries Economic Times
Website : www.fisheco.com
Contact Person  : 051-2-813-1124

Korean Fisheries Association
Website : korfish.or.kr
CP: 051-2-589-0602

Susaninshinmun
Website : www.isusanin.com
CP: 051-2-588-3092

National Fisheries Research & 
Develpoment Institute
Website : www.nfrdi.re,kr
CP:  051-720-2114

Daftar Pameran Di Korea Selatan



Jakarta-Indonesia

Korea Trade Center Indonesia, 
ndKorea Association Building 2  floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.58  Jakarta 12780
Phone : +62-21-521-2515 / +62-21-527-2054
Fax : +62-21-521-2486
E-mail :  info@innekorean.or.id
Website :  www.innekorean.or.id

Kedutaan Besar Republik Indonesia
untuk Korea Selatan
di Seoul55 Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-010, Republik Korea
Telp         : +82-2-783-5675/77
                     +82-2-783-5371 atau 72
Fax           : +82-2-780-4280
E-mail     : pensosbud@indonesiaseoul.org
Website : www.indonesiaseoul.org / 
atdag-kor@depdag.go.id

Indonesian Trade and 
Promotion Center (ITPC) 

stBusan1  floor, #103 
Korea Express Building
1211-1 Choryang-dong, 
Dong-gu, Busan
Korea Selatan
Telp        : +82-51-441-1708
Fax          : +82-51-441-1629
E-mail     : Itpc_kor@yahoo.com
Website : www.itpc-busan.kr

Daftar Nama Perwakilan Indonesia di Korea Selatan

Kamar Dagang Korea Selatan Dan Indonesia di Indonesia dan Korea Selatan 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia(KADIN)
Menara Kadin Indonesia 29th floor
Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav.2-3 Jakarta 12950
Phone:+62-21-527-4484
Website: www.kadin-indonesia.or.id

Asosiasi Perdagangan Korea Selatan 
(Korea Trade-Investment Promotion Agency)

300-9, Yeomgok-dong, Seocho-gu, Seoul

Phone:+82-2-3460-7114

Fax:+82-2-3460-7777

Website:www.kotra.or.kr

Association of Foreign Trading Agent Korea
KOIMA Building, Hangang-ro 2-ga, 
Yongsan-gu, Seoul, 
Phone:+82-2-792-1581/4
Fax:+82-2-785-4373
E-mail: aftakol@magiclink.dacom.co.kr
Website: www.aftak.or.kr

Kedutaan Besar Korea Selatan, Jakarta

Jl.  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

KOTRA (Korea Trade Promotion Corporation)

JakartaWisma 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

KOICA (Korea International Cooperation Agency) 
JakartaJl. Gatot Subroto No.58,Jakarta Selatan 12930, Indonesia 

Daftar Nama Perwakilan Korea Selatan di Indonesia


