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memasuki pasar Korea Selatan.



lycerol termasuk komoditi yang dibutuhkan oleh pasar di 
Korea Selatan. Indonesia merupakan negara terbesar kedua 
pengekspor Glycerol ke Korea Selatan dan berpotensi 
menguasai sepenuhnya pasar negara ini karena memiliki 
potensi besar pohon kelapa dan sawit sebagai bahan baku 
pembuatan Glycerol. Inilah yang membuat �Negeri Ginseng� 
layak menjadi target pasar utama Glycerol Indonesia.

Glycerol dalam kategori Animal or Vegetable Fats, adalah hasil 
olahan lemak makanan yang bersumber dari hewani. Glycerol 
dikelompokkan ke dalam kode HS 15 sesuai dengan jenis produknya, 
atau dalam market intelligence ini mempunyai kode HS 1520.

Glycerol termasuk komoditi yang dibutuhkan Korea Selatan. 
Selain untuk industri kosmetik dan obat-obatan, Glycerol juga diserap 
oleh industri otomotif dan produk turunannya, yakni sebagai minyak 
pelumas. Kebutuhan Glycerol di Korea Selatan dalam beberapa tahun 
terakhir mengalami peningkatan, terutama untuk industri kosmetik 
seiring dengan tren penggunaan pelembab alami di tengah-tengah 
masyarakatnya.
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Nilai dan kuantitas impor Korea dari Dunia (kode HS 1520) 
dalam 1,000 US$ dan Ton

Sumber : trademap.org
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Memang, tren impor Korea Selatan untuk komoditas 
Glycerol dalam lima tahun terakhir mengalami 
dinamika sejak 2014 baik di sisi kuantitas maupun 
nilai. Hal tersebut dikarenakan turunnya permintaan 
produk kosmetik Korea Selatan sehingga membuat 
nilai dan jumlah impor akan bahan baku pembuatan 
kosmetik yakni glycerol menurun pada tahun 2017. 

Selain itu, alasan mengapa tren untuk pasar 
glycerol menurun didasarkan kepada keputusan dari 
Ministry of Food and Drugs (MFDS) Korea Selatan yang 
membatasi jumlah impor glycerol ke Korea Selatan. 
Hal ini karena glycerol yang masuk ke Korea 
digunakan untuk electronic cigarette atau dikenal 
dengan istilah Vape sebagai bahan cairan rokok 
tersebut seiring dengan tren  dikalangan anak muda 
Korea Selatan. Pemerintah Korea merasa kebiasaan 
orang menggunakan rokok elektrik 
ak an mempengaruhin kondis i 
kesehatan warga lokal sehingga 
M F D S memperketat masuknya 
produk glycerol asing sehingga pasar 
glycerol terkesan lesu.

Pada tahun 2014 jumlah impor 
glycerol oleh Korea Selatan tercatat 
sebesar 10,668 ton dengan total nilai 
sebesar US$ 3,489 juta. Capaian itu 
mengalami penurunan signi�kan 
pada tahun 2015 yaitu 4,809 ton 
dengan nilai impor sebesar US$ 
1,211 juta. Jumlah impor untuk 
komoditi Glycerol ini tercatat dengan 
jumlah terendah sebanyak 2,085 ton 
dan dengan nilai US$ 550 juta pada 
tahun 2017. 

Tren impor ini mengalami peningkatan pada tahun 
2018 dengan jumlah 3,506 ton dengan nilai US$ 1,527 
juta. 
 
Kabar baiknya, di tengah kendala yang terjadi pada 
tahun-tahun sebelumnya, Indonesia justru mampu 
menduduki peringkat ke 2 setelah Philippines. Nilai 
impor Korea untuk Glycerol Indonesia mengalami 
peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. 

Pada tahun 2018 permintaan glycerol mencapai 
kurang lebih 1/4 dari jumlah total nilai impor Korea 
Selatan untuk dunia. Hal ini menandakan bahwa 
produk Glycerol buatan Indonesia telah diterima oleh 
pebisnis ataupun konsumen Korea Selatan. Pada 
masa yang akan datang diperkirakan nilai dan 
kuantitas impor produk Indonesia tersebut akan terus 
meningkat

Negara Supplier Glycerol untuk Korea Selatan 
pada Produk HS 1520  (Unit: US Dollar thousand)
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ndustri Glycerol secara global sempat mengalami 
penurunan yang cukup signi�kan dari tahun 2014 
hingga 2015,  namun kembali  mengalami 
peningkatan yang signifkan dari tahun 2016 ke 
2018. Tabel berikut ini menunjukkan nilai impor 
yang terjadi di dunia setiap tahunnya untuk 
komoditi Glycerol (kode HS 1520). 

Dari segi nilai, secara garis besar memang terjadi 
kenaikan. Namun dari nilai itu bisa dilihat 
terjadinya penurunan nilai impor dunia untuk 
komoditi Glycerol di tahun 2015 dan 2016. 

Menurunnya ekonomi dunia dengan turunnya 
nilai permintaan impor Cina, Brazil, dan negara-
negara berkembang lainnya membuat nilai impor 
dunia mengalami penurunan di tahun 2015.

Kondisi tersebut ditambah lagi dengan turunnya 
harga komoditas utama seperti minyak serta 
terjadinya �uktuasi terhadap nilai tukar mata uang 
asing secara signi�kan, membuat nilai impor dunia 
semakin menurun di tahun 2016. Membaiknya 
ekonomi dunia di tahun 2017 membuat nilai impor 
mengalami peningkatan hingga tahun 2018.

I

Tahun 

2014  2015  2016  2017  2018

602,635 418,410 393,270 521,653 899,719Values (US$)

Impor

Sumber : trademap.org

 

Perkembangan nilai impor di Dunia (kode HS 1520) dalam 1,000 US$



Peluang�
Ekspor�

Pasar Glycerol di Korea Selatan sangat beragam macam 
jenisnya, peluang untuk para eksportir Indonesia 
sangat besar untuk berkompetisi di pasar ini. 
Berdasarkan fakta dan data meningkatnya nilai impor 
dan kuantitas produk Glycerol dari tahun 2017 hingga 
tahun 2018, Korea Selatan merupakan pangsa pasar 
menjanjikan bagi Glycerol Indonesia.

Dari sisi produknya, jenis Glycerol terbilang tidak 
banyak yang beredar di pasaran. Yaitu produk untuk 
dikonsumsi atau produk untuk non-konsumsi. Produk 
untuk dikonsumsi salah satunya adalah sebagai bahan 
pemanis makanan. Sedangkan produk untuk non-
konsumsi yakni sebagai bahan baku pembuatan 
kosmetik. 

Konsumen di Korea Selatan umumnya mengetahui 
keunggulan Indonesia sebagai negara penghasil 

kelapa dan sawit terbaik, yang merupakan 
bahan baku utama pembuatan minyak 
nabati. Sehingga membuat biaya produksi 
Glycerol rendah dan harganya di pasaran 
pun menjadi murah. Hal ini membuat 
Glycerol dari Indonesia menjadi salah satu 

produk yang dipertimbangkan untuk pasar di Korea 
Selatan.

Nilai  dan kuantitas ekspor Indonesia dimasa 
mendatang diperkirakan akan meningkat. Saat ini nilai 
impor Korea untuk Glycerol Indonesia di Korea Selatan 
mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 
2018 dengan nilai impor menyentuh angka 54 ribu US 
Dollar di tahun 2017 dan meningkat lebih dari 7 kali 
lipat atau menjadi 419 ribu US Dollar di tahun 2018. 
Fakta itu menandakan komoditas Glycerol Indonesia 
mulai diterima oleh konsumen Korea Selatan.

Setidaknya, ada 2 (dua) pilihan yang tersedia jika 
kustomer hendak membeli produk Glycerol di 
Indonesia. Pertama, yaitu membeli produk dengan 
certi�cate of analysis (COA) yang jelas melalui situs 
resmi perusahaan atau produsen. Kedua, adalah 
membeli produk Glycerol buatan seseorang yang 
belum tentu memperhitungkan COA dan dikemas 
dalam bentuk jeriken. Namun di Korea Selatan, jika 
ingin membeli produk Glycerol harus disertakan surat 
tertentu dari instansi yang menunjukkan keperluan 
dan tujuan pembelian.
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KOMPETITOR
Kondisi pasar Glycerol di Korea Selatan cenderung 

monopolistis. Kompetitor Indonesia saat ini pun 
tak terlalu beragam, baik lokal maupun asing. 

Sementara untuk produk lokal yang 
mendominasi pasar di Korea Selatan 
sendiri berasal dari SK Chemical. Namun 

juga ada beberapa perusahaan asing yang 
memproduksi, antara lain Sigma Aldrich dan 

Alfa Aesar.

Meski demikian, Indonesia perlu memangkas jarak 
yang terjadi antara Philipines sebagai penguasa 
pasar, yakni melalui perbaikan dari segi kualitas 
produk dan promosinya. Hambatan untuk produk 
Glycerol ke Korea Selatan adalah lebih kepada 
hambatan jarak yang jauh jika dibandingkan 
dengan sesama negara ASEAN seperti Philipines. 

Hambatan lainnya produk Glycerol yang dibuat 
oleh Indonesia umumnya kualitasnya perlu lebih 

ditingkatkan untuk mengimbangi produk Glycerol 
yang ada di Korea Selatan. Umumnya, Glycerol yang 
banyak dijumpai di Indonesia tidak dikemas dengan 
layak sebagaimana standar dalam certi�cate of 
analysis (COA), sehingga nilai jualnya menjadi 
relative rendah. Selain dari kompetitor, hambatan 
yang ditemui pada kebijakan yang ditetapkan oleh 
Ministry Food and Drugs Korea Selatan yang 
membatasi jumlah Glycerol masuk ke Korea akibat 
maraknya penggunaan rokok elektronik dengan 
kandungan Glycerol di dalamnya.

��.. Indonesia berpotensi menguasai 
pasar Korea Selatan karena memiliki 
banyak pohon kelapa dan sawit yang 
m e n j a d i  b a h a n  b a k u  u t a m a 
pembuatan Glycerol.� � Shabrina, 
peneliti bidang industri kecantikan.
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Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan yakni terkait saluran 
distribusi Glycerol di Korea Selatan adalah dengan mengidenti�kasi pasar 
potensial, baik secara kualitas dan harga akan sangat berpengaruh. Setelah 
menemukan pasar, pencarian importir di Korea serta distributor 
merupakan syarat mutlak. Untuk jalur distribusi Glycerol, secara umum 
masih sesuai dengan standar baku Korea Selatan.

Berdasarkan kebijakan  FTA ASEAN � Korea, 
Tari� Untuk Komoditas Glycerol Dari Indonesia 

Persyaratan�
Produk
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Saluran�
Distribusi

Alur Pembelian Secara Umum

Larger product flow 

Smaller product flow

Wholesalers Wholesalers 

Consumers

Retailers 

Large foreign supplier Smaller foreign supplier 

Local subsidiaries & 
branches of 

foreign suppliers 

Local distributors: 
Confectioners and 

other food 
manufacturers 

Importers/agents 

Tabel Tarif Impor Produk Glycerol di bawah FTA

Product List 2019
Republic of Korea

1520

1520

ROK-ASEAN FTA Tax Rate
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Kebijakan�
Impor�dan�Prosedur

Meskipun impor cleareance merupakan kewajiban 
dari importir di negara Korea, ada baiknya para 

eksportir juga mengetahui prosedur impor di Korea. 
Korea selatan sangat ketat dalam menjalankan 

prosedur impor makanan dan minuman khususnya 
dari segi komposisi makanan. 

Semua jenis produk yang memiliki korelasi dengan 
produk import harus mengacu kepada food safety 

basic act, food sanitation act dan food labeling 
standart.

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

dokumen import clearance yg perlu disiapkan oleh 
importer yang harus di ketahui oleh exporter, yaitu 

sertifikat yang dikeluarkan oleh Ministry of Food and 
Drag Safety (MFDS). Untuk itu disarankan kepada 

exporter untuk mengirimkan sample terlebih dahulu 
kepada calon importer untuk dicek kandungan 
makanan, pengawet, bungkus dll oleh MFDS.

Pengurusan 
Ijin Import



Kebijakan�
Impor�dan�
Prosedur
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Issue Certif icate of Import
notification for food, etc

Return, discard, or convert
use other than food.

Preliminary research

Prepare documents for import
inatification

Freight arrival

Submit import notification on food

Determination
of Inspection Methode

Subject to organoleptic
inspection

Subject todetailed
Inspection

Subject to random sampling
Inspection

- On-site inspection ( Sampling inspection subject)
- Detailed inspection ( Self test, food hygiene 
  inspection agencies)
- Decision as to compliance or non-compliance)

Inspection

Subject to document
review (note 1)

Compliance 

.

Non-Compliance 

source: customs.go.kr

Prosedur�Impor�untuk�Glycerol�



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 Certi�cat 
of Import Noti�cation for Food yang kemudian kedepannya diaplikasikan dalam bentuk 
label stiker berbahasa Korea dan harus ditempel pada bungkus makanan. 

Pada saat kontainer datang di pelabuhan pun masih mengalami cek random terhadap 
produk yang sudah mendapat ijin dari MFDS. Sebagai catatan banyak kontainer yang 
di re-export atau dibakar karena ditemukan kandungan �kandungan yang tidak sesuai 
dengan standard yang berlaku di Korea.

Sistem Labelling
Salah satu ketentuan untuk snack supaya bisa masuk ke pasar Korea Selatan adalah 
system labeling, perlu diperhatikan ada beberapa jenis labelling semisal Food 
Equipment Categorization and Labeling System3, apakah sistemnya menggunakan 
peralatan yang tidak aman terhadap makanan untuk melampirkan label khusus yang 
menunjukkan proses produksi menggunakan peralatan yang sesuai standar "Futures 
Sweet", untuk mencegah cedera atau cedera pada makanan. 

Kebijakan�
Impor�dan�
Prosedur

Contoh labelling yang dimaksud adalah:
Prosedur Sistem Labeling

Selain itu adanya nutrisi 
labeling yang wajib ada di 

setiap snack Indonesia, adanya 
pengembangan label nutrisi 

yang bisa dilihat sebagai 
berikut:

ITPC BUSAN 2020

Percent Daily values are based on 2,000 kcl. Your daily values maybe higher or lower depend on calories needs



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

  Nama dan Jenis Produk
  Negara asal pembuatan
  Daftar bahan baku utama (termasuk masa jenis dan presentase)
  Bahan adiktif makanan
  Informasi nilai gizi
  Saran penyimpanan
  Nama, alamat, dan nomor telepon importir
  Nomor lisensi importir
  Tanggal produksi
  Tanggal kadaluarsa
  Alamat untuk pengambilan barang jika ada kerusakan
  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 meyertakan label �Pemisahan Sampah� 
(segregated waste collection) berdasarkan jenis kemasan yang 
digunakan.

Label�Produk

Contoh Kemasan Produk Korea Selatan

Su
m
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r: 
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.ti
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y.
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m
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Contoh label yang tergolong dalam 
klasi�kasi �Pemisahan Sampah�

Sebagai catatan, untuk menghindari 
masuknya jenis logam beracun, MFDS 
menetapkan larangan penggunaan 
bahan-bahan seperti timah, cadmium, 
merkuri, dan kromium, diatas 100 
ppm.

B e b e r a p a  p e r u s a h a a n  p r o d u k 
makanan olahan di Korea Selatan, 
sudah beralih menggunakan tinta 
b e r b a s i s  m i n y a k  s a y u r  p a d a 
k e m a s a n n y a  s e b a g a i  b e n t u k 
kepedulian terhadap lingkungan.
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Masuk ke pasar Korea Selatan ada tantangan 
tersendiri. Oleh karena itu diperlukan strategi yang 
efektif bagi pengusaha Indonesia untuk bisa 
melewati mengatasi tantangan tersebut. 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain :

 Meningkatkan kualitas produk
 Korea Selatan memberlakukan peraturan yang 

ketat dalam memutuskan produk impor, seperti:
       - Kualitas bahan baku
       - Kebersihan produk
       - Proses produksi

Menjalini 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.

Memiliki Website perusahaan
Salah satu cara efektif dalam  memperkenal
kan produk maupun perusahaan secara global 
adalah memiliki website. Oleh karena itu ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
menampilkan informasi di website perusahaan, 
yaitu :

1. Pro�l perusahaan, Alangkah baiknya membuat
    sebuah penjelasan tentang latar belakang
    terciptanya perusahaan, alamat perusahaan serta
    alamat email perusahaan.

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

3.  Serti�kasi yang sudah diperoleh dan diakui secara
      internasional.

4. Hiltong atau Success Strong keberhasilan
     mengekspor ke negara-negara lain (AS danEropa
     merupakan salah satu negara yang menjadi trend
     setter masyarakat KoreaSelatan).

5. Pilihan Bahasa Inggris untuk mempermudah
     konsumen luar negeri agar dapat mendapatkan
     informasi secara detail.

6.  Customer service yang baik dengan respon cepat 
      saat ada pertanyaan dari calonkonsumen.

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 
p e m b a y a r a n  b e r s i f a t  i n t e r n a t i o n a l  y a n g 
memungkinkan eksportir menerima pembayaran 
tanpa menuggu kabar dari luar negeri setelah barang 
dan berkas dokumen dikirimkan .

Ketentuan�
Pemasaran



Glycerol G5516
Asal: Sigma Aldrich
Harga: 231,100 Won
Keterangan: 
1L, Molecular Biology, 
>= 99.0%

Glycerol G0650
Asal: Fisher Chemical
Harga: 40,000 Won
Keterangan: 1L, 
For Analysis, >= 99.0%

Glycerol G0269
Asal: Samchun Chemicals

Harga: 12,000
Keterangan: 

1Kg, Grade EP, >= 99.0%

Berikut adalah contoh produk 
Glycerol yang ada di Korea Selatan:

Keterangan:
Rata-rata untuk pembelian Glycerol di online 

homepage website harga jual lebih variatif 
tergantung jenis yang dibutuhkan. 

Perbedaan harga dengan online dan offline bisa 
mencapai 5000 Won –10.000 Won 

tergantung pada jenis produk

ITPC BUSAN 2020
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Daftar�Importir
Nama Perusahaan Contact Person & AlamatNo.

1 

2 

HANIL MANPOWER CO., LTD 

SAMYANG FOODS CO., LTD. 

Hanil blgd, 450-1, Dogok-Dong, Kangnam-Ku Tel: 82 2 579 0411 Fax: 82 2 579 0415 Email: k002@hanilmanpower.com 

51-1, Soosong-Dong, Chongro-Ku Seoul Tel: (82) 2-735-8951/6461/5 Fax: (82) 2-733-6180 Email:pr@samyangfood.co.kr 

Daftar�Pameran
No. Nama Pameran Website

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

SIHMR 
COSMOBEAUTY SEOUL 
SEOUL FOOD 
In-cosmetics Korea 
InterCHARM Korea 
K-BEAUTY EXPO 
Food Week 

www.sihmrshow.com 
www.cosmobeautyseoul.com 
www.seoulfood.or.kr 
Korea.in-cosmetics.com 
www.intercharmkorea.com 
www.kbeautyexpo.com 
www.foodweek.co.kr 
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Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi ITPC Busan



Kedutaan Besar Republik Indonesia
untuk Korea Selatan

Seoul 55 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

Indonesian Trade 
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@kemendag.go.id
Website : https://itpc-busan.kr/?lang=id

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/?lang=id

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

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

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

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

KOICA 
(Korea International Cooperation Agency) 

Jl. Gatot Subroto No.58,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia 

Daftar Nama Perwakilan Korea Selatan di Indonesia

Website : https://www.kemlu.go.id/seoul


