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roduk Removable Insole buatan Indonesia telah diakui kualitasnya oleh konsumen 
mancanegara. Dari segi harga jual, Removable Insole Indonesia memiliki daya saing 
yang tinggi. Dua hal tersebut menjadi kekuatan produsen dan eksportir asal 
Indonesia untuk bisa menguasai pangsa pasar Korea Selatan.

Removable Insole adalah salah satu komponen penting dalam sebuah produk alas 
kaki, secara spesi�k produk sepatu yang fokus pada comfort and performance. 
Removable Insole umumnya disisipkan di bagian dalam pada sepatu untuk 
memberikan kenyamanan dan, memiliki banyak varian sesuai bentuk telapak 
kaki. Selain menjadi satu kesatuan keluaran sebuah produksi sepatu, Removable 
Insole di jual juga secara terpisah misalnya pada gerai-gerai olahraga sebagai 
elemen tambahan bagi produk lain yang tidak memiliki Removable Insole di 
dalamnya. 

Pertumbuhan tren produk Removable Insole di pasar perdagangan dunia cukup 
menjanjikan, meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan sebagai dampak 
lesunya perekonomian global pada saat itu, selain pengaruh perang dagang antara 
Cina dengan Amerika Serikat. 

Nilai komoditi Removable Insole kembali berangsur naik dan mengalami 
puncaknya pada tahun 2018. Berdasarkan data Trademap, nilai impor Removable 
Insole mengalami pertumbuhan diatas 8 persen mulai tahun 2017 hingga 2018. 
Fenomen kenaikan tren produk ini terjadi karena kondisi perekonomian global 
yang membaik serta imbas dari perang dagang mulai dapat diatasi oleh negara-
negara terdampak. Namun demikian, tren positif yang terjadi di dunia tak terjadi di 
Korea Selatan.
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Sesuai dengan tren yang sedang terjadi di pasar perdagangan Korea Selatan, hanya 
tiga negara yang tidak mengalami penurunan nilai dagang, yakni Cina, Vietnam, 

dan Myanmar. Ketiganya merupakan top supplier bagi Korea Selatan. Selain dari 
tiga negara tersebut negara lain mengalami penurunan nilai dagang yang 
dimulai sejak tahun 2016, dan Indonesia termasuk salah satu negara yang 
mengalaminya. 

Situasi itu diperkirakan karena negara-negara top supplier 
memiliki perjanjian dagang dengan Korea Selatan. 
Sebagai contoh, antara Cina dengan Korea Selatan telah 

terjalin perjanjian dagang Cina-Korea FTA. Diketahui 
pula bahwa antara Vietnam dengan Korea Selatan telah 

terjadi perjanjian perdagangan bebas Vietnam-Korea 
atau VKFTA. Sementara dengan Myanmar, merupakan 
fokus dari  �Kebijakan Selatan Baru� Seoul,  yang 

mengutamakan peningkatan perdagangan dan investasi. Berdasarkan 
terjalinnya kemitraan dagang tersebut, maka aturan khusus yang telah dikeluarkan 
dan disepakati antar negara akan mempengaruhi peluang negara asing lain, dalam hal 
ini Indonesia termasuk di dalamnya.
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Peluang 
Eksportir 
Indonesia

Membaiknya kondisi perekonomian global memberikan dampak yang positif pada kenaikan 
nilai impor untuk komoditas Removable Insole secara global. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa pasar Korea Selatan cenderung stabil sehingga cukup 
menjanjikan bagi produsen dan eksportir Indonesia  untuk dapat masuk dan 
menguasai pangsa pasar di Korea Selatan.

Namun, para produsen dan eksportir Indonesia juga harus memperhatikan 
kendala-kendala yang ada dalam hal kualiatas produk, daya saing harga 

produk, serta akses dagang antar negara. Jika beberapa hambatan tersebut dapat diatasi, besar 
kemungkinan Indonesia dapat menguasai pasar ini dan mengalahkan negara kompetitor Asia 
Tenggara lainnya seperti Vietnam.

Indonesia memiliki kekuatan karena secara global telah mampu menduduki peringkat enam pada 
tahun 2018 sebagai negara eksportir produk Removable Insole dengan nilai impor sebesar 12,021 
US$. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk Removable Insole buatan Indonesia telah diakui dan 
dipercaya oleh konsumen dari mancanegara, tentunya dapat menjadi faktor pendorong produk 
Indonesia untuk semakin dikenal oleh konsumen Korea Selatan. 

Di sisi lain, kondisi hubungan kemitraan dagang antar negara juga 
memberikan pengaruh yang cukup signi�kan. Terlebih lagi, pada tahun ini, 

Indonesia dan Korea Selatan tengah meningkatkan level hubungan 
bilateralnya menjadi �Special Strategic Partnership� sehingga 

memperlebar peluang untuk merealisasikan kerjasama antar kedua 
negara. Dengan demikian, peluang yang lebih besar bagi 

produsen dan eksportir Indonesia akan terbuka lebih 
lebar.
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Kompetitor
Hambatan untuk produk Removable Insole 
ke Korea Selatan adalah lebih kepada 

hambatan mutu dan kualitas produk, 
karena Pemerintah Korea Selatan 
sangat  melindungi  produk 
d a l a m  n e g e r i ny a .  S a a t  i n i 
k o m p e t i t o r  t e r b e s a r  b a g i 

produsen dan eksportir Indonesia 
adalah Cina, Vietnam, dan Myanmar. 

Cina unggul dalam hal pasokan barang yang datang secara cepat 
dengan harga murah. Myanmar dikenal dalam hal fokus usahanya ketika 

mempenetrasikan produk ini. Ada pula kemungkinan Amerika Serikat dapat menyusul 
peringkat Indonesia apabila produsen dan eksportirnya tidak dapat mengatasi kelemahan dari 
produk yang ditawarkan. 

Ada dua jenis produk footwear yang memiliki peminat tinggi sendiri, yaitu 
sepak bola dan Hiking. Untuk jenis sepatu bola terdapat beberapa 
produsen yang popular yakni Adidas, Nike dan Puma, serta produsen 
l o k a l Korea Selatan seperti Lecaf dan Vitro. Sedangkan untuk 
j e n i s Hiking terdapat banyak produsen alas kaki dari luar negeri 
seper t i The North Face, Marmot, La Sportiva, NEPA, TrekSta, Jack 
Wo l fs k i n. Sementara produsen lokal terdapat Kolon, Kumkang, K2, 
Kolping dan Vitro.

Penjualan Removable Insole tidak seperti footwear yang telah didominasi oleh banyak brand 
besar. Umumnya, jika dijual secara satuan, Removable Insole memiliki banyak sekali brand dan 
biasanya konsumen tidak memandang brand tersebut sebagai acuan layaknya footwear. Tetapi 
lebih mengarah kepada fungsi dan �tur yang ditawarkan oleh produk tersebut. 

Produk Removable Insole dan footwear umumnya dikerjakan atau 
dimanufaktur oleh satu produsen atau pabrik. Di pasar Asia sendiri, termasuk 

Korea Selatan, tiga negara yang menjadi motor utama produksi 
barang-barang tersebut adalah Cina, Vietnam, dan Indonesia. Hasil 

manufaktur tersebut dapat dijumpai salah satunya pada produk �Nike�.

Struktur Pasar 
di Korea Selatan
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a. Standarisasi Produk di Korea Selatan
Korea Selatan memberlakukan standar nasional yang disebut Korean Standards(KS). 
Standar ini di keluarkan oleh Korean Agency for Technology and Standard (KATS) dan di 
publikasi oleh Korean Standards Association (KSA). Selain itu ada beberapa Standar 
Internasional yang dapat menjadi acuan untuk produk impor di Korea Selatan. Adapun 
standar internasional yang dapat menjadi acuan tersebut adalah :

o ANSI (American National Standards Institute)
o ISO (International Standardization Organization) EN (European Norm)
o DIN (Deusche Industrie Norm) NF (Normes Francaises)

Korean Agency for Technology and Standards (KATS) adalah lembaga standarisasi
nasional di Korea Selatan. Sistem standarisasi Korea memiliki dua stuktur, yaitu 
technical regulations (mandatory standards) yang dibuat oleh kementrian dan 
lembaga pemerintah, dan voluntary standards yang ditetapkan oleh KATS. Korean 
Standards Association (KSA) adalah distributor resmi dari Korean Industrial Standard 
(KS) yang didapatkan melalui laman Korean Standards Service Network (KSSN).

Untuk dapat diimpor ke Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan mewajibkan 
eksportir maupun importir alas kaki untuk melakukan uji keamanan produk yang 
berada dibawah pegawasan Quality Management and Safety Control of Industrial 
Products Act, khususnya untuk beberapa produk yang belum ataupun kurang 
memenuhi standar keamanan dalam proses produksi, untuk  selanjutnya memperoleh 
serti�kasi kelayakan produk  sebelum deklarasi bea cukai.

Ketentuan Produk

Saluran Distribusi
Hal yang sangat penting adalah 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 electrical capacitors 
secara umum masih sesuai standar baku Korea Selatan. 

Alur Pembelian Secara Umum

Larger product flow 

Smaller product flow

Large foreign supplier Smaller foreign supplier 

Local subsidiaries & 
branches of 

foreign suppliers 

Local distributors: 
Confectioners and 

other food 
manufacturers 

Wholesalers 

Importers/agents 

Wholesalers 

Consumers

Retailers 
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Agar memenuhi proses serti�kasi Korea Product Safety (KPS) atau Korea 
Certi�cation (KC), eksportir harus terlebih dahulu mengajukan formulir kepada 
agen inspeksi khusus, seperti Ministry of Knowledge Economy dan Korean 
Agency for Technology and Standards dimana bisa dikirim melalui perwakilan 
resmi atau dapat dilakukan oleh pihak importir di Korea Selatan. 

Formulir tersebut nantinya akan diikutsertakan dengan tes produk dan 
inspeksi pabrik. Setelah semua proses serti�kasi berhasil dilakukan, alas kaki 
yang mendapatkan KC mark kemudian dapat memasuki pasar Korea Selatan. 
Perlu diingat juga bahwa serti�kasi ini harus diperbaharui setiap tahunnya 
melalui inspeksi berkala. Selain itu ada beberapa instansi yang dapat 
membantu dalam pengurusan dokumen dan pengujian. Sebagai contoh, salah 
satu instansi yang dapat membantu untuk mendapatkan serti�kat tersebut 
adalah Intertek. Intertek dapat membantu untuk melakukan pengujian 
keamanan produk dengan standar Korea yang berlaku. Intertek kemudian 
membuatkan laporan hasil pengujian dan menyerahkan semua dokumen 
yang relevan kepada KATS untuk mendapatkan KC Mark. 

Setelah menerima serti�kasi dari KATS, produsen berwenang untuk 
membubuhkan tanda KC pada produk. Dengan adanya tanda KC ini, 
konsumen dapat mengenali dan memilih produk untuk keselamatan mereka, 
kualitas, kesehatan dan ramah lingkungan. Intertek akan melakukan inspeksi 
tindak lanjut tahunan untuk memastikan produk anda terus menjadi sesuai 

dengan standar yang sesuai. Untuk 
melihat persyaratan lainnya dapat 
mengunjungi laman Intertek yaitu 
www.intertek.com.

b. Pengurusan Izin Import
Selain itu ada seperti yang sudah 
dijelaskan diatas, Indonesia sebagai 
a n g g o t a  A S E A N  y a n g  i k u t 
menandatangani FTA bersama 
dengan Korea Selatan diharuskan 
mengikuti Import Clearence FTA, 
form D bagi eksportir Indonesia 

berikut ini adalah prosedur tersebut :

Pengurusan 
Ijin Import



Prosedur Impor
Berikut ini adalah prosedur impor ke Korea Selatan menurut laman

www.customs.go.kr.
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Indonesia adalah salah satu negara ASEAN dan ikut menandatangai 
perjanjian FTA, sehingga menurut KCS (Korea Customs Service) tari� rate untuk 
produk dengan kode HS 64, adalah 0 (nol). Maka untuk masuk ke pasar Korea 
Selatan akan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, strategi yang 
efektif diperlukan oleh pengusaha Indonesia untuk mengatasi tantangan 
tersebut. 

Peraturan Umum
Terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan eksportir berkaitan dengan 
Quality Control and Safety Management of Industrial Products Act. Dimana 
untuk produk alas kaki dengan jenis safety shoes dan senior shoes diharuskan 
untuk memiliki Korean Certi�cation Mark (KC Mark). Namun disarankan 
kepada produsen alas kaki untuk juga memiliki KC Mark untuk dapat 
meyakinkan konsumen akan kualitas produknya. Sejak 4 Juni 2016 Korean 
Agency for Technology and Standards (KATS) mulai memberlakukan 
peraturan baru terkait standar produk tekstil dan kulit untuk keamanan anak-
anak. yaitu :  Kebersihan produk dan Proses produksi



Menjalin kerjasama dengan perwakilan dagang di 
luar negeri Pengusaha Indonesia harus aktif dalam 
mencari informasi mengenai pasar Korea Selatan, 
pencarian informasi ini dapat dilakukan dengan cara 
menghubungi Perwakilan Dagang Luar Negeri 
Indonesia di Korea Selatan dalam hal ini KBRI Seoul 
dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Busan.

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 :

- Pro�l perusahaan, 
A l a n g k a h  b a i k n y a 
m e m b u a t  s e b u a h 
penjelasan tentang 
l a t a r  b e l a k a n g 
t e r c i p t a n y a 
perusahaan, alamat 
p e r u s a h a a n  s e r t a 
a l a m a t  e m a i l 
perusahaan.
- Katalog jenis produk 
l e n g k a p  b e s e r t a 
informasi dan harga 
produk.

Serti�kasi 
yang sudah diperoleh 
d a n  d i a k u i  s e c a r a 
i n t e r n a s i o n a l i s m e. 
Hiltong atau  Success 

Strong keberhasilan 
m e n g e k s p o r  k e 
negara-negara lain 
( A S  d a n  E r o p a 
merupakan salah satu 
negara yang menjadi 
t r e n d  s e t t e r 
m a s y a r a k a t  K o r e a 
Selatan).

B a h a s a 
Pengantar 
Pilihan Bahasa Inggris 
untuk mempermudah 
konsumen luar negeri 
a g a r  d a p a t 
m e n d a p a t k a n 
i n f o r m a s i  s e c a r a 
detail. Akan lebih baik 
jika dalam Bahasa Korea mengingat karakteristik 
orang Korea Selatan yang lebih nyaman dengan 
bahasanya sendiri. Customer service yang baik 
dengan respon cepat saat ada pertanyaan dari calon 
konsumen.

Metode Transaksi
Sistem pembayaran di Korea sudah maju dan 
tercatat  secara digital ,  mak a pembayaran 
menggunakan pembayaran letter of credit (LC), 
sebuah pembayaran bersifat internasional yang 
memungkinkan eksportir menerima pembayaran 
tanpa menuggu kabar dari luar negeri setelah 
barang dan berkas dokumen dikirimkan .

Ketentuan Pemasaran
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Informasi Harga
Beberapa produk Removable Insole di Korea Selatan, 

sebagai gambaran produk yang tersedia 
di pasar saat ini :

a. Sampel Produk A, 
    Harga : KRW 16.500

Sumber: Coupang/Gmarket

b. Sampel Produk B, 
Harga : KRW 18.000

Sumber: ABC Mart

6401
Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the 
uppers of which are neither �xed to the sole nor assembled by stitching, riveting, 
nailing, screwing, plugging or similar processes (excluding orthopaedic footwear, 
toy footwear, skating boots with ice skates attached, shin-guards and similar 
protective sportswear)

6402
Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excluding waterproof 
footwear of heading 6401, orthopaedic footwear, skating boots with ice or roller 
skates attached, and toy footwear)

6403
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and 
uppers of eather (excluding orthopaedic footwear, skating boots with ice or roller 
skates attached, and toy footwear)

6404 
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and 
uppers of textile materials (excluding toy footwear)

6405
Footwear with outer soles of rubber or plastics, with uppers other than rubber, 
plastics, leather or textile materials; footwear with outer soles of leather or 
composition leather, with uppers other than leather or textile materials; footwear 
with outer soles of wood, cork, twine, paperboard, furskin, woven fabrics, felt, 
nonwovens, linoleum, ra�a, straw, loofah, etc
and uppers of any type of material, n.e.s.

6406
Parts of footwear, incl. uppers whether or not attached to soles other than outer 
soles; removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and 
similar articles, and parts thereof (excluding articles of asbestos)

Sumber : trademap.org

Kode HS dan Deskripsinya
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Daftar�Importir

Daftar�Pameran

Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email/Website Produk

FOS INTERNATIONAL` 

K2 KOREA CO, LTD 

BOBAE INDUSTRIAL CO LTD 
PACIFIC RIM INTERNATIONAL 
BRIOKERAGE INC 

FRUTERIA INC 
DOLE KOREA 

FARM GLORY CO LTD 
JUMBO FRESH FRUITS INC 

SOOIL COMMERCE & TRANSPORT INC 

SUSUNG TRADING 

KADS CORPORATION 

NAIL SANGSA 

TYT TAEYANG TONGSANG CORP 

1 

2 

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

No.

Sungyung Bld 2F, 1213-5 Choryangdong Dong-gu 

3, Achasan-ro,11 ga-gil, Seongdong-gu, Seoul, Korea 

79-5 Karakdong 

Cheoin-gu Yongin-si Gyeonggi-do 
Sobangkongje BLDG 5th Fl 98 3 Karak Bon 
dong Songpa ku 
6F Metropolitan Development Co B/D 14-5 
Gaepo-dong Kangnam-gu
608-020 55-1 Daeyeon-dong Nam gu 
Room 1012 
Geobooki Bldg 98-7 Garakdong Song pagu 

124-11 Garakdong Songpagu 

Sasang-Gu Samnak- Dong 414-18 

2F 14/4, 177-220 Gaekum Dong Busanjin Gu 

151-3 Buk-ri Namsa Myeon 

(82-51) 461 4600 

82-2-4687781 

(82) 2 3402 2941 

(82) 2- 6300-2688 

(82) 2- 403 - 5260 

(82) 2-2040 3888 

(82) 2-3402-3930 
(82) 2 3402 3939 

(82) 2 4098967/8 

(82-51) 463 7371 

82-2573-8893/8863 

(82-10) 98482029 

(82-51) 8966777/8 

(82-51) 462 3921 

82-2- 4998897 

(82) 2340 22945 

(82) 31-329-3912 

(82) 2- 403 - 5260 

(82) 2-3412 - 0131 

(82) 2-3402-3388 
(82) 2 3402 3388 

(82) 2 4098967/8 

(82-51) 463 9991 

82-2573-3328 

(82-10) 98482029 

(82-51) 8966776 

bkkim@fos.inti.com 

k2@konnector.co.kr 
www.k2outdoor.co.kr/ 
thebobae@naver.com 

general@pnb.co.kr 

fruteria@hanmail.net 

www.dolefruit.co.kr 

jumbff@hanmail.net 
jumbff@hanmail.net 
sooil@soback.kor net21.net 
www.sooilltd.com 

susungmu@kornet.net - 

soohyun380@gmail.com, 
seungwook.chang
@gmail.com - 

nail3272@hotemail.com 

tyteelim@kornet.net 

#810,Characte rville 467-18 Dogok-Dong, 
Gangnam-Gu Seoul 

Bando Bld 307, #36-14 Jungang-dong 
4-ga Jung gu 

Footwear of Leather, Footwear, 

Footwear, 

Footwear, 

Footwear, 

Footwear, 

Footwear, 

Footwear, 

Footwear, 

Footwear, Antiques of an age exceeding 
One Hundred Years, Fishery 

Products, Handicrafts, 

Footwear, Palm Oils, Shrimps 
(Fresh, Frozen), Cocoa Beans, Whole Or 
Broken, Raw Or Roasted, Essential Oils, 
Coffee, Medicinal Herbs, Rubber Product, 
Electronic Equipment, Leather Products, 

Sports Footwear, 

Sports Footwear, 

No. Nama Pameran Tempat & Tanggal Website

Sipremium-Seoul �
Interna�onal 

Fair Sourcing Busan 
Interna�onal Shoes Show 

 

1 

2 

COEX Convention Center 
Grand Ball Room, Seoul, South 

Korea BEXCO Busan 

Perkiraan Maret 2020 

Perkiraan N ovember 2020 

ITPC BUSAN 2020
Seluruh Images pada catalog ini hanya bersifat ilustrasi bersumber dari Google

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


