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memasuki pasar Korea Selatan.
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ndonesia berhasil mengunci di peringkat kedua sebagai negara supplier Semi-�nished 
products of iron or non-alloy steel untuk Korea Selatan sejak tahun 2017. Kualitas 
terbaik dan harga yang kompetitif, membuat Indonesia diakui oleh pangsa pasar di 
negara ini. 

Peluang besar bagi para eksportir Indonesia untuk merajai pasar Korea Selatan. Semi-
�nished products of iron or non-alloy steel masuk dalam kategori Iron and steel, atau 
produk besi setengah jadi. Komoditi ini dikelompokkan ke dalam kode HS 72 / HS 
7207. 

Di pasar dunia, komoditi Semi-�nished products of iron or non-alloy steel mengalami 
perkembangan yang signi�kan. Meski sempat mengalami �uktuasi pada 2015 dan 
2016, pasar komoditi ini kembali bergairah sejak tahun 2017. Terjadi kenaikan yang 
signi�kan dan berkelanjutan hingga tahun 2018. Hal itu dipengaruhi membaiknya 
ekonomi global, dan mulai melambatnya industri baja Cina karena ekonomi Negeri 
Tirai Bamboo itu mulai bergeser dari sektor manufaktur dan infrastruktur menjadi 
sektor jasa. Situasi itu justru mengakibatkan harga di pasar dunia menjadi lebih 
stabil.

Kondisi serupa terasa di Korea Selatan. Perkembangan dan tren pasar Semi-�nished 
products of iron or non-alloy steel terjadi sejak tahun 2016 dan puncak peningkatannya 
pada tahun 2018.

Tabel Nilai dan kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia 
(kode HS 7207) dalam 1,000 US$ dan Ton

I

Tabel Perkembangan nilai impor di Dunia (kode HS 7207) dalam 1,000 US$

Tahun 

2014  2015  2016  2017  2018

28,388,214 21,581,220 19,287,276 24,920,633 31,391,781Values (US$)

Impor

Sumber : trademap.org

 

 

Tahun 

2014  2015  2016  2017  2018

1,484,132

2,772,727

900,234

2,387,235

900,837

2,795,226

928.119

2,055,139

1,042,080

1.871,234

Values (US$)

Quantity (Ton)

Impor

Sumber : trademap.org
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Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah impor Korea Selatan dari segi kuantitas 
sebesar 1,871,234 ton dengan total nilai US$ 1,042 Milyar pada tahun 2018. 
Capaian ini menunjukan peningkatan nilai dari segi kuantitas, yaitu sebesar 
2,055,139 ton dengan nilai impor sebesar US$ 928 Milyar pada tahun 2017. 

Bersamaan dengan itu, ekspor Semi-�nished products of iron or non-alloy steel 
Indonesia ke Korea Selatan terus mengalami peningkatan. Impor Korea 
Selatan untuk Semi-�nished products of iron or non-alloy steel Indonesia 
terjadi peningkatan dari segi nilai dengan puncaknya pada tahun 2018, yaitu 
sebesar 261,751 US. Capaian tersebut membuat posisi Indonesia kokoh pada 
peringkat kedua setelah Jepang sebagai negara supplier Semi-�nished 
products of iron or non-alloy steel untuk Korea Selatan.

Tabel Negara Supplier Semi-�nished products of iron or non-alloy 
steel  untuk Korea Selatan pada Produk HS 7207  dalam US$
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Peluang Eksportir 
Indonesia

Agar dapat mengoptimalkan kekuatan dan 
peluang pasar yang ada, para eksportir Indonesia 
perlu lebih fokus pada peningkatan kualitas 
produksi dan lebih gencar dalam  berpromosi .

Kondisi pasar di Korea Selatan terutama untuk 
komoditi Semi-�nished products of iron or non-
alloy steel cenderung monopolistis, dimana 
beberapa produsen menjual jenis barang serupa 
namun berbeda karakteristiknya (Mazzeo, 2002). 

Menurut penelitan (Salop, 1979), produsen 
mempunyai kapasitas untuk menentukan harga 
pasar walau tidak terlalu mendominasi.

Jenis-jenis produk Semi-�nished products of iron or 
non-alloy steel yang beredar di pasaran cukup 
banyak, baik berupa besi lembaran atau plat besi 
dan blooms steel, billets steel serta batang baja 
yang rata-rata diproduksi oleh perusahaan asing. 

Namun ada pula beberapa perusahaan Korea 
Selatan yang memproduksi barangnya sendiri, 
antara lain Fairfriends dan Namwon Craft. Selain 
itu, ada berbagai perusahaan Korea Selatan 
selaku importir dan distributor barang yang telah 

dibeli dari perusahaan asing, antara lain Vina Korea, 
Dongyang International, dan Yongju.  Meskipun begitu, 
peluang untuk para eksportir Indonesia tetap sangat 
besar untuk berkompetisi di pasar ini. Indonesia sudah 
tidak diragukan lagi sebagai negara yang memiliki 
sumber daya biji besi melimpah, dan salah satu 
sumbernya terletak di Sumatera dengan potensi 
sebesar 168,069 juta ton.

Tidak hanya itu, yang menjadi daya pikat konsumen di 
Korea Selatan terhadap produk Indonesia adalah harga 
jualnya yang lebih murah namun tidak murahan. Sebab 
dari segi kualitas, produk buatan Indonesia yang telah 
memenuhi serti�kasi SNI dinilai bagus oleh konsumen 
atau importir Korea Selatan. Dengan fakta dan data itu, 
diperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan impor 
produk buatan Indonesia. 

Agar mampu memenangkan persaingan, selain 
meningkatkan kualitas produksi, yang juga perlu 
diperhatikan oleh para eksportir dalam upayanya 
menembus pasar Korea Selatan adalah melakukan 
kerjasama dengan perwakilan dagang di Negara 
tersebut seperti ITPC  Busan.  



Semenjak dibukanya hubungan diplomatic pada 
tahun 1966, hubungan bilateral antara Indonesia 
dan Republik Korea (ROK) terus mengalami 
perkembangan dan peningkatan dari tahun ke 
tahun di berbagai bidang. Hal ini tentunya bisa 
menjadi keuntungan lain bagi para produsen Semi-
�nished products of iron or non-alloy steel di 
Indonesia. 

Saat ini Pemerintah Korea Selatan tidak memiliki 
rencana untuk menaikkan kebijakan tari� produk 
ini. Di lain sisi Deklarasi Bersama Penyelesaian 
Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi 
Komprehensif (Indonesia-Korea Comprehensif 

Economic Partnership Agreement/IK-CEPA) pada 25 
November 2019 di Busan, Korea Selatan akan 
memberikan akses pasar yang lebih luas bagi Indonesia 
dibandingkan melalui perjanjian ASEAN-Korea Free 
Trade Agreement (AKFTA). 

Hal tersebut memberikan kemungkinan bahwa 
pengusaha ekspor Indonesia akan dapat memasuki 
pasar Korea Selatan dengan lebih leluasa. Diprediksi 
pula bahwa akan adanya kemungkinan 
d i t e r b i t k a n n y a  a t u r a n  k h u s u s  y a n g 
memudahkan pengusaha Indonesia dalam 
proses dagang ekspor produk ini ke Korea 
Selatan.

Indonesia perlu mewaspadai para kompetitor dalam perdagangan ekspor produk Semi-�nished 
products of iron or non-alloy steel ke Korea Selatan. Bila melihat dari nilai ekspornya, pada kondisi 
sekarang ini yang menjadi kompetitor utama bagi Indonesia adalah Jepang. Selain itu, Jepang 

memiliki keunggulan lain yakni dari segi desain produk yang unik 
dan khas, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam 
permintaan produk dari Indonesia.

�Negeri Sakura� unggul pula dalam hal jarak yang secara 
geogra�s memang lebih dekat dengan Korea Selatan. sementara 
Indonesia, apabila dilihat dari perkiraan jarak titik asal, yaitu 
pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju Korea Selatan 
mencapai 5.151 km.

Bukan hanya Jepang, kemungkinan Brazil bisa muncul sebagai 
kompetitor kuat dikarenakan terus memperoleh pertambahan 
nilai ekspor sejak tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi 
penambahan dari segi nilai mencapai 104,651 US$. Kemudian, 
pada tahun 2018 lalu Brazil kembali mendapat penambahan nilai 
hingga 142,789 US$.

KOMPETITOR 
INDONESIA

KERJASAMA 

INDONESIA – 

KOREA SELATAN
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Jaringan Distribusi
Jaringan distribusi merupakan hal yang sangat penting bagi para eksportir Semi-�nished 
products of iron or non-alloy steel Indonesia. Identi�kasi pasar potensial diperlukan, baik 
secara kualitas dan harga akan sangat berpengaruh. Setelahnya, pencarian importir serta 
distributor di Korea Selatan merupakan syarat mutlak. Secara umum, jalur distribusi 
electrical capacitors untuk Semi-�nished products of iron or non-alloy steel masih sesuai 
standar baku Korea Selatan sebagaimana produk-produk lainnya.

Alur Pembelian Secara Umum

Larger product flow 

Smaller product flow

Large foreign supplier Smaller foreign supplier 

Local subsidiaries & 
branches of 

foreign suppliers 

Wholesalers 

Importers/agents 

Wholesalers 

Consumers

Retailers 

Local distributors: 
Confectioners and 

other food 
manufacturers 
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Ketentuan Produk
Kebijakan Tarif

Berdasarkan kebijakan ASEAN � Korea FTA, tari� untuk 
komoditas Semi-�nished products of iron or non-alloy steel dari 

Indonesia adalah 0 (nol) dengan detail sebagai berikut:

REGULASI IMPOR PRODUK 

DI KOREA SELATAN
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Pengurusan 
Ijin Import

Selain itu sebagaimana sudah 
dijelaskan, Indonesia sebagai 

anggota ASEAN yang ikut 
menandatangani FTA bersama 

dengan Korea Selatan 
diharuskan mengikuti import 

clearence FTA, form D bagi 
eksportir Indonesia berikut ini 

adalah prosedur tersebut:



REGULASI 
IMPOR PRODUK 

DI KOREA SELATAN
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Standarisasi Produk
Standar yang harus dipenuhi untuk Semi-�nished 
products of iron or non-alloy steel yang akan di 
ekspor ke Korea Selatan adalah sebagai berikut :

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 

s t u k t u r ,  y a i t u  t e c h n i c a l 
r e g u l a t i o n s  ( m a n d a t o r y 
standards) yang dibuat oleh 

kementerian dan lembaga 
p e m e r i n t a h ,  d a n 
voluntar y  standards 

yang ditetapkan oleh 
KATS. 

K o r e a n  S t a n d a r d s 
A s s o c i a t i o n  ( K S A ) 

adalah distributor resmi dari Korean Industrial 
Standard (KS) yang dapat dapatkan melalui laman 

Korean Standards Service Network (KSSN). Untuk dapat 
diimpor ke Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan 
mewajibkan eksportir maupun importir 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 custom. 

Untuk memenuhi proses 
ser ti�kasi  Korea Produc t 
S a f e t y  ( K P S )  atau Ko r e a 
Certi�cation (KC), eksportir 
h a r u s  t e r l e b i h  d a h u l u 
mengajukan formulir kepada 
agen inspeksi khusus, seperti 
M i n i s t r y  o f  K n o w l e d g e 
Economy dan Korean Agency 
for Technology and Standards 
dimana bisa dikirim melalui 
perwakilan resmi di Korea 
Selatan. Formulir tersebut 
nantinya akan diikutsertakan 
d e n g a n  te s  p ro d u k  d a n 
inspeksi pabrik.

K e b i j a k a n  I m p o r  d a n 
P r o s e d u r  d i  b a w a h 
dijelaskan bagan berupa 
prosedur untuk impor ke 
Korea Selatan:

Gambar Prosedur Mendapatkan 
Serti�kasi untuk produk Barang

Sumber: customs.go.kr

Aplication Certi�cation Body 
(KSA)

Designantion & 
Audit Criteria

(Testing Laporatories)

Submission of 
Application 

Review

Planning of Audit

Designation Of Author

Factory Inspection

Product Test

Aplication Review Audit Report

Deliberation

Issuing of Certi�cate

Receiving of Application 

Preparing of Audit



Untuk masuk ke pasar Korea Selatan diperlukan strategi yang 
efektif  oleh pengusaha Indonesia . Beberapa strategi yang dapat 
dilakukan antara lain adalah:

a. Meningkatkan kualitas produk
Meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar yang 
ditentukan oleh Korea Selatan. Pemerintah Korea selatan 
memberlakukan peraturan yang ketat dalam memutuskan produk 
impor, seperti ;

  Kualitas bahan baku
 Proses produksi
  Desain produk

b. 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. Selain itu, 
koordinasi Kemendag (Atase Perdagangan) dan KBRI dalam 
melakukan intelijensi pasar sangat perlu dilakukan mengingat 
posisi strategis KBRI dalam memberikan informasi bagi 
pemerintah dan pelaku usaha Indonesia yang ingin mengekspor 
barang ke Korea Selatan.

c. Memiliki Website perusahaan
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, 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 dan Eropa merupakan salah satu negara
      yang menjadi trend setter masyarakat Korea Selatan).
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 calon konsumen.

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 pembayaran 
bersifat  international  yang 
m e m u n g k i n k a n  e k s p o r t i r 
menerima pembayaran tanpa 
menuggu kabar dari luar negeri 
s e te l a h  b a ra n g  d a n  b e r k a s 
dokumen dikirim.

KETENTUAN PEMASARAN

ITPC BUSAN 2020



a. 316L steel solid round 
     bar forged billet
     Asal: Cina
     Importir: Jiangsu Maxi Metal Co., Ltd.
     Harga: 1.161.850 Won

b. Air Conditioner Condensor
Asal: Korea Selatan (Samwha)

Harga: 6,500 Won
Keterangan: 450V

Informasi 
Harga

contoh produk Semi-�nished products 
of iron or non-alloy steel yang ada di Korea Selatan:

Keterangan:
Meskipun produk dari Indonesia juga terdapat di 

online website e-commerce Korea Selatan, namun 
produk dari negara Cina lebih mudah ditemui di 

online website e-commerce Korea Selatan. 
Sedangkan untuk o�ine bisa dijumpai langsung di 

pabrik lokal Korea. Harga relatif sama dengan 
online namun rata-rata harga tersebut belum 

termasuk biaya pengiriman.

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



Daftar�Importir

Daftar�Pameran
No. Nama Pameran Tempat & Tanggal Website

Steel and Metak Korea  

KIMEX 2020 

Korea Metal Week 

Exco, Daigu, Nov. 2020

CECO, 13-16 Oktober 2020 

KINTEX, 19-21 Juni 2019 

1 

2 

3 

www.smk.or.kr 

www.kimex.org 

www.korea-metal.com 

Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Produk

GUN-IL CO.,LTD 

SEIL STEEL CO. LTD 

OSUNG TRADING 

SPP Shipbuilding Co., Ltd.

JM TRADING CO LTD 

SHIN HYUN SHIPPING CO., LTD . 

SSOW DESIGN 

SEALAND MARINE TRADING 

INNO SEALS 

2504-1 (25F) Daesung D-polis A, 543-1, 
Gasan Dong Geumcheon-gu, Seoul Korea 

Rm 504 Woori Venture Bldg, 
Mualledong 3 ka 8229,Youngseungpo-ku 

822-220, Daemangri, Goaeup, 
Gumi-si, Gyungbuk 

82-2-8051378 

(82-2) 2697 6424 

(+82)-544828833, 
(+82)-195399057 

82-2-8618078/
8052178 

(82-2) 2684 2195 

(+82)-544823669 

1609-4, Hwang-ri, Gwangdomyeon, 

No. 203 EU Sung Bldg 24-4 Str 4 
Jungang  Dong Jung-Gu 
540, Jangseung po-dong, Geoje-si, 
Gyeongsan gnam-do, 
1334-1, Jungbalsan-DongIlsan, Go-yang 

12, Toseongdong 5(o)ga, Seo-gu, 

137-1 Jaeunka-Ri, Jiksan- Eub Chonan-Si

(82) 51 4425857 

82-55-6818778 

+82 31 9024236 

82-51-2474683 

(82-41) 5854953 

(82) 51 4425857 

82-55-6824407 

+82 31 9024227 

82-51-2474685 

(82-41) 5854954

Angels, Shapes & Sections of Stainless Steel, 

Article s of Iron/Steel Wire, 

Cooking Appliances & 
Plate Warmers of Iron/Steel, 

Forged Bars & Rods of Iron or 
Non-alloy Steel,

House hold articles of iron or steel, enamelled, 

House hold articles of iron or steel, enameled, 

House hold articles of iron or steel, enameled, 

Iron and Steel, 

Wire of Stainless Steel,

ITPC BUSAN 2020

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


