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I n d o n e s i a Tr a d e P r o m o t i o n C e n t r e ( I T P C ) B u s a n m e r u p a k a n
sebuah lembaga di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang
berfungsi untuk membantu para pelaku usaha di Indonesia yang ingin
memasuki pasar Korea Selatan. ITPC Busan menyediakan informasi statistik
perdagangan, jalur distribusi, tren, peluang dan strategi serta hambatan dalam
memasuki pasar Korea Selatan.

Pasar
Unwrought tin
Korea selatan,

K onsumsi timah Korea Selatan terus meningkat seiring dengan besarnya permintaan
produk-produk elektronik di negara tersebut. Indonesia saat ini menduduki
peringkat pertama sebagai negara supplier timah bagi Korea Selatan, mengungguli
Malaysia, Thailand dan Belgia. Situasi ini yang menjanjikan peluang untuk eksportir
Indonesia lebih mendominasi pasar.
Timah yang tidak ditempa disebut Unwrought Tin. Komoditas ini masuk dalam
kategori Tin and Articles thereof, dan dikelompokkan ke dalam kode HS 80/HS
8001. Timah merupakan komponen yang penting dalam industri elektronik, mulai
dari komputer, ponsel, dan lain-lain.
Di pasar dunia, industri Unwrought Tin mengalami perkembangan yang signi kan.
Bila dilihat dari segi nilai, secara umum terjadi kenaikan dalam kurun 2014 hingga
2018, walaupun pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan akibat krisis global
yang berkepanjangan, dan kondisi di lapangan mempengaruhi produksi serta
penjualan timah.

Tawarkan Peluang Menjanjikan
Bagi Eksportir Indonesia

Tabel Kode HS dan deskripsi
8001

Unwrought tin

8002

Tin waste and scrap (excluding ash and residues from the manufacture of tin of heading 2620, . . .

'8003

Tin bars, rods, pro les and wire, n.e.s.

8004

Tin plates, sheets and strip, of a thickness of > 0,2 mm

8005

Tin foil of a thickness "without any backing" <= 0,2 mm, whether or not printed or backed with . . .

8006

Tin tubes, pipes and tube or pipe ttings e.g., couplings, elbows, sleeves"

'8007

Articles of tin, n.e.s.

Situasi dan kondisi luar negeri sangat memengaruhi pasar komoditi ini, khususnya
saat krisis Eropa dan perlambatan ekonomi di Amerika Serikat terjadi. Dampak nya
adalah penurunan harga komoditas pertambangan, terutama logam-logam
dasar, salah satunya komoditas Unwrought Tin.
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Tetapi sejak 2017 nilai impor oleh dunia terus membaik. Hal ini erat kaitannya
dengan membaiknya kondisi ekonomi global. Faktor penyebab terjadinya
uktuasi terhadap komoditas Unwrought Tin, yaitu dikarenakan para negara
produsen telah melakukan pengesahan aturan-aturan baru terkait kategori
komoditas Unwrought Tin yang dapat diekspor secara global.

Perkembangan nilai impor
di Dunia (kode HS 8001) dalam 1,000 US$

Impor
Values (US$)

2014

2015

Tahun
2016

2017

2018

5,642,036

4,118,258

4,021,727

4,621,855

4,638,407

Sumber : trademap.org

Tren pasar Unwrought Tin di Korea Selatan menunjukkan
perkembangan yang menjanjikan. Secara umum, dari segi nilainya
terlihat mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Namun
jika dilihat dari sisi kuantitasnya justru terjadi kenaikan yang cukup
signi kan. Berdasarkan jumlah atau values, menunjukkan
penurunan di tahun 2015 dan 2016 lalu terjadi kenaikan di tahun
2017 hingga 2018.
Perlu diketahui, fenomena penurunan pada kurun waktu tahun
2015 hingga 2016 itu diakibatkan oleh mulai berlakunya UndangUndang tentang Pendaftaran dan Evaluasi Bahan Kimia, atau
dikenal sebagai Korea REACH atau K-REACH, sejak 1 Januari 2015.
Tujuan diberlakukannya K-REACH yaitu agar produk kimia yang
diekspor ke Korea Selatan diharuskan memenuhi ketentuanketentuan sesuai K-REACH.
Nilai dan kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia (kode HS 8001)
dalam 1,000 US$ dan Ton

Impor

Tahun
2016

2014

2015

2017

2018

Values (US$)

339,744

252,149

249,397

275,071

290,887

Quantity (Ton)

15,004

14,453

15,
082

13,508

14,268

Sumber : trademap.org
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Adapun tren impor yang terjadi sejak tahun 2017 didorong oleh
meningkatnya permintaan dari industri kapasitor. Terjadinya
fenomena kenaikan tersebut dikarenakan Korea Selatan telah
melakukan perjanjian bersama dengan beberapa negara eksportir,
termasuk Indonesia.

Nilai impor Korea Selatan untuk Unwrought Tin
Indonesia mengalami peningkatan yang cukup
signi kan setiap tahunnya, sehingga dapat
merebut ceruk pasar timah. Padahal sebelumnya,
peringkat pertama impor di pasar ini dikuasai
oleh Malaysia sejak tahun 2014 2016. Namun
pada tahun 2017 jumlah ekspor timah
yang tidak ditempa dari Indonesia ke
Korea Selatan berhasil mengalahkan
capaian jumlah ekspor dari Malaysia. Hal
ini menunjukan bahwa produk
Unwrought Tin telah diakui oleh
konsumen Korea Selatan.

Supplier Unwrought Tin untuk Korea Selatan
pada Produk HS 8001 dalam 1.000 USD

Peluang Eksportir
Indonesia

Fenomena tersebut diperkuat lagi dengan faktor
bahwa pada 19 Februari 2019 kedua negara telah
sepakat untuk mempercepat kerjasama IK-CEPA.
Dimana salah satu fokus produk dalam perundingan
IK-CEPA adalah Unwrought Tin.
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Dengan demikian, peluang bagi produsen maupun
eksportir Indonesia kian terbuka lebar. Karena
dengan terbentuknya kemitraan ekonomi antara
kedua negara, maka produsen atau eksportir
Indonesia memiliki kedudukan prioritas dalam hal
memasarkan Unworught Tin di dalam pasar Korea
Selatan.

Selain itu, adapun faktor kenaikan nilai impor Indonesia ke
Korea Selatan terlihat dari segi harga jual produk yang
lebih terjangkau oleh konsumen. Disamping juga kualitas
bahan baku produk yang tinggi.
Berbicara bahan baku timah, Indonesia memang
merupakan salah satu negara produsen timah terbesar di
dunia yang diberkahi sumber cadangan timah berlimpah,
tersebar di wilayah Pulau Karimun, Kundur, Singkep dan
sebagian di daratan Sumatera, Kepualuan Bangka
Belitung, Kepulauan Riau sampai sebelah barat pulau
Kalimantan sehingga dikenal sebagai The Indonesian Tin
Belt atau Jalur Timah Indonesia.

Potensi Hambatan
dan Kompetitor

Meski masih mengungguli negara-negara pesaingnya, Indonesia tetap harus
waspada terhadap sejumlah potensi hambatan yang akan terjadi. Negara
kompetitor Indonesia adalah Malaysia, Thailand, Cina, Vietnam. Dalam
sejarahnya, Malaysia pernah berjaya sebagai pengeskpor timah terbesar di Asia
pada akhir 1980-an.
Dari segi cara produksi dan hasil yang dimiliki, negara kompetitor dinilai dapat
menjadi ancaman bagi produsen Indonesia. Hal itu karena mereka lebih
memperhatikan proses produksi sehingga hasilnya pun memiliki kualitas
baik dan terjaga standarnya.
Sedangkan hambatan untuk produk Unwrought Tin ke Korea Selatan
yang saat ini lebih pada persoalan mutu dan kualitas produk.
Pemerintah Korea Selatan pun sangat melindungi produk yang berasal
dari dalam negerinya.
Selain itu, perlu dicatat pula, bahwa Indonesia telah ditetapkan ke dalam status
Country Risk pada perdagangan internasional. Kondisi ini bisa berpengaruh
besar terhadap kepercayaan pasar global di kemudian hari. Termasuk juga pasar
Korea Selatan. Hal tersebut harus diantisipasi agar kepercayaan konsumen dari
mancanegara --khususnya Korea Selatan-- dapat tetap terjaga dengan baik.
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Alur Pembelian Secara Umum
Large foreign supplier

Saluran
Distribusi

Local distributors:
Confectioners and
other food
manufacturers

Smaller foreign supplier

Local subsidiaries &
branches of
foreign suppliers

Wholesalers

Importers/agents

Wholesalers

Retailers
Larger product flow
Smaller product flow

Jalur distribusi Unwrought Tin sama dengan produk-produk
lainnya, yakni secara umum masih sesuai standar baku
Korea Selatan

Consumers
A. Kebijakan Tarif
Berdasarkan kebijakan ASEAN Korea FTA, tari untuk
komoditas Unwrought Tin dari Indonesia adalah nol (0) dengan
detail sebagai berikut:

Tabel Impor Produk Kapasitor di bawah FTA
HS.Code

Country

Sumber : trademap.org
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Ketentuan Pemasaran
Untuk masuk ke pasar Korea Selatan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena
itu strategi yang efektif diperlukan oleh pengusaha Indonesia untuk mengatasi
tantangan tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah:
a. Meningkatkan kualitas produk
Korea Selatan memberlakukan peraturan yang ketat dalam memutuskan
produk impor, seperti kualitas bahan baku dan proses produksi.
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.
c. 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 :
a) Pro l perusahaan, Alangkah baiknya membuat sebuah penjelasan
tentang latar belakang terciptanya perusahaan, alamat perusahaan
serta alamat email perusahaan.
b) Katalog jenis produk lengkap beserta informasi dan harga produk.
c) Serti kasi yang sudah diperoleh dan diakui secara internasionalisme.
d) Hiltong atau Success Strong keberhasilan mengekspor ke negaranegara lain (AS dan Eropa merupakan salah satu negara yang menjadi
trend selter masyarakat Korea Selatan).
e) Pilihan Bahasa Inggris untuk mempermudah konsumen luar negeri
agar dapat mendapatkan informasi secara detail.
f) Customer service yang baik dengan respon cepat saat ada pertanyaan
dari calon konsumen.
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B. Pengurusan Izin Import
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

Prosedur Impor

Metode Transaksi
Metode transaksi yang berlaku di Korea Selatan sudah maju dan tercatat secara
digital dalam proses pembayaran menggunakan pembayaran letter of credit (LC).
dalam sistem pembayaran yang bersifat international ini memungkinkan eksportir
menerima pembayaran tanpa menuggu kabar dari luar negeri setelah barang dan
berkas dikirim.

Preliminary research

Informasi Harga
Berikut adalah contoh harga timah yang ada di Korea Selatan:
Harga pada 10 Januari 2018: 21,565 won per kg

Prepare documents for import
inatiﬁcation
Freight arrival
Submit import notification on food

Determination
of Inspection Methode

Subject to doc ument
review (note 1)

Subject to organoleptic
inspection

Subject todetailed
Inspection

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)

Compliance

Non-Compliance

Issue Certificate of Import
notiﬁcation for food, etc
.

Return, discard, or convert
use other than food.

source: customs.go.kr
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Daftar Importir
Telepon

Fax

1602, 163 BupyeongDaero,
Bupyeong-gu, Incheon Korea

82-1599-5581

82-32-6235622

307 Builmaius, 564-5, Dae
Yun 3 Dong, Naam-Gu,
Busan, Korea

051-612-2336,
mobile:
011-44-0004

051-6122336

Nama Perusahaan

Alamat

DONG HYUN TLC CO.,LTD

KORIN DAE CHUNG CO, LTD.

Produk
Copper Plates, Sheets and Strips of
copper-tin Base Alloys (Bronze),
Copper Wire, Articles of Tin,

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi ITPC Busan

Daftar Pameran
No.

Nama Pameran

Tempat & Tanggal

Website

1

Steel and Metal Korea

Exco Daegu - Nov 2020

www.smk.or.kr

2

KIMEX 2020

CECO, Juli 2020

www.kimex.org

3

Korea Metal Week

KINTEX, Juni 2019

www.korea-metal.com
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Seluruh Images pada catalog ini hanya bersifat ilustrasi bersumber dari Google

Daftar Nama Perwakilan Indonesia di Korea Selatan
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
Website : https://www.kemlu.go.id/seoul

Indonesian Trade
Promotion Center (ITPC)
Busan1st 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 Korea Selatan di Indonesia
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

KOICA
(Korea International Cooperation Agency)

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

Kamar Dagang Korea Selatan Dan Indonesia di Indonesia dan Korea Selatan
Korea Trade Center Indonesia,
Korea Association Building 2nd 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

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

