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asar Tableware and Kitchenware di Korea Selatan sangat beragam macam jenisnya, peluang 

untuk para eksportir Indonesia sangat besar untuk berkompetisi di pasar ini. Ketersediaan bahan baku 

yang cukup melimpah seperti tanah liat, feldspar, pasir silika, dolomit, limestone, batu granit, 

dan sumber daya alam lainnya bisa menjadi modal berharga bagi Indonesia.

Tableware and Kitchenware masuk dalam kategori Ceramics, merujuk pada hasil olahan 

keramik atau porselen yang salah satunya adalah peralatan meja dan perlengkapan dapur. Dalam bahasa 

perdagangan, Tableware and Kitchenware yang terbuat dari keramik atau porselen 

dikelompokkan ke dalam kode HS 69 sesuai dengan jenis produknya.

Secara global, industri Tableware and Kitchenware mengalami perkembangan yang signikan 

seiring dengan bertambahnya populasi di dunia, kebutuhan akan produk-produk berbahan dasar keramik 

atau porselen juga meningkat. Namun di sisi lain, banyaknya bahan baku peralatan dapur dan peralatan 

makan seperti kayu, plastik, melamin, stainless, sebagai alternatif mengakibatkan adanya uktuasi 

pasar. 

Bagaimanapun, untuk kedepannya permintaan terhadap produk-produk keramik atau porselen 

diperkirakan akan meningkat, dan adanya target market sendiri untuk tableware berbahan baku 

keramik. Alasannya, adalah tren penggunaan peralatan keramik atau porselen dapur yang dimulai oleh 

Jepang. Selain itu, pengaruh dari para inuencers online yang dalam produksi konten selalu 

menggunakan peralatan dapur berbahan keramik atau porselen karena tahan terhadap panas dan aman 

bila diletakkan di microwave. 

“Konsumsi terbesar saat ini dimiliki oleh Amerika dan Jerman. 
Sementara negara dengan pengekspor terbesar dikuasai oleh 
China dan Portugal.” 



Tren di Korea Selatan

Perkembangan untuk komoditi Tableware and Kitchenware di Korea Selatan cukup menarik. 

Jumlah produk Tableware and Kitchenware yang diproduksi di dalam negeri dari tahun ke tahun 

terus meningkat. 
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Perkembangan nilai impor dan ekspor di Dunia 

(kode HS 691200) dalam 1,000 US$

Nilai ekspor     Nilai ekspor   Nilai ekspor      Nilai ekspor   Nilai ekspor
      2015                     2016              2017                          2018                  2019

Nilai impor     Nilai impor       Nilai impor      Nilai impor      Nilai impor
      2015                     2016              2017                          2018                  2019Importers

World                                         3082008          2988237            3206214            3529237           3445310
USA                                             1023862            969819               980392            1110216           1136479
Germany                                     172461            165182                 92982                218479             208691
UK                                                  184259            162572               167163                180962             188981
France                                          134005             136171              151167                159500             152511
Canada                                        130069            128779               131549                144319            136720

World                                       1755757          1756457            1862799             2085557           1929261
China                                          418646            375646               434137                492723            477929
Portugal                                    156803            172060                179625               226133            200084
UK                                                148595            129732               133194                147697            141398
Thailand                                       6502              125199                131216               130077             126470
Germany                                     99613               93782                  99990                106004               97839

Nilai dan kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia 

(kode HS 691200) dalam 1,000 US$ dan Ton

Tahun 

2019  2015  2016  2017  2018

92,442

14,331

87,333

14,230

76,633

13,984

79,242

13,749

71,225

28,700

Values (US$)

Quantity 

Impor

 

Sumber : trademap.org

Naiknya permintaan terhadap produk 

Tableware and Kitchenware ini akibat persepi 

masyarakat local, bahwa penggunaan 

peralatan dapur berbahan keramik atau 

porselen secara estetik lebih baik. Selain tren 

dari food bloggers reviewer tentunya, yang 

dalam proses produksinya menggunakan 

perlatan dapur berbahan keramik atau 

porselen. 

Hal ini menyebabkan produsen lokal meningkatkan jumlah produksinya. Meski demikian, 

produsen lokal masih belum bisa mencukupi permintaan dalam negeri, sehingga membuat 

peluang impor produk ini masih terbuka lebar. 

Negara Supplier Tableware and Kitchenware  untuk Korea Selatan pada Produk HS 691200 dalam 1,000 US$

Exporters
Nilai Impor

20192015 2016 2017 2018

Sumber: trademap.org

2019
  Pangsa PasarNilai Impor Nilai Impor Nilai Impor Nilai Impor

Indonesia sendiri menduduki peringkat ke- 9 dengan pangsa pasar hampir 1% . Posisi 

tiga teratas berturut-turut ditempati oleh United Kingdom, China dan Polandia dengan 

total pangsa pasar yang dikuasai mencapai 80%. 

Nilai impor untuk Tableware and Kitchenware Indonesia di Korea Selatan mengalami 

uktuasi jika dilihat secara garis besar. Meskipun pada tahun 2015, 2016, 2018 

mengalami penurunan, namun di tahun 2015 dan 2018 mengalami peningkatan 

yang sangat signikan.  



Indonesia memiliki potensi untuk bisa memasuki pasar Korea Selatan. Produksi 

dalam negeri Korea yang uktuatif bergantung pada permintaan dan penawaran 

pasar membuat celah impor tetap terbuka lebar. Secara singkat, uktuatif tersebut 

juga dipengaruhi oleh selera untuk pasar Korea Selatan yang menyukai produk 

ceramics dengan desain unik serta warna pastel monoton yang kini banyak di buru 

oleh warga Korea Selatan.

Salah satu kekuatan Indonesia ialah ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah 

seperti tanah liat, feldspar, pasir silika, dolomit, limestone, batu granit, dan sumber 

daya alam lainnya. Selain itu, keunggulan lain adalah punya beragam desain yang 

menarik. Apalagi, industri kerajinan keramik hias atau gerabah di Indonesia 

merupakan sektor yang lekat dengan budaya. 

Produk gerabah dan keramik hias Indonesia cukup kompetitif di tingkat internasional. 

Hal ini terlihat dari capaian nilai ekspornya mencapai USD25,4 juta pada 2018, atau 

naik dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD25,2 juta. Adapun beberapa 

negara tujuan utama ekspor tersebut, antara lain Amerika Serikat, Prancis, Jerman, 

Belanda, dan Britania Raya.

Hal yang perlu diperhatikan para eksportir untuk menembus pasar Korea Selatan 

adalah melakukan kerjasama dengan perwakilan dagang di luar negeri, bila di Korea 

Selatan seperti ITPC Busan. Hal ini adalah bukti langkah serius untuk memperdalam 

pasar Korea Selatan. 

Setelah menggali informasi, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mencari 

partner bisnis atau importir di Korea Selatan. Ini bisa memanfaatkan baik jaringan 

dari ITPC, KBRI di Seoul, maupun para alumni pelajar Indonesia di Korea Selatan 

yang saat ini banyak meneruskan karir kerjanya di perusahaan Korea Selatan. 

“….. hal lain yang perlu dijaga adalah kepercayaan bisnis 
karena dengan trust yang tinggi antar kedua pelaku usaha 
akan tercipta bussines cycle yang panjang dan memberikan 
dampak kepada pelaku eksportir Indonesia untuk terus 
mengembangkan penjualan produknya ke luar negeri.”
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Peluang Eksportir 
Indonesia

Prosedur Impor untuk Tableware

di Korea Selatan

preliminary research

prepare documents for import notication

freight arrival

submit import notication on food

determina�on of inspec�on method

subject to 
document review 

(note 1)

subject to 
organolep�c 
inspec�on

subject to 
detailed 

inspec�on

subject to 
random sampling 

inspec�on

Inspec�on

-  On-site inspec�on 
  (sampling inspected subject)
-  Detailed indpec�on  (self test, food 
   hygiene inspec�on agencies)
-  Decision as to compliance or 
   non-compliance

compliance

Issue cer�ficate of 
import no�fica�on 

for food, etc.

No-compliance

Return, discard, 
or convert use 

other than food



Kompetitor 

Korea Selatan merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia dan 

memposisikan dirinya sebagai middle power country. Beberapa data makroekonomi Korea 

Selatan yaitu:
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Jenis Data (2018)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Luas Wilayah                                                 100.460 km2

Jumlah Penduduk                                           51,709,098 jiwa

GDP Nominal                                                  US$ 1,720 triliyun

Pendapatan per kapita                               US$ 40,090

Real GDP Growth                                                 2.70 %

Ekspor                                                            44% of GDP

Impor                                                              39% of GDP

Inflasi                                                             0.30%

Mata Uang                                                    Won atau KRW

Purschasing Power Parity                         US% 2069.81 triliyun

Sumber: databank.worldbank.org

Hambatan untuk produk Tableware and Kitchenware ke Korea Selatan adalah jauhnya 

jarak dengan margin prot yang masih tipis jika dibandingkan dengan sesama negara 

ASEAN, salah satunya Thailand. Negeri gajah putih lebih unggul dibanding Indonesia. 

Kurangnya desain yang unik dan berkarakter juga menjadi salah satu hambatan dalam 

permintaan produk Tableware and Kitchenware dari Indonesia. 

Kompetitor negara terberat adalah China. Selain unggul dalam jarak geogras, inovasi 

bentuk dan desain juga sangat unggul ketimbang Thailand maupun Indonesia. China 

selalu memiliki desain yang lebih kekinian ketimbang kompetitor lain. Produk Cina 

menguasai pasar Korea Selatan hingga lebih dari 30%. 

Hambatan lain untuk produk Tableware and Kitchenware ke Korea Selatan adalah dari sisi 

eksibilitas. Produk keramik atau porselen ekspor harus berupa keramik atau porselen 

yang sudah diolah. Hal ini menghambat produk Tableware and Kitchenware ke Korea 

Selatan kurang bersaing karena kualitas produk yang diproduksi di Indonesia kurang 

mampu bersaing. Bahkan, dengan kualitas produk serupa yang diproduksi oleh sumber 

daya dalam negeri Korea Selatan.

 “Kelebihan produk Thailand ada pada penggunaan bahan 
dasar yang tidak mudah retak, sehingga dapat digunakan 
dengan waktu yang cukup lama.” 
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Di dalam melakukan sebuah penetrasi produk 

terutama untuk Tableware and Kitchenware 

diperlukan sebuah strategi yang tepat sasaran, 

oleh karena itu berikut adalah analisa SWOT 

dari Tableware and Kitchenware untuk pasar di 

Korea Selatan:

Strengh (Kekuatan)
Sebagai negara beriklim tropis, produk keramik 

atau porselen Indonesia terbukti berkualitas. 

Hal ini tercermin dari nilai impor Tableware and 

Kitchenware Indonesia di Korea Selatan yang 

terus mengalami peningkatan pada tahun 

2015 dan tahun 2018. Menandakan produk 

Tableware and Kitchenware Indonesia mulai 

diterima oleh masyarakat atau distributor Korea 

S e l a t a n .  Ke d e p a n n y a  b i s a 

diperkirakan bahwa nilai dan 

kuantitas dari produk ini akan 

meningkat. 

Weakness (Kelemahan)
Jarak Indonesia menjadi yang 

p a l i n g  j a u h  d a r i  K o r e a 

dibandingkan dengan sesama 

negara ASEAN lain mengakibatkan 

biaya importir dari Korea Selatan 

semakin besar. Disamping itu, 

belum adanya kesinambungan dalam hal 

kualitas dan kuantitas produksi yang stabil juga 

menambah kekurangan produk ini. 

Hal penting lainnya adalah soal harga. Selain 

tingginya biaya logistik, harga jual produk 

Indonesia masih kalah jauh dengan China dan 

Vietnam sehinggan menjadikan produk 

Indonesia tidak menjadi pilihan utama para 

konsumen. Panjangnya rantai distribusi 

sebelum sampai ke eksportir juga menambah 

kelemahan produk Tableware and Kitchenware 

buatan Indonesia dalam hal harga jual produk. 

Oportunity (Keuntungan)
Para produsen Tableware and Kitchenware di 

Indonesia dapat merangkul dan berkerjasama 

dari beberapa institusi Indonesia di Korea 

seperti KBRI Seoul dan ITPC Busan. Disamping 

itu, pemerintah Korea tidak memiliki rencana 

untuk menaikkan kebijakan tariff untuk produk 

ini. Ditambah lagi dengan perjanjian IK-CEPA 

(Comprehensive Economic Partnership 

Agreement) yang telah disepakati oleh kedua 

negara akan membuat jumlah dan kualitas 

pe rdagangan kedua negara  semak in 

meningkat. 

“Kenaikan UMR tiap tahun akan menambah 

daya beli masyarakat Korea Selatan, yang 

dapat mempengaruhi daya beli peralatan 

makan dan dapur berbahan keramik atau 

porselen.”

Threat (Ancaman)
Masih besarnya pangsa pasar di dominasi tiga 

Negara, yakni UK, China, dan Polandia hingga 

80% berbanding Indonesia yang hanya 

menguasai 0,9%. Situasi ini akan menjadi 

hambatan yang butuh kerja keras. Perang 

dagang yang masih terjadi antara Jepang dan 

China-Amerika membuat peluang pengiriman 

berbahan dasar keramik atau porselen baik 

keramik atau porselen asli maupun buatan 

akan terhambat. 

SWOT



Regulasi�Impor�
Produk�di�Korea�Selatan

A. Kebijakan Tarif
Berdasarkan kebijakan FTA ASEAN – Korea, tariff untuk komoditas 
Tableware and Kitchenware dari Indonesia adalah 0% sebagai mana 
bisa dilihat di tabel berikut:
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Jjalur distribusi gula secara umum masih sesuai standar baku Korea Selatan 
dan secara detail bisa dilihat sebagai berikut:

Saluran�Distribusi

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 

Sistem Labeling 

Perlu diperhatikan, ada beberapa jenis labeling semisal Food Equipment 

Categorization and Labeling System. Sistemnya menggunakan peralatan 

yang tidak aman terhadap makanan untuk melampirkan label khusus, 

menunjukkan bahwa produk diproduksi sebagai peralatan yang berkaitan 

dengan makanan sesuai dengan standar "Futures Sweet". Contoh labelling 

yang dimaksud adalah:

Contoh labelling yang dimaksud adalah:
Prosedur�Sistem�Labeling



Ketentuan 
Pemasaran

ITPC BUSAN 2020

Struktur Pasar
Kondisi pasar di Korea Selatan terutama di Tableware and Kitchenware 

cenderung pasar oligopolistik dimana beberapa produsen menjual dengan jenis 

barang yang serupa namun karakteristiknya berbeda. Produk Tableware and 

Kitchenware jenisnya sangat banyak, dapat berupa piring, sendok, garpu, dan 

peralatan memasak dapur lainnya. Pemainnya pun beragam, baik lokal maupun 

asing. Untuk produk yang mendominasi pasar di Korea Selatan sendiri berasal 

dari perusahaan asing, contohnya adalah China dan Jepang, yang berinvestasi di 

Korea Selatan. 

Namun ada beberapa perusahaan Korea Selatan yang memproduksi barangnya 

sendiri, antara lain Fairfriends dan Namwon Craft. Korea Selatan sudah mampu 

memproduksi keramik dalam negeri dan akan berpotensi mempengaruhi jumlah 

impor tiap tahunnya. Selain itu, ada berbagai perusahaan Korea merupakan 

importir sekaligus distributor barang yang telah dibeli dari perusahaan asing, 

seperti Vina Korea, Dongyang International, dan Yongju.

 

“Mengingat tingginya biaya tenaga kerja di Korea Selatan, akan lebih baik bila 

ingin memasarkan produk Tableware and Kitchenware, sebaiknya 

menggunakan importir yang sudah eksis di Korea Selatan.”

Ketentuan Pemasaran
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:

1) Kualitas bahan baku;

2) Kebersihan produk; dan

3) 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. Memahami Selera Pasar

Mengidentikasi selera pasar yang akan dituju memiliki peranan penting untuk 

mampu menarik perhatian konsumen, dengan melakukan riset dan pengumpulan 

data dari berbagai sumber terkait tren produk dalam jangka waktu tertentu.  

d. 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 :

1) Prol perusahaan: latar belakang terciptanya perusahaan, alamat, serta 

email perusahaan.

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

3) Sertikasi 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 

trendsetter masyarakat Korea Selatan).

5) Akan lebih memudahkan bila menggunakan bahasa negara tujuan 

ekspor.

6) Customer service yang baik dengan respon cepat saat ada 

pertanyaan dari calon konsumen.

7) Menggunakan  media sosial yang sering digunakan oleh pengguna di 

Korea Selatan (Instagram, YouTube dan blog naver).



A. ERATO 
Produksi: Korea Selatan (sejak 1992)
Harga: 21,000 Won
Keterangan: 24 set keramik home set

B. TAMANO 
�Produksi: Korea Selatan
Harga: 54,000 Won
Keterangan: 24 set keramik home set

C. Portmeirion
A� sal: Inggris

I�mportir: Portmeirion Korea
Harga: 119,000 Won

Keterangan:  
New Variation Contemporary

 Mug 0.36L 6P

Informasi 
Harga

Berikut adalah contoh produk Tableware and 
Kitchenware yang ada di Korea Selatan: 

Seluruh Images pada catalog ini hanya bersifat ilustrasi bersumber dari Google

ITPC BUSAN 2020
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Daftar�Importir

Pameran�Tahunan

��STYLE�PLUS�INC�

TERRACE�GARDEN�

FUTURE�TECH�CO.,�LTD.�

DELTA�CORP.�

J.S.�ENTERPRISES�LTD.�

SEHYANG�CO,�LTD�

SUNGCHANG�ENTERPRISE�

HOLDING�LIMITED�

BM�I�NTERNATIONAL�C� O.,�LTD.�

BAL�(KOREA)�CO�LTD�

E-LAND�RETAIL�BUTTER�

ACE��

DAE�GAN�SAN�UP��

GSI�CREOS�KOREA�CO�LTD�

DESIGN�MALL��

DONGKEUN�TIMBER�CO�LTD�.�

1 

2 

3
4

5

6

7
8

9
10
11

12
13

14

15
16 

No. Nama Pameran Tempat & Tanggal Website

KOREA BUILD                                       Cofex - July 2020

SIPREMIUM                                          Cofex - Oktober 2020

SLDF                                                   Cofex - Februari 2021

SIHF                                                    Dongdaenun Design Plaza - Juli 2020

Handyarty Korea                                      - Cofex Juli 2020 

KOFURN                                               - Kintex Agustus 2020

G-FAIR KOREA                                       - Kintex Oktober 2020

Korea Hanok Expo                                  Hico - Oktober 2020                              

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

www.koreabuild.co.

kr www.sipremium.com 

www.livingdesignfair.co.kr 

Seoulhandmadefair.co.kr 

www.handyarty.co.kr 

www.kofurn.or.kr 

www.gfair.or.kr 

www.hanexpo.co.kr 

Berdasarkan UU Kerahasiaan Data 
maka informasi lengkap mengenai Importir
tidak dapat dipublikasikan. 
Informasi lebih lanjut silahkan hubungi ITPC Busan

Nama PerusahaanNo.



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
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