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I n d o n e s i a  T r 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.

Peluang Pasar

Korea Selatan, 



K
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Potensi Besar Pasar 

Jus Buah & 
Sayuran 
Korea Selatan, 

orea Selatan adalah salah satu negara dengan permintaan yang tinggi untuk produk jus 
buah dan sayuran. Masyarakat Korea, terutama 50 juta penduduk berusia lanjut, 
sangat memahami manfaat kesehatan dari meminum jus buah dan sayuran. Sebuah 
peluang yang sayang untuk dilewatkan oleh para produsen dan eksportir Indonesia.

Produk Juice of fruit or vegetables, unfermented, whether or not 
containing added sugar or other sweetening matter masuk dalam 
kategori Fruit juices, incl. grape must, and vegetable juices, 
unfermented, not containing added spirit, whether or not 
containing added sugar or other sweetening matter. 

Kategori ini merujuk kepada produk jus buah, sayur, dan bagiannya. 
Dalam bahasa perdagangan, Fruit or vegetable juice dikelompokkan ke dalam 
kode HS 2009 sesuai dengan jenis produknya. Sementara itu, Fruit or vegetable 
juice yang dibahas dalam market intelligence ini mempunyai kode HS 200989. 

Industri Fruit or vegetable juice mengalami perkembangan yang signikan di 
dunia. Bila dilihat dari segi nilai, dari tahun 2015 hingga 2018 terjadi peningkatan. 
Faktor penyebabnya, adalah pola hidup sehat yang mulai digencarkan beberapa 
inuencer di media sosial, sehingga masyarakat dengan mudah dapat teredukasi 
tentang pola makan sehat. 

China masih menjadi negara eksportir terbesar di dunia, dan secara tidak langsung 
menguasai pasar global dengan didukung kebijakan yang diberlakukan oleh 
pemerintahnya. Sedangkan Amerika dalam hal ini tercatat sebagai negara dengan 
pengimpor terbesar. 



Selain hal tersebut, tren konsumen Korea Selatan dalam mengonsumsi buah-buahan dan sayuran juga dipengaruhi 

faktor empat musim yang dilalui negeri gingseng. Contohnya, adalah ketika musim panas orang Korea Selatan 

cenderung untuk mengkonsumsi buah melon, sehingga saat musim panas buah melon menjadi primadona di 

pasaran. Kemudian saat musim gugur, buah persimmon atau kesemek menjadi paling laris. 

Komoditas jeruk mandarin diketahui menjadi yang paling favorit di kalangan orang Korea Selatan. Rata-rata, per 

orang sanggup mengkonsumsi 15,5 kilogram jeruk. Setelah jeruk mandarin, masih dalam laporan yang sama, ada 

buah apel dengan rataan 9,9 kilogram per orangnya. Buah pisang dan manga diposisi ketiga serta keempat. Kedua 

buah tropis ini dikonsumi masing-masing sebanyak 9 kilogram dan 6,4 kilogram per orangnya.

Indonesia menduduki peringkat dua puluh di antara tiga puluh satu besar negara pengekspor jus buah 

dan sayur ke Korea Selatan. Rendahnya nilai ekspor dari Indonesia disebabkan aturan ketat dan standar 

tinggi yang diberlakukan oleh Korea Selatan untuk jenis sayuran dan buah-buahan. Penyebabnya, salah 

satunya adalah ekspor buah dan sayuran ke Korsel harus lulus uji ketahanan ketika buah atau sayur 

tersebut membusuk. 

 “Standar yang diberlakukan oleh Korsel apabila buah dan sayuran membusuk 
atau menjadi ampas tidak mengundang serangga, sehingga kehigienisan masih 
terjaga secara utuh.” 

Produk buah atau sayuran dari Indonesia sebagaian besar belum bisa menyamai standar yang 

diterapkan pemerintah Korea. Peringkat satu, dua, dan tiga masing-masing diduduki oleh Amerika, Turki 

dan Vietnam. 

Korea Selatan juga menerapkan Plantation Act yang 

merupakan tindakan untuk menyediakan kesejahteraan tenaga 

kerja dan mengatur kondisi kerja di perkebunan, sehingga negara 

pengekspor harus menyesuaikan aturan tersebut. 

Nilai impor untuk Fruit or vegetable juice Indonesia di Korea 

Selatan mengalami uktuasi dari 2015-2017. Meski demikian, 

tercatat peningkatan signikan pada tahun 2018 dan 2019, yaitu 

sebesar 487 ribu USD dan 585 ribu USD. Jumlah yang sangat tinggi 

jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
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Tahun 

2015  2016  2017  2018

40,235 44,094 51,156 76,502 104,186Values 

Impor

Sumber : trademap.org

 Nilai dan kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia (kode HS 2009898) 

dalam 1,000 US$ (NIlai) dan Ton (Quantity)

Negara Supplier Fruit or vegetable juice untuk Korea Selatan 
pada Produk HS 2009898  dalam 1,000 US$ (Unit: US Dollar thousand)

Komoditi Fruit or vegetable juice di Korea Selatan menunjukan perkembangan yang 

menjanjikan. Baik dari segi nilai maupun kuantitas mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Bahkan nilai perdagangan komoditas ini sejak tahun 2015 - 2019 mengalami 

kenaikan lebih dari dua kali lipat. 

“Impor buah-buahan ke Korea Selatan mengalami peningkatan setiap 
tahun sejak perjanjian perdagangan bebas (FTA) Korea Selatan dan AS 
diberlakukan…”.

Kebutuhan produk buah dan sayur di Korea Selatan berpotensi meningkat dikarenakan 

masyarakatnya cenderung menerapkan pola makan sehat untuk menyikapi situasi 

pandemi saat ini, seperti yang sudah terjadi di Jepang.

2019  

10,553 11,687 14,568 22,270 35,298Quantity

 

Nilai ekspor     Nilai ekspor   Nilai ekspor      Nilai ekspor   Nilai ekspor
      2015                     2016              2017                          2018                  2019
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USA                                             9783                 11192                 12039                      19581               25494

 Turkey                                        2648                  3 108                   3624                         8407               15995

 Viet Nam                                     145                      300                    1221                        4437                12299

 Spain                                               91                      642                    1848                        3682                10272

 Germany                                   4159                   2236                   5440                          5369                 6419

 China                                          5406                   6857                   7894                         1069              3 5762

 Thailand                                      335                    1131                      821                        1224                 4697

 Israel                                           2605                   2790                    2811                          346                  4663

 Taipei, Chinese                       5037                   4791                   4183                         3848                  3573

 Iran                                                 375                     505                    1005                        2144                  2221

 France                                           562                     625                    1154                        1662                  1719

 Poland                                        4000                   4116                    4231                       1974                  1173

 New Zealand                             167                      309                       465                       1075                     982

 Samoa                                          350                      670                      155                         1173                   964

 Italy                                                819                     638                       635                          877                    945

 Chile                                              670                      765                      700                           899                    885

 Philippines                                      3                         15                           5                           137                    787

 Austria                                          731                    1361                     895                           629                    739

 Cook Islands                                    0                     186                      558                            679                    679

 Indonesia                                       18                      182                        15                           487                     58520

Tren Pasar 
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Peluang Eksportir 
Indonesia

Korea Selatan adalah salah satu negara dengan permintaan yang 

tinggi untuk produk jus buah sebagai alternatif mengonsumsi 

buah dan sayur segar, untuk memenuhi nutrisi dan menjalankan 

gaya hidup sehat. 

Meskipun mampu menghasilkan tanaman buah lokal seperti 

melon air, apel, pir Asia, anggur dan jeruk keprok, namun selama 

musim dingin hingga menjelang musim semi pasokan buah-

buahan lokal menjadi terbatas. Alhasil, Korea semakin 

mengandalkan jus buah impor untuk memenuhi kebutuhan.

Tren impor Korea Selatan untuk komoditas Fruit or 

vegetable juice dalam lima tahun terakhir mengalami 

peningkatan dari segi nilai dan kuantitasnya. Puncaknya 

pada tahun 2019, jumlah impor mencapai 104 juta USD 

dengan kuantitas yang tinggi sebesar 35 ribu ton. 

Hal ini bisa dijadikan peluang bagi pelaku usaha buah dan sayur di 

Indonesia untuk dapat memasarkan produk mereka di pasar 

Korea Selatan. Apalagi, kuantitas produk buah tropis Indonesia 

yang tinggi memang diakui oleh dunia.

Data Kementerian Pertanian menyebut, setiap tahunnya 

pemerintah mengembangkan tidak kurang dari 6.000 hektare 

kawasan buah-buahan yang menjadi prioritas, yaitu jeruk, 

mangga, manggis, pisang, durian, dan buah-buahan lainnya 

seperti lengkeng, nenas, salak dan buah naga di berbagai daerah 

sentra produksi. 



Kompetitor langsung produk Fruit or vegetable juice Indonesia adalah produsen dari negara Amerika, 

Turki dan Vietnam. Terutama Amerika, dengan produk unggulannya, Del Monte. Ketiga negara tersebut mampu 

memimpin karena mempunyai teknologi pangan yang bisa membuat bahan buah/sayuran busuk tetapi tidak 

menarik perhatian serangga untuk ampasnya. Selain Vietnam, di pasar Asia Tenggara, Indonesia masih harus 

bersaing dengan Thailand yang lebih unggul pada kuantitas ekspor jus buah dan sayur ke Korea Selatan.

Keunggulan-keunggulan Kompetitor Indonesia

Keunggulan produk Amerika yang pertama terletak pada rasa dan kualitas. Rasa jus olahannya mampu 

menyamai jus segar yang dibuat langsung. 

Kemasan produk Amerika terkesan premium walau harga masih terjangkau. 

Produk Vietnam memiliki banyak rasa buah yang lebih variatif. 

Produk Vietnam juga menyesuaikan dengan produk khas asal negara tersebut. 

Untuk promosi, Vietnam menggandeng selebriti menjadi pemikat. 

Kompetitor 
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SWOT
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Di dalam melakukan sebuah penetrasi produk terutama 

untuk Fruit or vegetable juice diperlukan sebuah strategi 

yang tepat sasaran, oleh karena itu berikut adalah analisa 

SWOT dari Fruit or vegetable juice untuk pasar di Korea 

Selatan:

Strengh (Kekuatan)
Indonesia menduduki peringkat dua puluh di antara tiga 

puluh satu besar negara pengekspor jus buah dan sayur ke 

Korea Selatan. Korea Selatan bukan merupakan negara 

penghasil buah. Kebanyakan suplai buah merupakan 

produk impor. Selain itu mereka tidak menghasilkan 

buah-buahan tropis seperti di Indonesia. 

Weakness (Kelemahan)
Meskipun kaya akan bahan baku yaitu buah buahan dan 

sayuran, Indonesia masih kalah unggul dibandingkan 

negara lain seperti Amerika dan Korea Selatan sendiri. 

Jenis produk minuman Indonesia yang banyak diekspor 

adalah produk minuman jus dan minuman dengan rasa 

buah. Namun, biaya produksinya lebih mahal ketimbang 

negara lain. Biaya logistik yang mesti ditanggung pelaku 

usaha cukup tinggi menyebabkan produk menjadi tidak 

kompetitif. Ditambah dengan jumlah industri pengolahan 

minuman jus kemasan yang masih minim. 

Oportunity (Kesempatan)
Konsumsi buah segar terus tumbuh di Korea Selatan 

karena semakin banyak orang Korea Selatan menjadi 

lebih sadar akan manfaat kesehatan dari buah-buahan. 

Permintaan jus segar telah meningkat permintaanya di 

kalangan populasi kelas menengah dibandingkan dengan 

jus olahan. 

Untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekspor 

minuman, Indonesia bisa meningkatkan jenis produk 

yang tidak banyak 

diproduksi oleh 

negara lain. Salah 

satunya adalah jus 

s i r s ak ,  k a r ena 

minuman ini tidak 

d i p r o d u k s i  d i 

negara lain. Jenis 

komoditi lain yang 

b i s a  d i j ad i kan 

potens i  ada lah 

Nanas. 

Threat (Ancaman)
Bidang ekspor jus ke Korea Selatan saat ini masih 

dikuasai Amerika Serikat. Produk Indonesia masih belum 

masuk ke jajaran produk jus yang biasa dibeli oleh 

masyarakat Korea. Mereka masih mengandalkan produk 

dalam negeri, seperti Lotte Chilsung Beverage, Del Monte 

dan Minute Maid. Preferensi konsumen Korea Selatan 

terhadap produk dan budaya Amerika juga menjadi 

tantangan sendiri bagi pelaku usaha asal Indonesia.



Ketentuan 
  Pemasaran

Struktur Pasar
Pasar di Korea Selatan terutama di Fruit or vegetable juice 

cenderung oligopolistik dimana beberapa produsen menjual 

dengan jenis barang yang serupa namun karakteristiknya 

berbeda. 

Terdapat Top 5 merek jus yang paling banyak dibeli di Korea 

Selatan, yaitu Delmonte Orange, Delmonte Cold, Minute Maid 

Original, Seoul Milk Fresh juice (jeruk dan anggur), Lotte Jeju 

I s l a n d  ( j u s 

jeruk). Jenis 

menjadi buah 

yang  pa l i n g 

diminati oleh 

m a s y a r a k a t 

Korea Selatan 

adalah jeruk. 

Ketentuan 
Pemasaran
Pasar  Korea 

S e l a t a n 

m e m i l i k i 

t a n t a n g a n 

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).
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Saluran 
Distribusi

Jalur distribusi gula secara umum masih sesuai standar baku 

Korea Selatan dan secara detail bisa dilihat sebagai berikut:

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 

Berdasarkan kebijakan FTA ASEAN – Korea, 
tarif untuk komoditas Fruit or vegetable juice dari 
Indonesia adalah 10%.

Regulasi Impor 
Produk di Korea Selatan

Sistem Labelling 

Salah satu ketentuan untuk produk makanan supaya bisa masuk ke market Korea 

Selatan adalah system labeling. Perlu diperhatikan, ada beberapa jenis labelling, seperti 

Food Equipment Categorization and Labeling System. Sistem tersebut menggunakan 

peralatan yang tidak aman terhadap makanan untuk melampirkan label khusus sesuai 

dengan standar "Futures Sweet". Contoh labeling yang dimaksud adalah:

Prosedur Sistem Labeling



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

1. Nama dan Jenis Produk
 2. Negara asal pembuatan
3. Daftar bahan baku utama (termasuk
     masa jenis dan presentase)
 4. Bahan adiktif makanan
 5. Informasi nilai gizi
 6. Saran penyimpanan
7. Nama, alamat, dan nomor telepon
     importir
 8. Nomor lisensi importir
 9. Tanggal produksi
 10. Tanggal kadaluarsa
11.  Alamat untuk pengambilan barang    

       jika ada kerusakan
12. 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. 

Di samping 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

Tpercent Daily values are based on 2,000 kcl. Your daily values maybe higher or lower depend on calories needs
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Selain itu, label nutrisi wajib ada di setiap produk makanan 

Indonesia. Pengembangan label nutrisi yang bisa dilihat sebagai 

berikut: 

Contoh label yang tergolong 
dalam klasifikasi  “Pemisahan Sampah”

Sebagai catatan, untuk menghindari masuknya jenis logam beracun, maka MFDS menetapkan larangan penggunaan bahan-bahan 

seperti timah, cadmium, merkuri, dan kromium, diatas 100 ppm.  Beberapa perusahaan produk makanan olahan di Korea Selatan, 

seperti Orio misalnya, sudah beralih menggunakan tinta berbasis minyak sayur pada kemasannya sebagai bentuk kepedulian 

terhadap lingkungan.

Untuk menghindari masuknya jenis logam beracun, MFDS menetapkan larangan penggunaan bahan-bahan seperti timah, cadmium, 

merkuri, dan kromium, diatas 100 ppm.

Contoh Kemasan Produk Korea Selatan

Su
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r: 
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co
m



1.Del Monte Orange 200 ml
800 korea won

3.Minute Maid Original 

350 ml 1000 korea won

Informasi 
Harga 2.Del Monte Cold  1.89 liter

5000 korea won

Berikut adalah contoh produk
 jus buah dan sayuran yang ada di Korea Selatan:

Seluruh Images pada catalog ini hanya bersifat ilustrasi bersumber dari Google

Seoul Milk, Fresh Juice (Morning Juice) 190 ml
400 korea won

Lotte Jeju Orange 1.5 liter
2000 korea won

Sumber gambar: naver dan coupang.com.ITPC BUSAN 2020
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Pameran�Tahunan

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

Daftar�Importir

No.

1 

2

3

4

5

6

 

Nama Pameran Website

DRINK & DESSER SHOW

SWEET KOREA 

HALAL TRADE EXPO KOREA

SOUL FOOD TECH 

GWANGJU FOOD FAIR

SOUL CAFE SHOW

1 

2 

3

4

5

Nama PerusahaanNo.

JF&B

Lotte Chilsung Beverage

Fnroad Korea Co., Ltd.

Lg Household And Health Care

Woongjin Foods Co., Ltd.

Haitai Beverage Co., Ltd.

Tulip International Inc.

6

7



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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