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KATA PENGANTAR 

 

Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Busan merupakan lembaga perwakilan dari 

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.  

 

Penulisan Laporan Informasi Intelijen Bisnis ini bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai kondisi pasar Produk Kopi (HS 0901) di Korea Selatan. Beberapa data statistik dan 

regulasi yang berkaitan dengan komoditas tersebut di dalam laporan ini diambil dari berbagai 

sumber referensi serta pusat data terpercaya yang dikeluarkan oleh lembaga data yang kredibel 

sehingga data-data yang disampaikan pada laporan ini adalah valid.  

  

Diharapkan informasi dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha serta 

pihak terkait lainnya di Indonesia dalam pembuatan kebijakan dan penyusunan strategi 

pemasaran produk kopi di Korea selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Korea Selatan sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki tingkat GDP yang tinggi 

menjadikan negara ini sebagai pasar potensial tujuan ekspor. Pemanfaatan potensi Indonesia 

sebagai negara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya terhadap hasil pertanian 

dapat membuka pintu bagi Indonesia untuk memasuki pasar terutama produk Kopi di Korea 

selatan. Korea Selatan merupakan negara industri, pada industri pengolahan berbagai hasil 

pertanian, produk makanan, minuman dan suplemen makanan Korea Selatan mengimpor bahan 

baku atau setengah jadi untuk kemudian diolah menjadi beragam barang jadi melalui penerapan 

riset dan teknologi sehingga bernilai tambah. Produk Bumbu dan rempah-rempah yang ada di 

Korea umumnya digunakan untuk bumbu-bumbu penyedap dan bahan suplemen kesehatan, 

diproduksi sesuai selera konsumen masyarakat Korea Selatan yang hampir seluruhnya lebih 

memilih jenis makanan/suplemen yang disukai berdasarkan rasa, tipikal, kegunaan dan 

kebiasaan mereka yang telah membudaya, hal ini seiring dengan kebutuhan masyarakat Korea 

dimana jenis bumbu kesemuanya adalah bahan-bahan yang dapat dipasok dari Indonesia. 

Tujuan Pembuatan Market intelligence untuk Produk Kopi adalah untuk memberikan 

informasi secara menyeluruh terkait keadaan pasar, mengetahui pesaing serta menentukan 

strategi dalam promosi dan mendistribusikan produk komoditas kopi Indonesia di pasar Korea 

Selatan kepada pengusaha Indonesia.  Melihat trend periode 2019 – 2020 dan triwulan 2021, 

dan juga melihat perkembangan bisnis kopi pada masa pandemic awal 2020 sampai saat ini.. 

Laporan ini akan mendalami potensi produk-produk Indonesia untuk bisa diperdagangkan di 

Korea Selatan. Diantaranya memberikan Informasi Analisa keadaan pasar, mengetahui pesaing 

serta menentukan strategi dalam promosi dan mendistribusikan produk Kopi Indonesia di pasar 

korea selatan. Tulisan ini diharapkan menjadi referensi atau pemahaman baru bagi para eskportir 

dan calon eksportir Indonesia untuk bisa menembus pasar Korea Selatan untuk produk kopi. 

 

 

 



 

1. METODOLOGI DAN BATASAN PRODUK 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan market intelligence ini adalah metode deskriptif 

dengan beberapa referensi seperti halnya pengamatan pasar, data dari wawancara atau 

kunjungan, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data melalui laporan 

terdahulu, berita aktual serta pengamatan serta pendapat ahli dari konsumen akhir dan para 

stakeholder lainnya. Market intelligence menggunakan data perdagangan tahun 2019-2020. 

Berikut ini adalah deskripsi produk kopi berdasarkan Kode HS:  

Tabel 1.1 Kode HS Kopi 

 

Sumber: BTKI(Buku tarif kepabeanan Indonesia) 

 

2. GAMBARAN UMUM NEGARA  

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan dengan tepat sebelumnya bahwa 

produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan akan naik dua tingkat ke peringkat kesepuluh di dunia 

pada tahun 2020 dengan pencapaian juga sebagai ekonomi terbesar keempat di Asia. Korea 

Selatan membukukan 1,58 triliun dolar AS dalam PDB pada tahun 2020 untuk menempati 

peringkat kesepuluh di dunia. 

Negara ginseng ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat yang dimulai sejak 

tahun 1964 dimana terjadi kenaikan GNP sebesar 9%, hingga pada tahun 1971 komoditi ekspor 

Indonesia mencapai US$ 1,132 juta dan ekspor manufaktur mencapai 86% dari total komoditas 



 

ekspor (sumber: kbriseoul.kr). Namun kondisi perekonomian Korea Selatan mengalami krisis di 

tahun 1997-98 akibat krisis finansial yang terjadi di Asia saat itu. Pemerintah kemudian 

melakukan beberapa reformasi di bidang ekonomi, seperti meningkatkan investasi asing serta 

impor. Dengan kebijakan ekonominya pada beberapa tahun sampai saat ini Korea Selatan masuk 

kedalam dengan GDP ranking top-ten. Tabel 1.2 di bawah ini menyampaikan rangking negara 

berdasarkan GDP tahun 2020.  

Tabel 1.2 Ranking GDP Negara Dunia 2020 

 

Sumber : IMF (GDP World) 

Melihat dari kenaikan peringkat PDB tersebut menunjukkan fakta bahwa Korea Selatan tidak 

berefek terlalu besar oleh perlambatan ekonomi global di tengah pandemi COVID-19. Brasil dan 

Rusia, yang peringkatnya lebih tinggi dari Korea Selatan tahun lalu, diprediksi menempati 

peringkat 12 dan 11, masing-masing tahun ini. Korea Selatan masuk dalam daftar sepuluh besar 

PDB global untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Perdagangan Korea terhadap Dunia juga 

tidak dalam kondisi resesi. Pemerintah Korea Selatan dengan sigap mengantisipasi COVID-19 

yang pertama kali muncul di China pada Desember 2019 dan memicu krisis kesehatan besar-

besaran di seluruh dunia dan menghantam ekonomi yang berakibat neraca perdagangan anjlok. 

Perdagangan Korea – Dunia 2016 - 2/2021 menunjukkan kondisi yang stabil. 

 



 

Grafik 1.1 Perdagangan Korea - Dunia 

 

 

Pandemi yang terjadi di awal 2010 sampai dengan saat ini tidak berefek terlalu besar dan 

lama pada ekonomi Korea Selatan. OECD melihat hal ini karena kinerja dan kebijakan pemerintah 

yang solid Korea Selatan dengan melancarkan langkah-langkah anti-virus korona yang efektif dan 

upaya untuk meminimalkan dampak virus pada ekonominya. Menurut data yang diperolah dari 

International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun 2018 dan tahun-

tahun berikutnya diperkirakan akan tumbuh relatif stabil pada angka 3.0 persen hingga 3.1 

persen. Tabel di bawah ini menunjukkan prediksi perkembangan GDP Korea Selatan dari tahun 

2018 hingga 2023. 

  

Grafik 1.2 Prediksi Pertumbuhan GDP Korea Selatan Tahun 2017 – 2023 



 

Sumber: www.imf.org 

3. KERJASAMA EKONOMI KOREA SELATAN DAN INDONESIA 

Semenjak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1966, hubungan bilateral antara 

Indonesia dan Republik Korea (ROK) terus mengalami perkembangan dan peningkatan dari tahun 

ke tahun di berbagai bidang. Hubungan yang erat ini dapat dilihat dari meningkatnya kerjasama 

dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tercermin dari bertambahnya ikatan kerjasama antara kedua 

negara di berbagai bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, perdagangan dan sosial budaya.  

Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia–Korsel berada pada posisi yang saling 

melengkapi. Kedua negara berpotensi untuk saling mengisi satu sama lain. Di satu pihak, 

Indonesia memerlukan modal/investasi, teknologi dan produk-produk teknologi dan di lain pihak, 

Korsel memerlukan sumber alam/mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar. ROK 

merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang heavy industry, IT dan 

telekomunikasi. 

Hubungan kerjasama bilateral RI-ROK yang terbina dengan baik di bidang ekonomi dan 

politik, dapat dilihat dari tingginya tingkat kunjungan antar pemimpin kedua negara seperti 

diantaranya: 

1. Kunjungan Kenegaraan Presiden Lee Myung Bak, Maret 2009 

2. Kunjungan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (ASEAN-ROK Commemorative 

Summit), Juni 2009 

3. Kunjungan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (G-20 Summit), Nopember 2010 

4. Kunjungan Presiden Lee Myung Bak (Bali Democracy Forum), Desember 2010 

5. Kunjungan Presiden Lee Myung Bak (ASEAN plus three, East Asia), Nopember 2011 

6. Kunjungan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Nuclear Security Summit), Maret 

2012 

7. Kunjungan Presiden Lee Myung Bak (Bali Democracy Forum), Nopember 2012 

8. Kunjungan Kenegaraan Presiden Park Geun Hye (APEC dan State Visit), Oktober 2013  

9. Kunjungan Presiden Joko Widodo (25th Asean – ROK Commemorative Summit), Oktober 

2014 

10. Kunjungan Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo ke Seoul, 15-18 Mei 2016 

http://www.imf.org/


 

11. Kunjungan Kenegaraan Presiden Moon Jae In ke Jakarta November 2017 

Dalam hubungan kerjasama di sektor ekonomi, pencapaian target untuk meningkatkan 

kerjasama RI-ROK juga didukung dengan membentuk Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (CEPA) untuk melengkapi perjanjian ASEAN-ROK Free Trade Area (FTA) yang telah ada 

sebelumnya. 

Perundingan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) saat 

ini telah terselenggara sebanyak tujuh kali. Pelaksanaan terakhir diadakan di Seoul, Korea, pada 

tanggal 21-28 Februari 2014. Putaran ini merupakan lanjutan dari putaran keenam IKCEPA yang 

diadakan di Bali pada tanggal 4-8 November 2013. IKCEPA terakhir telah dicapai suatu 

kesepakatan dimana telah disepakati untuk dibentuk pilar utama untuk meningkatkan akses 

pasar perdagangan barang dan jasa, fasilitasi perdagangan dan investasi serta cooperation 

termasuk capacity buiding. 

Hubungan kerjasama terus terjalin, ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pertemuan ke-5 

Indonesia-Korea Working Level Task Force (WLTF) on Economic Cooperation pada tanggal 29-30 

September 2014 di Seoul, dimana pelaksanaan tersebut diwakili dari berbagai Kementerian RI 

dan Korea Selatan. Dalam pertemuan ke-5 WLTF tersebut, kedua pihak membahas berbagai 

proyek yang sedang berlangsung maupun yang akan dilakukan. Kedua pihak sepakat untuk 

mengakselerasi kerjasama bilateral dengan memprioritaskan 10 proyek utama. Pertemuan ke-5 

Plenary WLTF juga sepakat untuk memperpanjang TOR pembentukan Joint Secretariat yang akan 

segera berakhir sehingga Joint Sekretariat yang telah berjalan sejak bulan Februari tahun 2012 

tersebut dapat terus berjalan untuk menjembatani berbagai kerjasama antara kedua negara. 

Sejak kunjungan presiden korea selatan Moon Jae In pada bulan November 2017 yang lalu ke 

Indonesia, hubungan kerjasama Indonesia dengan korea selatan ditingkatkan menjadi Special 

Strategic Partnership. Secara garis besar ada empat hal dalam perjanjian tersebut, meliputi 

politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan dan keamanan. Dalam bidang ekonomi Republik 

korea merupakan salah satu mitra dagang dan negara asal investasi terbesar bagi Indonesia 

dengan mekanisme kerjasama bilateral Joint Commission, Working level task force on Economic 

Cooperation dengan 9 Grup kerja, yakni dibidang perdagangan dan investasi, kerjasama dibidang 

industri, dibidang konstruksi dan infrastruktur, kerjasama dibidang lingkungan, dibidang 



 

pertanian, kehutanan dan kelautan, dibidang bantuan politik dan keuangan, dibidang energi dan 

sumber daya mineral, dibidang pertahanan dan bidang mobil ramah lingkungan (green car). Pada 

tahun 2015, volume perdagangan kedua negara mencapai USD 16.09 miliar dengan defisit 

dipihak Indonesia sebesar USD 762.759 juta. Sementara investasi Republik Korea di Indonesia 

tahun 2015 mencapai USD 1.21 miliar (2329 proyek).  

Tahun 2021 hubungan diplomatik Republik Indonesia-Republik Korea menginjak usia ke 

48 tahun. Hubungan diplomatik kedua negara mulai dijalin pada September 1973, namun 

hubungan tingkat konsulat telah dimulai pada Agustus 1966. Kedua negara terus berupaya 

meningkatkan hubungan dan kerja sama baik secara bilateral, regional maupun multilateral. 

Hubungan dan kerja sama bilateral memasuki babak barupada kunjungan kenegaraan Presiden 

Moon Jae-in ke Indonesia tanggal 8-10 November 2017. Melalui “Republic of Korea-Republic of 

Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace" kedua pemimpin negara sepakat 

untuk meningkatkan status kemitraan menjadi special strategic partnership, dengan fokus kerja 

sama pada empat area, yaitu: pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan 

pembangunan infrastruktur, people-to-people exchanges, dan kerja sama regional dan 

global.(kemlu.ri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 2 

PELUANG PASAR 

 

Secara umum, pasar kopi di Korea masih dalam kondisi relatif stabil meskipun ditempa 

kesulitan pada masa pandemi yang bermula efeknya pada negara ini di tahun 2020. Hampir 

beberapa sektor melaporkan kerugian pada tahun ini karena efek covid dan sebagian laporan itu 

disampaikan untuk biaya operasional meningkat karena persaingan yang semakin ketat. Saat ini, 

pasar kopi telah menjadi raksasa untuk menjadi industri tunggal individu dari hanya minuman 

yang lebih disukai di Korea Selain itu, konsumen memanfaatkan berbagai kesempatan untuk 

belajar tentang kopi tidak hanya melalui media massa seperti televisi dan internet, tetapi juga 

melalui berbagai jalur seperti pelatihan dan literatur tentang kopi, serta konvensi atau pameran 

tentang kopi. Ketika sekelompok konsumen dengan pengetahuan yang cukup tentang kopi 

meningkat, mereka tidak hanya menikmati mencicipi kopi sebagai minuman favorit, tetapi 

menerima kopi sebagai budaya rutin.  

Rata-rata orang dewasa Korea minum lebih dari 300 cangkir kopi. Pada tahun ini jumlah 

peminum kopi lebih sedikit 20% dibandingkan tahun 2019 karena COVID-19 telah menyebabkan 

banyak kedai kopi di Korea tutup, sedangkan mereka yang tetap berbisnis tetap memasarkan 

kopinya namun hanya boleh untuk take-away saja. Adapun hal ini permintaan kopi di Korea ini 

masih lebih tinggi daripada permintaan kopi di negara-negara eropa.  

Di abad ke-14 korea memiliki budaya minum teh. Budaya teh menjadi budaya yang penting. 

Pada zaman itu, teh dianggap sebagai minuman mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan 

keluarga kerajaan. Teh tersebut umumnya berasal dari biksu Hadong yang di konsumsi dengan 

tujuan untuk mendapat ketenangan dan penyegaran pikiran. Meski demikian, budaya minum teh 

di Korea perlahan menghilang karena memiliki tata cara adat yang rumit. Kemudian kembali di 

kenal di abad ke 16. Di dunia international, Korea merupakan negara terbesar ke tiga pengimpor 

kopi. Faktor utamanya ialah karena di Korea Selatan, memiliki konsumsi kopi yang besar. Lebih 

dari 2,6 juta kantong kopi seberat 60 kilogram dikonsumsi di Korea pada tahun 2019. 

Tren minum kopi di Korea selatan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Kopi 

merambah perkantoran, restoran, dan rumah pada tahun 1970-an. Kemudian inovasi Dongsuh 



 

Foods Corporation, membuat jenis produk kopi instan yang mudah dibuat dan dikonsumsi, 

berbagai ide bisnis terkait kopi terus bermunculan dari minuman, hingga kue bercita rasa kopi. 

Lalu, budaya dan life style masyarakat korea juga bergeser. Belakangan ini muncul budaya ber 

‘orang kagong’ atau orang yang belajar di kedai kopi. Selain itu juga, muncul kafe-kafe yang 

membidik pasar untuk ibu dan anak, serta kafe-kafe khusus bagi pemilik hewan peliharaan untuk 

berkumpul sembari membawa hewan peliharaan mereka . 

 

 

Sumber : https://www.statista.com/statistics/314992/south-korea-total-coffee-consumption/ 

Dengan munculnya berbagai tren tersebut, kopi kemudian menjadi semakin populer. 

Konsumen kopi pun semakin beragam demografi masyarakat dan pangsa pasarnya pun semakin 

meluas. Di Korea Selatan sendiri kedai kopi atau kafe bermunculan mulai dari brand international 

seperti starbuck hingga brand-brand lokal Korea yang memiliki cabang hingga ribuan di seluruh 

korea selatan. Varian produk kopi di tawarkan dalam bentuk kopi siap seduh atau kopi instan 

serta roast bean menjadikan kopi menjadi semakin mudah dijangkau oleh konsumen di Korea 

Selatan. Korea Selatan memiliki 49.000 kedai kopi di seluruh negeri, lebih dari 18.000 di 

antaranya diperkirakan berada di Seoul (coffeebi.com)  

 

 

https://www.statista.com/statistics/314992/south-korea-total-coffee-consumption/


 

1. PERSEPSI KONSUMEN  

Untuk melakukan transaksi perdagangan, importir Korea cenderung menyukai pemasok yang 

berkesinambungan. Hal tersebut untuk melindungi pasar dari kelangkaan kopi. Sedangkan untuk 

melakukan persetujuan jual beli, pelaku importir Korea Selatan memiliki spesifikasi tertentu 

untuk bisa masuk ke pasar domestik Korea Selatan yaitu dengan tindakan sanitasi makanan (food 

sanitation act), dan tindakan karantina tanaman (plant quarantine act) (sumber: Asean-Korea 

centre). Disamping juga dengan kelengkapan dokumen ekspor dan impor pada umumnya.  

Korea Selatan banyak melakukan impor kopi dari Vietnam, Brazil, Ethiopia, Kolombia dan 

Guetamala. Demografi penikmati kopi korea juga menunjukan berbagai fakta yang menarik di 

mana konsumen yang mencari 'kopi berkualitas tinggi' dibandingkan sebelumnya. Masyarakat 

pada umumnya menilai kopi dari beberapa aspek seperti rasa dan aroma, harga, asal kopi, 

kualitas, brand dan sebagainya.  Rasa serta aroma merupakan aspek terpenting dari keputusan 

membeli konsumen terhadap kopi di Korea SelatanPreferensi konsumen korea terhadap jenis 

kopi 2/3 diantaranya lebih menyukai jenis arabica, dan 1/3 konsumen kopi menyukai jenis 

arabica.  

 

Sumber: https://coffeebi.com/2019/03/13/south-korean-coffee-market/ 

Secara umum konsumen Korea Selatan mengeluarkan anggaran rata-rata 2-5 ribu won per 

hari dimana merupakan kisaran harga satu gelas kopi di Coffee Shop. Adapun 22 % konsumen 

Korea mengeluarkan anggaran sebesar 5-10 ribu won dimana merupakan rata-rata harga 2 atau 

sampai 3 gelas kopi di Coffee Shop. Melihat dari preferensi bahwa konsumen dalam memilih 

kedai kopi antara lain berdasarkan suasana toko (37%), berbagai keuntungan diskon (33,3%), 

kenyamanan dan kenyamanan tempat duduk (32%), dan merek kopi (29,3%). 

https://coffeebi.com/2019/03/13/south-korean-coffee-market/


 

 

GAMBAR 2.2 PERILAKU KONSUMSI KOPI KOREA SELATAN 

Sumber: Newstoday Korea 

Kopi dikonsumsi pada waktu siang hari mencapai 55 % pada waktu makan siang dan 22 % 

pada pagi hari. Waktu tersebut merupakan waktu ideal seseorang dalam bekerja atau 

menghasilkan sesuatu yang produktif, sehingga dibutuhkan supplemen dalam menjaga fokus 

serta terhindar dari rasa kantuk. Kopi merupakan minuman yang memiliki kadar caffeine dimana 

berkhasiat dalam meningkatkan denyut jantung sehingga memberi dampak dalam mengurangi 

rasa kantuk. Tren minum kopi setelah makan siang sangat populer di kalangan konsumen kelas 

pekerja Korea Selatan, Hal tersebut terlihat dari ramainya antrian di Coffee Shop pada waktu 

istirahat jam kerja di wilayah perkantoran. Adapun kopi yang paling populer adalah Americano, 

Kopi Americano merupakan pencampuran esspreso dengan air dimana sangat cocok untuk 

dinikmati pada pagi atau siang hari. Hal ini membuktikan bahwa peluang pasar untuk kopi 

sangatlah besar dan tentunya didukung juga dengan dua faktor utama, yakni banyaknya jumlah 

permintaan konsumen terhadap kopi serta maraknya bisnis café dan coffee shop di Korea Selatan. 

Coffee shop telah menjadi lokasi strategis dalam mengakomodir gaya hidup modern 

masyarakat Korea seperti nongkrong, diskusi, rapat dan sebagainya, tanpa ada batasan waktu 

walaupun pada tahun 2020 pembatasan untuk mengunjungi tempat-tempat umum menjadi 

dibatasi.  Mayoritas Coffee Shop menyajikan suasana serta kenyamanan bagi konsumen dimana 

merupakan satu paket kesatuan yang ditawarkan, selain pilihan menu yang beragam dan rasa 

yang sesuai dengan selera konsumen. Beberapa Coffee Shop juga menghadirkan konsep tertentu 

seperti Homie selayaknya rumah atau bahkan tematik berdasarkan satu Negara origin (asal) biji 

kopi tersebut dihasilkan. 



 

Pangsa pasar kopi Korea Selatan didominasi oleh kopi mix. Kopi mix yang dimaksud ialah kopi 

olahan café berbasis esspreso seperti capuchino, vanilla latte, green tea latte, dan sebagainya. 

Kopi jenis ini dijual di Coffee Shop dengan varian harga yang beragam berdasarkan kebijakan dari 

masing-masing Coffee Shop.  Menu beragam yang ditawarkan menjadi salah satu faktor 

pendorong peningkatan kopi jenis ini menjadi lebih disukai. Konsumen disajikan cara lain dalam 

menikmati kopi, tidak hanya dengan rasa pahit tapi dengan penambahan serta variasi yang 

menjadikan kopi menjadi minuman yang populer untuk dikonsumsi berbagai segmen usia. Bahan 

dasar jenis kopi ini adalah Arabica roasted bean (biji kopi yang sudah disangrai) dimana diimpor 

dari Negara produsen kopi seperti Brazil, Colombia, Vietnam, termasuk Indonesia.  

 

2. STRUKTUR PASAR 

Di Korea Selatan tersedia lebih dari 7000 gerai coffee shop yang dipegang oleh perusahaan 

besar sementara untuk usaha coffee shop kelas menengah berjumlah 20,000 an gerai coffee shop 

dan dipegang secara individual. Meskipun ada pembatasan sosial dan operasi kafe selama 12 

bulan terakhir, tingkat konsumsi kopi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Data dari 

badan pemerintah, Korea Custom Services, Korea Selatan mengimpor 176.648 ton kopi senilai 

$ 737,8 juta pada tahun 2020 dengan kenaikan tahunan masing-masing sebesar 5,4% dan 11,5% 

Riset dari coffee portal menunjukkan bahwa bahkan di antara pembatasan ketat pada 

perdagangan selama pandemi, rantai kopi bermerek Korea Selatan masih membuka ratusan toko 

pada tahun 2020, dengan total pasar kafe bermerek berkembang 8,3% menjadi 24.905 gerai 

selama 12 bulan terakhir. Pemimpin pasar, Ediya Coffee, membuka 235 gerai selama 2020 dan 

sekarang mengoperasikan 3.200 gerai di Korea Selatan. Starbucks menambah 102 gerai dengan 

total 1.436 gerai, A Twosome Place membuka 191 gerai dengan total 1.291, dan Mega Coffee 

yang berfokus pada ukuran gelasnya kini mengoperasikan 1.119 gerai setelah membuka 367 

gerai selama setahun. Kebijakan pencegahan tindakan karantina secara ketat yang ditargetkan 

membuat Korea Selatan mencapai keberhasilan awal dalam mengatasi Covid-19 dan membatasi 

kerusakan ekonomi pada bisnis restoran termasuk kedai kopi. Namun, menyoroti tantangan 

jangka panjang yang dihadapi semua ekonomi dalam menghindari kebangkitan virus, Korea 

Selatan dalam beberapa bulan terakhir memperketat pembatasan perdagangan. Melihat dari 



 

sebaran jumlah coffee shop di Korea Selatan terlihat Gyeonggi, Seoul dan Busan berada pada 3 

terbesar sebaran jumlah coffee shop yang beroperasi. 

 

Sumber: Statista 

Meskipun diantara pemain-pemain utama Starbucks memiliki nilai penjualan tertinggi 1.28 

Triliun Won pada kenyatannya jumlah franchise coffee shop terbanyak adalah Ediya Coffee 

dengan total 2.200 gerai coffee shop Kemudian disusul oleh Starbucks (1020), Angel-in-us (890), 

Twosome Place (824), Caffe Bean (780), Tom N Toms (450), Coffee Bean (274), Paul Basset (80). 

 

3. TREN IMPOR KOPI DI KOREA SELATAN 

Korea Selatan mengimpor kopi menunjukan tren peningkatan signifikan. Pada tahun 2016 

korea selatan mengimpor 153,030 ton dengan nilai impor US$ 562 juta meningkat diatas 30% 

selama 5 tahun di tahun 2020 dengan mengimpor 176,648 ton dengan nilai US$ 737 juta. 

 

GAMBAR 2.5. PERSENTASE NILAI IMPOR KOPI BERDASARKAN JENIS 2016-2020 

Sumber : trademap (unit dalam ribuan USD) 



 

Jika dilihat tren berdasarkan presentase jenis kopi dalam 5 tahun terakhir Korea Selatan lebih 

banyak mengimpor green bean. Pada tahun 2016 korea selatan mengimpor 141,855 Ton dengan 

nilai impor US$ 421 juta meningkat diatas 8% selama 5 tahun di tahun 2020 dengan mengimpor 

156,942 ton dengan nilai US$ 454 juta. 

 

GAMBAR 2.6. JUMLAH IMPOR KOPI GREEN BEAN TAHUN 2016-2020 

Sumber : trademap (unit dalam ribuan USD) 

 

Korea selatan mengimpor Green bean dari dunia terbanyak dari negara Colombia dengan 

persentase pangsa pasar 23.43% diurutan kedua dari negara Brazil dengan persentase 19.74% 

Indonesia berada di peringkat 10 dengan persentase 2.45%. Green bean adalah biji kopi hijau 

sebelum proses roasting. Green bean merupakan produk kopi yang paling banyak 



 

diperjualbelikan untuk pasar ekspor karena memiliki daya tahan yang bagus terutama dalam 

kualitas. Pada umumnya kopi yang sudah melalui proses roasting hanya bertahan sekitar 6 bulan 

dalam menjaga kualitas kopi terutama berpengaruh terhadap rasa dan aroma. Proses penurunan 

kulaitas tersebut menjadikan coffee shop tidak menyimpan stok terlalu banyak dan 

memperhitungkan rata-rata perputaran biji kopi sehingga kualitas produk menjadi lebih terjaga. 

 

GAMBAR 2.7 PERSENTASE PANGSA PASAR IMPOR GREEN BEAN KOREA SELATAN TAHUN 2020 

 

GAMBAR 2.8. VOLUME IMPOR KOPI JENIS ROASTED COFFEE TAHUN 2020 



 

Suplai bahan baku kopi instan ke pabrik kopi berupa kopi robusta yang sudah melalui proses 

roasting di Negara asal. Hal tersebut merupakan staregi perusahaan dalam menekan biaya 

karena bahan baku tersebut relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan proses roasting 

dilakukan di Korea Selatan. Adapun kopi yang di roasting di Korea Selatan adalah jenis Arabica 

berkualitas dengan tujuan menjaga aroma serta rasa. Kopi instant dibuat dari bahan berupa biji 

kopi robusta yang dicampur dengan bahan baku lain. Permintaan biji kopi yang sudah diroasting 

tersebut dipenuhi dari Vietnam, Kamboja serta Brazil.  

Kopi yang berbasis ekspresso seperti americano dan minuman latte diracik dari biji kopi 

berkualitas dengan jenis Arabica pada umumnya dari green bean yang diroasting di Korea Selatan. 

Ada juga sebagian gerai coffee shop yang melakukan proses blending dengan kopi robusta 

dengan kadar kopi Arabica yang lebih banyak seperti 80 % - 20 % atau 70 % - 30% sesuai dengan 

rasa yang ingin dihasilkan dari masing-masing Coffee shop. Tingkat konsumsi kopi yang tinggi 

berpengaruh terhadap tingkat permintaan biji kopi terutama Arabica. Indonesia merupakan 

Negara produsen kopi terbesar peringkat ke-4 dunia yang menghasilkan kopi Arabica berkualitas. 

Permintaan Green bean pasar Korea Selatan saat ini masih didominasi oleh Negara Brazil, 

Kolombia serta Vietnam. Indonesia menempati posisi ke-10 hanya menguasai 2.72 % pasar kopi 

Korea Selatan. Hal tersebut merupakan peluang dimana Indonesia harus memperkuat Brand 

image di Korea sebagai Negara penghasil kopi berkualitas, dengan demikian konsumen serta 

Coffee shop akan mengerti kekayaan serta keanekaragaman kopi Indonesia sehingga permintaan 

akan suplai kopi Indonesia yang berkualitas akan meningkat. Ketika permintaan konsumen 

meningkat, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan volume impor kopi Indonesia ke 

Korea Selatan.  

 

4. SALURAN DISTRIBUSI 

Jalur pendistribusian barang impor dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan utama 

diantaranya Pelabuhan Incheon dan Pelabuhan Busan yang merupakan dua pelabuhan terbesar 

di Korea Selatan. Untuk kopi instant, pendistribusian green bean biasanya dilakukan melalui agen 

impor dari gudang penyimpanan untuk selanjutnya disalurkan ke perusahaan produsen kopi 

seperti Maxim untuk kemudian diolah menjadi kopi instant dengan berbagai varian. Produk kopi 



 

yang sudah jadi kemudian didistribusikan ke ritel grosir, hypermarket, supermarket, minimarket, 

dan pusat perbelanjaan lainnya.  

Saluran distribusi untuk kebutuhan biji kopi yang sudah diroasting berbeda dengan jalur kopi 

instan, dimana dari Gudang penyimpanan langsung kepada roaster yang terhubung dengan 

Pabrik dengan jaringan distribusi yang kuat seperti Jardin yang merupakan roaster sekaligus 

produsen berbagai jenis kopi. Pabrik tersebut kemudian mendistribusikan melalui wholesaler 

yang menggunakan jaringan pasar seperti Convenience store atau langsung kepada retailer serta 

melalui online shopping. Adapun jalur distribusi untuk Coffee Shop berasal dari Green bean 

setelah biji kopi tersebut. Pabrik berfungsi juga sebagai roaster kopi sebelum didistribusikan. 

Roaster tersebut kemudian meroasting biji kopi sesuai dengan pesanan Café dan kemudian 

didistribusikan tidak lama setelah kopi tersebut diperoses. Proses penyimpanan biji kopi roasted 

yang terlalu lama dapat mengurangi kualitas rasa serta aroma kopi itu sendiri. Selain 

diperuntukan untuk keperluan Café, sebagian Biji roasted dikemas dengan berbagai ukuran  

untuk menjadi bahan baku dalam membuat kopi handrip yang mulai populer di kalangan 

konsumen Korea Selatan.  

Gambar 2.9 Skema Pendistribusian Barang 

Sumber : ASEAN-Korea Center 



 

a. Mengenai Private Label 

Sejak E-mart memulai private label (PL) untuk semua jenis produk, termasuk kopi instant, 

maka banyak supermarket maupun hypermarket yang melakukan hal strategi serupa. Tujuan dari 

private label (PL)  adalah untuk menjual produk yang sama dengan harga lebih murah. Namun 

tingkat kepercayaan konsumen masih terhadap produk tersebut masih relatif rendah, 

dikarenakan budaya konsumen dalam mengukur kualitas suatu produk salah satunya adalah 

berdasarkan harga.  Konsumen private label (PL)  saat ini semakin berkembang karena produk 

tersebut mudah diakses dan konsumen dimanjakan oleh program promosi dari supermarket yang 

memungkinkan untuk mencoba produk private label (PL), sehingga mereka tahu mengenai rasa 

serta aroma produk kopi yang ditawarkan. 

 

5. HAMBATAN PERDAGANGAN  

Untuk mengekspor kopi ke Korea Selatan, ada berbagai hambatan yang harus dilalui antara 

lain dengan adanya penetapan standar baru terkait impor jenis produk makanan di Korea 

Selatan. Aturan standar baru tersebut memuat tentang tingkat kontaminan, zat aditif dan 

keamanan makanan, kesehatan manusia, batas residu maksimum, dan penggunaan pestisida 

pada produk makanan termasuk kopi (antaranews.com).  

Selain aturan-aturan di atas, aturan lain yang perlu dipenuhi oleh eksportir Indonesia adalah 

lisence produk yang menyesuaikan standar yang ditetapkan Korea Selatan. Sedangkan badan 

hukum atau lembaga sertifikasi terkait hal tersebut, di Indonesia belum sesuai dengan standar 

yang dipersyaratkan korea Selatan.  

 Hambatan-hambatan lain yang memungkinkan ditemuai para eksporter dan importer 

kopi dari Indonesia ke Korea Selatan.  

⚫ Kurangnya informasi yang menjelaskan produk kopi, keunikan, serta berbagai keuntungan 

bila membeli kopi produk Indonesia.   

⚫ Berbagai kasus penipuan perdagangan yang dilakukan oleh eksporter Indonesia  

⚫ Banyaknya calo atau agen yang ikut campur dalam proses ekspor maupun impor (dari 

kalangan sipil maupun oknum birokrat), sehingga menyebabkan pelaku usaha dari Korea 

beralih ke Negara lainnya.  



 

⚫ Kompetitor dari negara pengekspor kopi lain salah satunya adalah negara Vietnam. Vietnam 

menjadi kompetitor yang patut di perhitungkan dari sisi kebijakan kerjasama antar kedua 

negara. Juga bagaimana Vietnam mampu menjaga stabilitas produksi kopinya. Dengan 

produksi yang besar serta berkesinambungan, Vietnam bukan hanya mampu memberi 

jaminan bahwa rantai pasokan kopinya tidak akan terganggu, tetapi juga mampu 

menstabilkan harga dan bahkan berani menawarkan harga yang lebih rendah di banding kopi 

Indonesia. Selain itu, hubungan diplomasi antar Vietnam dan Korea Selatan juga tidak 

mensyaratkan tariff perdagangan antar kedua negara. Sehingga, hambatan-hambatan yang 

dimiliki mampu di minimalisir dan memudahkan pelaku bisnis antar kedua negara untuk 

melakukan kerjasama perdagangan. 

 

6. ANALISIS MARKET 

Untuk menjajaki peluang dan daya saing kopi indonesia dalam memasuki pasar korea, maka 

kami rumuskan dalam bentuk analisis Swot berikut ini:  

a) Strengh (Kekuatan) 

Di dunia international, kopi Indonesia dikenal memiliki cita rasa istimewa di kalangan 

penikmat kopi. Selain banyak di konsumsi di dalam negeri Kopi Indonesia juga telah banyak di 

ekspor ke negara di seluruh dunia baik itu dalam bentuk produk siap konsumsi maupun dalam 

bentuk biji kopi. Bahkan kopi Indonesia sudah diekspor hampir ke 100 negara di dunia Amerika 

Serikat, negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Palestina dan Lebanon, serta Tiongkok, Filipina, 

dan negara ASEAN lainnya.  

Indonesia juga memiliki areal perkebunan kopi yang luas. Areal Perkebunan itu dibagi 

menjadi beberapa pengusahaan yaitu Perkebunan Besar (PB) dan Perkebunan Rakyat (PR). 

Perkebunan Besar terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN), dan Perkebunan Besar Swasta 

(PBS). Luasanya pengusahaan tersebut tampak pada grafik berikut ini 

 



 

 

Sumber: BPS Indonesia tahun 2019 

Luasan area tanam tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta. 

Kemudian, luasan areal tersebut memproduksi kopi mencapai hampir 800 ribu ton di tahun 2019. 

Sedangkan dari sisi kualitas, kopi Indonesia di kenal memiliki kualitas yang baik. Bahkan di Asia, 

kualitas kopi dari Indonesia memiliki urutan tertas kopi terbaik di asia di susul Vietnam. Produk 

kopi Indonesia menyuplai terbesar ketiga kebutuhan kopi dunia. Sehingga, dengan potensi-

potensi ini memungkin kopi Indonesia lebih mudah dipasarkan di korea Selatan, karena sudah 

terbukti bahwa kopi Indonesia diterima di pasaran Internasional. 

 

 

Gambar 2.2: Jumlah produksi kopi berdasarkan pengusahaan 2017-2019( dalam ribu ton)  

sumber: BPS Indonesia 

b) Weakness (Kelemahan) 

Untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia dan meningkatkan volume ekspor kopi Indonesia 

terdapat berbagai permasalahan yang bisa diasumsikan sebagai sebuah kelemahan. Sisi 

kelemahan kopi Indonesia terletak bukan pada cita rasa produk, melainkan stok dan 



 

kesinambungan produksi. Hal tersebut bisa diketahui dari jumlah areal tanam atau lahan 

pertanian kopi yang ada di Indonesia. Dari total luas area tanam kopi di Indonesia, 96% 

diantaranya di jalankan oleh pertanian rakyat atau pengusahaan rakyat. Pertanian rakyat 

menjalankan tanam kopi dengan cara traditional. Pada system pertanian rakyat ini, para petani 

mengalami kesulitas modal, juga memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas dalam mengelola 

perkebunan kopi. Hal ini berpengaruh kepada produktivitas hasil tanam, stok yang tidak stabil 

juga pada harga yang berfluktuasi. 

Selain pada system produksi dan pertanian, sisi lemah kopi Indonesia bisa dilihat dari nilai 

RCA. Ini RCA ini menunjukan daya saing Indonesia untuk ekspor. Semakin tinggi nilai RCAnya, 

semakin tinggi tingkat daya saingnya. Bila dibandingan dengan negara competitor, Indonesia 

memiliki nilai RCA terendah, dan cenderung tertinggal jauh. Sehingga perlu adanya perbaikan 

untuk meningkatkan nilai RCA tersebut. 

 

Nilai RCA tinggi yang dimiliki Brazil dan Kolombia dikarenakan faktor jumlah ekspor yang tinggi. 

Sedangkan Vietnam, dipengaruhi oleh system pertaniannya terlebih dahulu.  Di wilayah Asia, 

Vietnam sebagai kompetitor terbesar Indonesia dalam hal supply kebutuhan kopi dunia. Vietnam 

berfokus pada peningkatan produksi kopi dengan memperluas lahan pertanian kopi. 

Memodernisasi cara bertanam kopi dengan membangun saluran irigasi, jalan-jalan disentra 

produksi kopi, melakukan penelitian, memberikan penyuluhan dan mengucurkan kredit serta 

memberikan hak pengolahan dengan luas areal tidak terbatas mencapai 50 tahun (Baso, 

Anindita: 2018). Dengan cara tersebut, Vietnam berhasil meningkatkan produksi kopinya, 

meningkatkan daya saing kopinya dan nilai ekspornya.  

 



 

c) Oportunity (Keuntungan) 

Kopi Indonesia terbukti memiliki kualitas tinggi dengan diterimanya di pasaran internasional. 

Hal tersebut menjadi modal penting sebagai bahan marketing untuk memasukan produk kopi di 

pasar Korea Selatan. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan korea selatan yang cukup 

harmonis juga menjadi salah satu jalan meningkatkan kerjasama perdagangan antar kedua 

negara. Sehingga, jenis produk yang selama ini sulit menembus pasar korea, bisa dijadikan jalan 

baru untuk memasukan jenis-jenis produk tersebut antara lain kopi. Dengan adanya kerjasama 

secara politis, maka memungkin sesame pelaku bisnis antara Indonesia-Korea bisa lebih terjalin 

untuk melakukan usaha bersama dalam hal ini Ekspor-impor. Lebih lanjut, dalam mitra bisnis dan 

dagang, Indonesia dan korea memiliki satu nota kesempahaman IK-CEPA (Comprehensive 

Economic Partnership Agreement) yang telah ditanda tangani oleh kedua negara akan membuat 

jumlah dan kualitas perdagangan kedua negara semakin meningkat. Dengan adanya perjanjian 

ini, kedua negara terutama Indonesia memiliki daya tawar lebih untuk meningkatkan ekspor kopi 

maupun produk lainnya. Perjanjian ini juga bisa dijadikan alat tawar memudahkan regulasi-

regulasi perdagangan korea selatan yang sulit menerima produk dari jenis tanaman.  

d) Threat (Ancaman) 

Produk kopi Indonesia kendatipun memiliki cita rasa yang diterima di dunia, akan tetapi jika 

daya saing dan daya tawarnya rendah bisa mengancam pasar kopi Indonesia sendiri. 

Ketidakstabilan produksi dan serta harga membuat kopi Indonesia akan menjadi sulit 

diperdagangkan di kalangan importer karena permintaan kopi di pasar korea Selatan yang terus 

mengalami peningkatan. Apabila produsen kopi di Indonesia tidak mampu menjaga stabilisasi 

produksi kopi, memungkikan pelaku bisnis korea tidak tertarik untuk membeli produk kopi 

Indonesia. Sedangkan di sisi lain, negara competitor seperti Vietnam, Brazil, Kolombia, dan 

negara penghasil kopi lainnya mampu melakukan itu, maka bukan tidak mungkin Indonesia 

kehilangan peluang untuk memasarkan produk kopi di korea selatan.  

Dari segi lain, berbagai kebijakan kerjasama perdagangan antara Indonesia perlu melihat 

secara lebih detil mengenai butir-butir isi perjanjian. Baik itu yang bersifat adminitratif maupun 

teknis. Terkait administratif misalnya korea selatan menetapkan berbagai aturan terkait license 

produk yang akan diimpor.  



 

Karakter Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan kenaekaragaman kondisi lahan 

menjadikan kopi Indonesia dikenal unik serta kaya. Aroma serta rasa kopi memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan kondisi lahan serta metode penanaman.  Indonesia memiliki sekitar 20 

(dua puluh) jenis kopi dengan identifikasi geografis, namun  mayoritas orang Korea hanya 

mengenal beberapa jenis seperti Kopi Mandheling,  Aceh Gayo  serta Toraja. Sebagian dari 

konsumen kopi Korea telah teredukasi tahu dan mengerti akan keanekaraman kopi Indonesia. 

Mereka sangat menyukai tiap rasa yang dihasilkan dari biji kopi specialty yang berkualtas tinggi.  

Kopi Indonesia yang didominasi oleh Arabica memberikan pilihan rasa yang kaya sesuai 

dengan origin (asal) dari kopi itu sendiri diantaranya adalah kopi Sumatera yang merupakan salah 

satu yang paling terkenal di dunia  seperti  Sidikalang, Linthong, dan Mandheling. Kopi 

tersebut menurut konsumen Korea memiliki rasa yang berat dengan aroma rempah dan earthty. 

Kopi sumatera memiliki tekstur yang halus dengan bau yang cukup tajam. Selain kopi sumatera, 

Aceh Gayo merupakan kopi yang sangat terkenal, namun orang Korea lebih mengenal kopi 

Mandheling dari pada kopi Aceh Gayo. Kopi ini terkenal karena berasal dari jenis kopi arabica 

terbaik dengan rasa yang lebih pahit namun dengan tingkat keasaman yang rendah dan aroma 

yang sangat tajam. Adapun Toraja yang merupakan kopi dari pulaui Sulawesi, disukai karena 

memliki rasa yang kuat dan fruity, tingkat keasaman yang rendah dengan tekstur yang lembut. 

Selain kopi tersebut, masih  banyak kopi Indonesia yang disukai oleh konsumen karena 

keanekaragam cita rasa  seperti Java Prenger, Papua Wamena, Flores Bawaja, serta Bali 

Kintamani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 3 

PERSYARATAN PRODUK 

 

1. KETENTUAN PRODUK 

a. Kebijakan Impor 

Dalam kebijakan impor, Korea Selatan menerapkan beberapa landasan hukum terkait dengan 

perijinan masuk untuk produk makanan olahan (diluar daging, ikan ,dan unggas), seperti :  

1) Food Sanitation Act bertujuan bagi peningkatan kesehatan masyarakat dengan 

mencegah risiko sanitasi yang disebabkan oleh pangan, mendorong peningkatan kualitas 

gizi pangan dan memberikan informasi pangan yang akurat suatu produk secara 

menyeluruh, sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

melalui kemajuan kualitatif produk pangan. 

2) Plant Quarantine Act ditujukan pada segala jenis tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran 

untuk menghindari bahaya penyebaran hama dan penyakit yang dapat disebarkan 

melalui produk-produk tersebut. 

3) Food Labeling Law merupakan regulasi dimana produsen perlu menyertakan informasi 

mengenai produk makanan pada kemasan, sehingga konsumen dapat memilih produk 

sesuai dengan informasi tersebut. 

Setiap produk yang akan memasuki pasar Korea Selatan diwajibkan memenuhi syarat dan 

ketentuan bedasarkan kebijakan diatas, dan untuk memastikan keabsahannya ekspotir perlu 

menghubungi instasi terkait serta mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan bahan 

baku produksi, proses pembuatan, tujuan pemasaran produk, dan contoh produk sebelum 

melalui tahap uji kelayakan produk.  Namun, jika berdasarkan proses manufaktur maupun 

proses pengemasannya kualitas daripada produk tersebut sudah memenuhi syarat tertentu, 

maka ada beberapa pengecualian untuk tidak melalui proses karantina, diantaranya : 

a. Makanan olahan yang dawetkan dalam larutan gula, larutan garam, minyak, maupun 

senyawa kimia organik dengan kandungan antiseptik 

b. Produk dengan bahan baku pilihan serta telah diproses secara higienis sehingga tidak 

memungkinkan bagi bakteri maupun hama untuk bertahan hidup 



 

c. Proses higienitas produk tersebut meliputi : 

- Buah-buahan yang sudah dipotong, kemudian dikukus, ataupun direbus selama lebih 

dari lima menit hingga mencapai suhu 90 derajat sebelum dibekukan dalam suhu -17 

derajat.  

- Buah-buahan yang sudah dikeringkan maupun diproses dalam suhu tinggi, dan 

dibungkus dalam wadah kedap udara 

- Panganan yang sudah diproses menjadi bubuk dan dikemas dalam wadah kerdap 

udara 

Diagram 3.1 Proses Uji Kelayakan Produk Berdasarkan Plant Quarantine Act 

Sumber : ASEAN Exporter Guide to South Korea 

 

 



 

b. Labeling  

Label merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran produk. Eksportir harus 

menyertakan label produk maupun label kemasan.  

Label Produk 

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

• Nama dan jenis produk 

• Negara asal pembuatan 

• Daftar bahan baku utama (termasuk masa jenis dan persentase)  

• Bahan aditif makanan 

• Informasi nilai gizi 

• Saran penyimpanan 

• Nama, alamat, dan no. telp importir 

• Nomor lisensi importir 

• Tanggal produksi 

• Tanggal kadaluarsa 

• Alamat untuk pengembalian barang jika ada kerusakan 

• 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. Disamping 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 

menyertakan label “Pemisahan Sampah” (Segregated Waste Collection) berdasarkan jenis 

kemasan yang digunakan. 

 

 

 

 



 

Gambar 3.1. Contoh Label yang Tergolong dalam klasifikasi “Pemisahan Sampah” 

(PET, HDPE, LDPE, PP, PVC, OTHER, Iron, Aluminium, Paper, Carton, Glass) 

 

 

 

 

 

 

Sebagai catatan, untuk menghindari masuknya jenis logam beracun, maka KFDA menetapkan 

larangan penggunaan bahan-bahan seperti timah, kadmium, 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. 

c. Jalur Distribusi 

Jalur pendistribusian barang impor dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan utama diantaranya 

Pelabuhan Incheon dan Pelabuhan Busan yang merupakan dua pelabuhan terbesar di Korea 

Selatan. Pendistribusian barang biasanya dilakukan melalui agen impor untuk selanjutnya 

disalurkan ke ritel grosir, hypermarket, supermarket, minimarket, pusat perbelanjaan, maupun 

dipasarkan langsung melalui retail coffee shop (semisal Caffé Bene, Angel-in-us, Holly’s Coffee, 

dsb). 

Mengenai Private Label 

Sejak E-mart memulai private label (PL) untuk semua jenis produk, termasuk kopi, saat ini sudah 

banyak supermarket maupun hypermarket yang melakukan hal serupa. Tujuan dari PL adalah 

untuk menjual produk yang sama dengan harga lebih murah. Namun sayangnya konsumen masih 

sedikit mempercayai produk tersebut sebab konsumen mengukur kualias suatu produk 

berdasarkan harga jualnya. Akan tetapi PL masih mampu bersaing secara harga dan kualitas 

asalkan dilakukan dengan strategi marketing yang tepat. 

 



 

Diagram 3.2 Skema Pendistribusian Barang 

Sumber: Asean Korea Center 

 

2. STRATEGI PEMASARAN 

Untuk meningkatkan daya saing serta pangsa pasar produk Indonesia di pasar Korea 

Selatan dengan negara pesaing lainnya di pasar Korea Selatan, maka ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan oleh para pelaku usaha adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan kualitas produk 

Pasar Korea Selatan sangatlah ketat dalam memilih produk impor yang masuk, terutama 

dalam segi kualitas bahan baku, higienitas, proses produksi, serta proses pengemasan 

produk. Disamping itu pelabelan dan pengemasan produk yang ramah lingkungan juga 

menjadi hal yang perlu diperhatikan. 

b. Kemasan Produk 

Agar sebuah produk dapat bersaing dengan produk lainnya selain kualitas produk, harga 

yang kompetitif, Kemasan produk yang unik dan kreatif dapat membuat buyer tertarik. 

c. Aktif mengikuti pameran 

Asosiasi dan pengusaha makanan dan minuman Indonesia diharapkan dapat secara 



 

lebihaktif berpartisipasi dalam serangkaian pameran tahunan berkaitan dengan 

makanan dan minuman yang diselenggarakan di Korea Selatan sebagai ajang untuk 

memperkenalkan produk serta bertemu langsung dengan para importir.  

Partisipasi Indonesia pada Pameran Café Show 2021 

 

 

d. Proaktif menjalin kerjasama dengan perwakilan dagang luar negeri dan para ca

lon importir Korea Selatan 

Pelaku usaha juga diharapkan menghubungi dan mengikuti perkembangan terkini 

mengenai pasar Korea Selatan serta pemasaran produk melalui Perwakilan Dagang Luar 

Negeri Indonesia di Korea Selatan dalam hal ini Kedutaan Besar RI dan ITPC Busan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DISTRIBUSI & METODE TRANSAKSI 

Distribusi produk dimulai dari pengiriman beberapa jenis sample kopi kepada calon buyer, 

jika buyer tertarik untuk membeli maka langkah selanjutnya adalah untuk menentukan minimum 

order, harga serta metode pengiriman dari eksportir kepada buyer. Kemudian setelah produk 

dikirimkan,  akan didistribusikan kepada konsumen melalui distributor, Roastery House, café 

shop dan Online Marketplace. 

 

Untuk metode transaksi yang berlaku di Korea Selatan, dikarenakan sisem pembayaran di 

Korea Selatan sudah maju dan tercatat secara digital, maka pembayaran menggunakan letter of 

credit (L/C) menjadi opsi pertama dan utama yang dipersyaratkan. Letter of credit adalah metode 

pembayaran bersifat internasional yang memungkinkan eksporir menerima pembayaran tanpa 

menunggu kabar dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen diekspor ke luar negeri. 

 

4. INFORMASI HARGA 

 



 

 

Keterangan: 

 Perlu dicatat bahwa harga di website e-commerce bervariasi, tergantung jenis dan negara asal 

pembuatan. Meskipun ditemukan produk lokal, namun produk impor dari China, dan Jepang 

bahkan Indonesia harga agak sedikit lebih mahal daripada produk lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 4 

KESIMPULAN 

Kopi merupakan salah satu komoditi agrobisnis yang melibatkan rantai proses yang 

cukup panjang hingga sampai pada tangan enduser. Pertumbuhan pasar kopi dunia memberikan 

dampak positif terhadap seluruh stakeholder dalam meningkatkan kualitas serta daya saing 

produk di era globalisasi yang semakin kompetitif. Indonesia merupakan Negara produsen kopi 

peringkat 4 (empat) dunia dengan rata-rata produksi per-tahun sekitar 639 ribu ton dengan 

komposisi Arabica sebesar 72,84 % dan  Robusta sebesar 27,16 %, namun banyak dari orang 

Korea tidak paham mengenai fakta tersebut. Indonesia hanya berada pada posisi 10 negara 

importir kopi terbesar ke Korea Selatan, sedangkan posisi puncak ditempati oleh Kolombia dan 

Brazil yang menguasai 22 % serta 18,78 % Market share. Kopi Indonesia hanya menguasai 2,72 % 

Market share, Kondisi tersebut membuat kopi Indonesia menjadi kurang dikenal di pasar retail 

serta coffee shop di Korea Selatan. Adapun kopi Kolombia, Brazil serta Ethopia merupakan kopi 

yang memiliki Brand awareness yg lebih tinggi karena memiliki jalur distribusi yang lebih baik 

untuk sampai ke tangan konsumen. Beberapa dekade terakhir, volume ekspor kopi Indonesia 

lebih banyak untuk wilayah Amerika serta Eropa, yang mana pasarnya sudah terbentuk dan 

memiliki budaya konsumen yang tinggi dari pada wilayah Asia Timur. Namun pasar kopi Korea 

Selatan semakin berkembang hingga dua kali lipat dari nilai 5 (lima) tahun terakhir menjadi posisi 

ke-11 (sebelas) pasar kopi terbesar dunia.  Indikasi dari pertumbuhan tersebut terlihat dari 

bermunculannya coffee shop dan akademi  kopi di seluruh penjuru Korea Selatan.  Adapun 

total coffee shop di Korea Selatan mencapai 12.300 dan diprediksikan akan bertambah mencapai 

50 % pada tahun 2020.  

Kopi Indonesia cukup dikenal oleh masyarakat Korea Selatan, namun mereka lebih 

mengenal kopi dari Kolombia, Brazil serta Vitenam. Adapun jenis kopi Indonesia yang dikenal 

adalah Arabica, dimana sangat ideal untuk tumbuh secara optimal di tanah dengan ketinggian 

diatas 1.000 mdpl. Harga dari kopi Arabica yang mencapai lebih dari 2 (dua) kali lipat dari robusta 

membuat image dari kopi Indonesia yang menjadi premium. Hal tersebut berbeda dengan kopi 

Vietnam yang didominasi oleh robusta sehingga membentuk image produk sebagai kopi instant 

yang relatif murah. Kondisi tersebut merupakan gambaran dimana pasar kopi Korea Selatan 



 

merupakan salah satu pasar potensial bagi kopi Indonesia. Adapun upaya dalam peningkatan 

ekspor kopi Indonesia ke Korea Selatan membutuhkan kerjasama diantara stakeholder yang 

terkait dari mulai petani hingga importir. Promosi yang dilakukan oleh ITPC Busan merupakan 

salah satu upaya dalam meningkatkan Brand image kopi Indonesia supaya lebih dikenal serta 

diterima oleh konsumen Korea Selatan. Selain rasa dan aroma, brand Image dari Negara asal 

(origin) kopi mempengaruhi keputusan membeli konsumen secara langsung terutama untuk kopi 

berkualitas seperti jenis Arabica. Peningkatan daya saing seperti kualitas serta kesinambungan 

suplai produk menjadi salah satu yang harus ditingkatkan dalam upaya peningkatan ekspor 

nasional. Hal  tersebut akan mendorong peningkatan volume ekspor kopi nasional ke Korea 

Selatan, naik itu Arabica maupun robusta dimana akan mengeser nilai volume kopi Negara lain 

ke Korea Selatan. Karakter Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan kenaekaragaman kondisi 

lahan menjadikan kopi Indonesia dikenal unik serta kaya. Aroma serta rasa kopi memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kondisi lahan serta metode penanaman. Indonesia memiliki 

sekitar 20 (dua puluh) jenis kopi dengan identifikasi geografis, namun mayoritas orang Korea 

hanya mengenal beberapa jenis seperti Kopi Mandheling, Aceh Gayo serta Toraja. Sebagian dari 

konsumen kopi Korea telah teredukasi tahu dan mengerti akan keanekaraman kopi Indonesia. 

Mereka sangat menyukai tiap rasa yang dihasilkan dari biji kopi specialty yang berkualtas tinggi. 

Kopi Indonesia yang didominasi oleh Arabica memberikan pilihan rasa yang kaya sesuai dengan 

origin (asal) dari kopi itu sendiri diantaranya adalah kopi Sumatera yang merupakan salah satu 

yang paling terkenal di dunia seperti Sidikalang, Linthong, dan Mandheling. Kopi tersebut 

menurut konsumen Korea memiliki rasa yang berat dengan aroma rempah dan earthty. Kopi 

sumatera memiliki tekstur yang halus dengan bau yang cukup tajam. Selain kopi sumatera, Aceh 

Gayo merupakan kopi yang sangat terkenal, namun orang Korea lebih mengenal kopi Mandheling 

dari pada kopi Aceh Gayo. Kopi ini terkenal karena berasal dari jenis kopi arabica terbaik dengan 

rasa yang lebih pahit namun dengan tingkat keasaman yang rendah dan aroma yang sangat 

tajam. Adapun Toraja yang merupakan kopi dari pulaui Sulawesi, disukai karena memliki rasa 

yang kuat dan fruity, tingkat keasaman yang rendah dengan tekstur yang lembut. Selain kopi 

tersebut, masih  banyak kopi Indonesia yang disukai oleh konsumen karena keanekaragam cita 

rasa  seperti Java Prenger, Papua Wamena, Flores Bawaja, serta Bali Kintamani.. 



 

LAMPIRAN 

DAFTAR IMPORTIR 

 

DAFTAR NAMA PERWAKILAN 

1. DAFTAR NAMA PERWAKILAN KOREA SELATAN DI INDONESIA 

 Nama Perwakilan Alamat 

1 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 

Perusahaan Bisnis Alamat Perwakilan Jenis Produk

Younggun Trading Corp Distributor
Bundang Ku Seongnam 38123 

South Korea
Lee Kopi

Silver Star Trading Co. Distributor
871-18 Dae Yeon Dong Busan 

60012 South Korea
Jonny Jin Kopi

Wizwel K Co., Ltd. Agen Pembeli

#3209, Hyundai 41 Tower, 917-9, 

Mok-Dong Seoul 158723 South 

Korea

Ryan Yune Biji Kopi Mentah

Moin Fs Co., Ltd. Distributor

2f Danong Bldg., 103-6 Garakbon-

Dong, Songpa-Gu Seoul 103806 

South Korea

Jason Choi Kopi

Gamang Corporation Manufaktur

MA2204, Joongangyutong, 1258 

Kurobondong, Kuroku Seoul 

152721 South Korea 

Jonathan Lee Kopi Instan

Myung Global Co., Ltd. Dealer, Penjual Retail

707, Ganggyo T-Tower 315 

Ganggyojungang Ro, Sanghun 

Dong Suju Gu Yongin Si 448130 

Gyeonggi Do South Korea

Sangboo Lee
Biji Kopi Robusta, 

Arabica

Tae Lin Logistic Inc. Dealer, Penjual Retail

3-1410, Beach Mansion #47 

Chukhangdae-Ro 86-Gil, Cung-Gu 

Incheon 400751 South Korea

Peter Lee Biji Kopi



 

2 KOTRA  

(Korea Trade Promotion 

Corporation)  

Jakarta 

Wisma GKBI, 21F Suite 2102 

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 

10210, Indonesia 

Tel        : +62-21-574-1522 

Fax       : +62-21-572-2187 

E-mail  : jakarta@kotra.or.kr 

3 KOICA  

(Korea International 

Cooperation Agency) 

Jakarta 

Jl. Gatot Subroto No.58, Jakarta 

Selatan 12930, 

Indonesia 

 

2. DAFTAR NAMA PERWAKILAN INDONESIA DI KOREA SELATAN 

No Nama Perwakilan Alamat 

1 Kedutaan Besar Republik 

Indonesia 

untuk Korea Selatan 

di 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 

E-mail     : 

pensosbud@indonesiaseoul.org 

Website : www.indonesiaseoul.org / atdag-

kor@depdag.go.id 

2 Indonesian Trade and 

Promotion Center (ITPC)  

Busan 

1st 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@yahoo.com 

Website : www.itpc-busan.kr 



 

3. KAMAR DAGANG KOREA SELATAN DAN INDONESIA 

• Kamar Dagang (Chamber of Commerce) Korea Selatan di Indonesia, Jakarta 

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 

Website : www.innekorean.or.id 

• 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 

• 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 

Website  : www.aftak.or.kr 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1ZO3ID6S/www.innekorean.or.id
http://www.kotra.or.kr/
http://www.aftak.or.kr/


 

• Korea Importer Association (KOIMA) 

Koima Building, 169, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul 

Phone  : +82-2-6677-3663 

Fax  : +82-2-798-5461 

E-mail  : import@koima.kr 

Website  : www.koima.net 

 

ASOSIASI TERKAIT REGULASI IMPORT 

 

DAFTAR PAMERAN DI KOREA SELATAN  

No Nama Pameran Produk Tanggal Tempat 

Harga 

Booth 

(Space 

Only) 

Alamat 

Website 

1 
Coffee Expo 

Seoul  

Kopi dan 

alat kopi 
5 - 8 April  

 COEX- 

Seoul 

USD 16,750 

(10 Booths) 

http://coffeee

xposeoul.com 

2 Café Show  
Kopi, alat 

kopi, FOB 

8 - 11 

November  

COEX di 

Seoul 

USD 

2600/Booth 

http://cafesho

w.com  

 

 

 

 

 

 

Produk Spesifikasi Lembaga Website

Makanan Olahan Kode Panganan
Korea Food and Drug 

Administration 

(KFDA)

http://kfda.go.kr

Produk Agrikultur
National Plant 

Quarantine Service
www.npqs.go.kr

http://www.koima.net/
http://coffeeexposeoul.com/
http://coffeeexposeoul.com/
http://cafeshow.com/
http://cafeshow.com/
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