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Market Brief ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai potensi pasar kayu
pellet (wood pellet) di Korea Selatan. Tulisan singkat ini memberikan informasi spesifik terkait
dengan keadaan pasar Korea Selatan dan juga berisi gambaran dan penjelasan mengenai cara
ekspor ke pasar Korea Selatan. Beberapa data statistik dan regulasi yang berkaitan dengan
produk kayu pellet termasuk dalam laporan ini.
Penulisan Market Brief ini didasarkan pada data-data statistik yang didapatkan dari
beberapa pusat data baik di dunia internasional maupun di Korea Selatan. Market Brief ini
diharapkan dapat menjadi rujukan informasi bagi pengusaha Indonesia yang ingin melakukan
penetrasi pasar ke Korea Selatan khususnya untuk produk kayu pelet.

Semoga bermanfaat.

Busan, Mei 2014
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Pendahuluan

1.1 Pemilihan egara
Korea Selatan dengan GDP per kapita sebesar US$ 33.189 (sumber : IMF 2013)
merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan GDP yang terbilang tinggi (2,1%).
Tingkat pertumbuhan ekonomi di Korea yang terbilang tinggi sangat dipengaruhi oleh ekspor di
sektor non-migas dikarenakan sumber daya alam Korea Selatan sangat terbatas. Keterbatasan
sumber daya alam inilah yang membuat perekonomian Korea Selatan sangat bergantung dengan
impor produk migas dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Selain produk migas,
Korea Selatan juga mengimpor barang-barang pendukung sumber energi tergantikan seperti
produk kayu.
Pada tahun 2012, Korea Selatan mengimpor kayu pellet sebesar 122.447 ton yang sebagian
besar diperoleh dari Rusia, Malaysia dan Vietnam. Nilai tersebut meningkat tajam pada tahun
2013 menjadi sebesar 484.669 ton. Tabel 1 memperlihatkan 8 negara yang menjadi pemasok
kayu pellet yang cukup signifikan untuk Korea Selatan.
Tabel 1. 8 negara asal produk kayu pellet berdasarkan ranking, nilai dan berat pada tahun
2012 - 2014.

Negara

Rank

Russia
Vietnam
Malaysia
Indonesia
Canada
China
U.S.A
Thailand

1
2
3
4
5
6
7
8

2012
Nilai
Ton /
(US$ 000)
tahun
6,145
41,730,770
4,360
30,295,952
4,334
30,697,841
1,174
8,932,848
625
2,646,299
766
3,648,450
87
183,753
38
314,167

Rank
3
1
4
6
2
7
5
8

2013
Nilai
Ton / tahun
(US$ 000)
11,670
76,941,465
23,752
157,225,550
11,230
78,419,887
4,877
33,533,528
14,726
79,795,065
1,995
10,220,066
6,401
32,018,364
1,466
9,314,834

2014 (Januari - Maret)
Nilai
Ton /
Rank
(US$ 000)
tahun
8
294
1,579,402
1
16,349
96,183,466
3
5,049
32,800,141
7
1,686
10,886,265
2
14,642
75,589,137
4
4,328
23,849,837
5
3,509
17,248,662
6
3,348
21,011,845

Sumber : www.kita.org
Di samping itu, LG (salah satu perusahaan raksasa di Korea) telah menanamkan investasi
di Kalimantan pada tahun 2009 untuk produksi kayu pellet. Hal ini menunjukkan potensi besar
bagi pengusaha kayu pellet Indonesia untuk memasarkan produknya di Korea Selatan.

1.2 Pemilihan Produk
Korea Selatan menerapkan kebijakan perubahan iklim dengan mengurangi gas emisi
rumah kaca dengan cara sebagai berikut :
RPS (Renewable Portfolio Standard) system (2012)
Dimulai dengan 2% di tahun 2012, 14 produsen tenaga (KOSPO1, KOSEP2, KOEWP3,
dll.) harus mendayagunakan energi terbarukan 10% dari total konsumsi minyak di tahun
2022.
Greenhouse Gas Emissions Management System (2012)
470 perusahaan yang menghasilkan emisi gas CO2 lebih dari 122.000 ton atau 1.570
tempat usaha yang menghasilkan emisi gas CO2 lebih dari 25.000 ton harus dapat
mencapai target untuk membatasi penggunaan GHG (greenhouse gas).
Greenhouse Gas Emission Trading System (GHG – ETS) (2015)
Perusahaan yang menghasilkan emisi CO2 lebih dari 25.000 ton per lokasi harus
berpartisipasi di ETS mulai tahun 2015.

Dalam rangka penerapan kebijakan diatas, pemerintah Korea telah mengambil berbagai
langkah untuk peningkatkan penggunaan energi dengan kayu pellet. Pemerintah Korea telah
mensubsidi pasar dengan menyediakan boiler kayu pellet sejak 2007. Terdapat 3 (tiga) fasilitas
manufaktur kayu pellet yang memproduksi sekitar 8.527 ton pada tahun 2009. Produksi utama
dilakukan oleh ational Forestry Cooperatives Federation Wood Products Distribution Center.
Pada tahun 2010, terdapat 8 (delapan) fasilitas manufaktur tambahan yang dipilih dengan
kompetitif. Pabrik dengan kapasitas produksi 0,5 ton per jam terdapat di Geochang dan Pocheon.
Sedangan pabrik dengan kapasitas 1 ton per jam terdapat di Pohang dan Mooju. Produksi kayu
pellet Korea Selatan mencapai 11.659 ton pada tahun 2010, mencapai sekitar 50.000 ton pada
tahun 2012 dan diperkirakan akan terus meningkat. Namun, jumlah produksi kayu pellet di
Korea tidak berimbang dengan jumlah konsumsi yang diperkirakan akan mencapai sekitar 5 juta
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KOSPO : Korea Southern Power Company
KOSEP : Korea South-East Power Co. Ltd.
3
KOEWP : Korea East-West Power Co. Ltd.
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ton di tahun 20204. Hal ini mendorong kegiatan impor dari Korea Selatan untuk produk kayu
pellet.
Perusahaan seperti “dyeing mill” dan “paper mill” telah mengubah penggunaan bahan
bakar minyak atau gas menjadi bahan bakar kayu pellet. Selain perusahaan, beberapa
pembangkit tenaga di Korea Selatan juga akan menggunakan kayu pellet. Diperkirakan ada
peningkatan konsumsi kayu pellet oleh 5 tambahan pembangkit tenaga oleh Korea Electric
Power Corporation (KEPCO) yang sebelumnya kurang dari 0,4 juta ton (2013) menjadi 1,3 juta
ton (2014) dan diperkirakan mencapai 2,0 juta ton di tahun 2015. Peningkatan penggunaan pellet
sebesar 120 ribu ton di tahun 2012 didukung impor dari sejumlah negara. Impor bahan pellet ini
diperkirakan akan meningkat tajam, khususnya karena konsumsi pembangkit tenaga yang juga
meningkat dari tahun 2012. (Saat ini, terdapat 20 pabrik kayu pellet di Korea yang memproduksi
sekitar 50.000 ton)
Selain untuk pembangkit tenaga, kayu pellet juga bermanfaat bagi masyarakat Korea pada
umumnya. Mayoritas penggunaan kayu pellet adalah pada sistem pemanasan rumah pribadi dan
sistem pemanasan rumah kaca (greenhouse). Dengan adanya kebijakan pemerintah yang
mengarah pada kegiatan ramah lingkungan, maka konsumsi kayu pellet untuk masyarakat
diperkirakan juga akan meningkat tajam. Hal ini terlihat dari jumlah emisi CO2 yang dihasilkan
kayu pellet dibandingkan dengan produk energi lainnya di Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan beberapa jenis bahan bakar
ama Bahan
Bakar
Batubara
Diesel
Minyak tanah
Gas
Kayu Pellet

ilai Kalori

6,200(kcal/kg)
9,000(kcal/L)
9,000(kcal/L)
10,500(kcal/N ㎥)
4,500(kcal/kg)

Harga (KRW)

Emisi CO₂
₂

110 KRW/kg
1,437 KRW /L
973 KRW /L
680 KRW / N ㎥
252 KRW /kg

2.310kgCO₂/kg
2.593kgCO₂/L
2.310kgCO₂/L
2.310kgCO₂/ N ㎥
0

Kalori /
KRW
(kcal)
56.40
6.26
9.25
15.44
17.86

Sumber : Korea Wood Pellet.
http://www.koreawoodpellet.com/?module=Html&action=SiteComp&sSubNo=5
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http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1107_04.html

Kuantitas
relatif
3.16
0.35
0.52
0.86
1.00

Kode Harmonized System (HS) untuk kayu adalah 4401 (Harmonized System Code Sub Heading
For - Fuel Wood, In Logs, In Billets, In Twigs, In Faggots Or In Similar Forms; Wood In Chips
Or Particles; Sawdust And Wood). Khusus untuk produk kayu pellet, kode HS yang dimaksud
adalah 4401.31.0000 (Wood Pellets).

1.3 Profil Singkat Korea Selatan
Korea Selatan adalah sebuah negara
republik

di

benua

Pemerintahan

Asia

sehari-hari

bagian
dipimpin

timur.
oleh

seorang presiden yang dipilih berdasarkan hasil
pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu
oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh
presiden dengan persetujuan dewan perwakilan.
Presiden bertindak sebagai kepala negara dan
Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Korea Selatan merupakan negara dengan
Gambar 1. Peta Korea Selatan

posisi ekonomi dan politik yang sangat penting
di Asia maupun di dunia. Dengan luas 99.274

km2 dan pulau sekitar 3.000 serta terdiri dari 1 kota khusus, 6 kota metropolitan dan 9 provinsi,
Korea Selatan menjadi negara yang menempati urusan kelima belas berdasarkan PDB. Sebagai
salah satu dari empat Macan Asia Timur dengan penduduk sekitar 50 juta orang, Korea Selatan
telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau dimana nilai ekspornya merupakan terbesar
kedelapan di dunia dan nilai impornya terbesar kesebelas di dunia.
Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan budaya dan kemampuan teknologi tinggi.
Pada tahun 2012, tercatat lebih dari 11 juta turis mengunjungi Korea Selatan dan menempatkan
negara tersebut menjadi negara dengan pengunjung terbesar ke duapuluh di dunia. Sebagai
negara teknologi tinggi, Korea Selatan mampu menghasilkan berbagai macam karya teknologi
seperti aerospace dan bioteknologi. Selain itu, Korea Selatan memiliki pusat pembangkit tenaga
nuklir terbesar kelima di dunia dan kedua terbesar di Asia (pada tahun 2010). Karena

keterbatasan sumber daya alam, Korea Selatan menjadi negara yang aktif dalam mencari
alternatif sumber energi dan sangat peduli dengan energi terbarukan.
Korea Selatan termasuk dalam kategori negara pengimpor energi terbesar. Sebagai
perbandingan, Korea adalah negara pengguna energi terbesar ke-10 dari seluruh dunia. Selain itu,
Korea juga menjadi negara pengimpor minyak terbesar ke-5 dunia dan pengimpor batubara
terbesar ke-2 dunia. Lebih dari 60% dari pembangkit tenaga listrik diproduksi menggunakan
energi tak terbarukan.
Negara Korea Selatan cukup serius dalam mencari peluang bisnis dengan Indonesia. Pada
tahun 2013, Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia mengundang 50 pebisnis untuk
berdiskusi langsung perihal industri biomass di Indonesia. Para pebisnis melihat potensi yang
besar untuk bertransaksi dengan perusahaan Indonesia karena harga produk Indonesia (US$ 131
per ton) yang mampu bersaing dengan Malaysia (US$ 141 per ton) dan Vietnam (US$ 144 per
ton)5.

2

Potensi Kayu Pellet di Korea Selatan

2.1 Potensi pasar kayu pellet di Korea Selatan
Meskipun kayu pellet juga diproduksi di Korea Selatan, jumlah pasokan produksi dalam
negeri tidak mencukupi jumlah permintaan yang ada. Dalam beberapa tahun mendatang, jumlah
permintaan terhadap produk kayu pellet akan
meningkat

seiring

dengan

berjalannya

kebijakan pemerintah Korea Selatan untuk
mengurangi jumlah emisi CO2.
Pada

tahun

2012,

sumber

daya

kehutanan untuk biomas di Korea Selatan akan
tersedia sebesar 9,3 juta m3 dan akan
Gambar 2. Contoh kayu pellet

mensuplai 400 ribu ton kayu pellet domestik.
Total permintaan kayu pellet pada tahun 2010

5

http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/06/korean-delegates-see-wood-pellet-potential-ri.html

diperkirakan mencapai 750 ribu ton. Seiring dengan peningkatan konsumsi yang terjadi, sumber
daya kehutanan untuk biomas akan tersedia sebesar 12 juta m3 hingga tahun 2020 dimana area
tersebut dapat mensuplai 1 juta ton kayu pellet domestik.
Gambar 3 memperlihatkan jumlah ekspor kayu pellet Korea Selatan ke beberapa negara di
dunia. Jumlah ekspor meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2011. Namun, seiring dengan
peningkatan konsumsi kayu pellet dalam negeri dan keterbatasan kapasitas produksi dalam
negeri, jumlah ekspor menurun hingga bulan April 2014 tercatat sebesar 6,5 ton.

Gambar 3. Grafik ekspor kayu pellet dari Korea Selatan ke beberapa negara di dunia
(sumber : www.kita.org)

Pemerintah berusaha terus meningkatkan jumlah fasilitas manufaktur produksi kayu pellet
nasional. Dengan penambahan fasilitas manufaktur tersebut, maka jumlah impor pun dapat
diperkirakan menurun. Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah impor kayu pellet mengalami
penurunan seiring dengan penambahan kapasitas produksi kayu pellet dalam negeri Korea
Selatan. Namun, diperkirakan terdapat kekurangan suplai sebesar 4 juta ton kayu pellet dari total
perkiraan permintaan sebesar 5 juta ton kayu pellet pada tahun 2020. Dengan melihat potensi
peningkatan konsumsi kayu pellet hingga 2030, maka diperkirakan Korea Selatan akan
mengimpor kayu pellet dalam beberapa tahun mendatang. Terlebih lagi dengan sejumlah analisa
biaya, total biaya produksi dalam negeri Korea Selatan memberi beban tersendiri untuk
konsumsi dalam negeri. Gambar 4 menunjukkan jumlah ekspor kayu pellet dari Korea Selatan ke

4 negara pada tahun 2013, diantaranya Angola, Arab Saudi, Belgia dan Tiongkok. Tiongkok
menjadi importir terbesar di tahun 2013 dan mendominasi sebesar 73% dari total ekspor Korea
Selatan, diikuti dengan Belgia sebesar 19%, Arab Saudi 5% dan Angola 3%.

Gambar 4. Ekspor kayu pellet dari Korea Selatan (2013)
(sumber : www.kita.org)

Melihat peluang masa mendatang, tingkat harga konsumen baik untuk domestik maupun
kayu pellet import sekitar 400 ribu KRW / ton. Penghitungan yang dilakukan oleh Korea Forest
Service meletakkan angka penjualan kayu pellet di kisaran 400 ribu KRW / ton dan Korea Rural
Economic Insitute mencantumkan harga konsumen kayu pellet di kisaran 380 ribu KRW / ton
pada tahun 2009. Oleh karena itu, harga pasar domestik untuk kayu pellet di antara 380.000 400.000 KRW / ton. Berdasarkan harga jual, produksi kayu pellet domestik memiliki daya saing
dengan kayu pellet impor. Saat ini, tidak ada perbedaan harga yang signifikan antara produk
lokal dan produk impor. Namun, harga bahan baku produk kayu pellet impor adalah sebesar 30%
dari kayu pellet lokal dan hal ini dapat meningkatkan daya saing produk impor.
Gambar 5 menunjukkan jumlah impor kayu pellet ke Korea Selatan dari tahun ke tahun
hingga bulan April 2014 dan Gambar 6 memperlihatkan impor kayu pellet dari berbagai Negara
ke Korea Selatan. Vietnam merupakan Negara yang mengirimkan produk kayu pellet terbanyak
pada tahun 2013, diikuti oleh Rusia, Malaysia dan Kanada. Indonesia menempati posisi kelima
sebagai negara pengirim produk kayu pellet di tahun 2013. Secara persentase, Indonesia
mengambil porsi sebesar 7% dari total impor kayu pellet Korea Selatan. Negara yang

berkontribusi besar untuk produk kayu pellet Korea Selatan antara lain Vietnam (33%), Canada
(17%), Rusia (16%) dan Malaysia (16%). Gambar 7 menunjukkan persentase impor kayu pellet
Korea Selatan pada tahun 2013.

Gambar 5. Jumlah impor kayu pellet Korea Selatan per tahun
(sumber : www.kita.org)

Gambar 6. Impor kayu pellet dari berbagai egara ke Korea Selatan
(sumber : www.kita.org)

sumber: www.kita.org

Gambar 7. Persentase impor kayu pellet Korea Selatan (2013)

Gambar 8. Jumlah impor kayu pellet dari Indonesia ke Korea Selatan dari 1988 hingga
April 2014 (satuan dalam ton)
(sumber : www.kita.org)

Jumlah impor kayu pellet dari Indonesia ke Korea Selatan relatif bervariasi. Jumlah
tertinggi tercapai pada tahun 2007 dengan jumlah produk sebesar 100.832 ton dan nilai sebesar
US$ 8.241.000 (Gambar 8). Dengan capaian tersebut, Indonesia dapat menjadi negara penyuplai
kayu pellet ke Korea Selatan apabila produk yang dihasilkan memenuhi segala persyaratan dari
pemerintah Korea Selatan, khususnya dalam hal kualitas produk. Melihat kenaikan jumlah impor
dari tahun 2011 hingga 2013, maka jumlah impor tahun 2014 diperkirakan juga akan meningkat
seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi dalam negeri Korea Selatan.

2.2

Regulasi produk kayu pellet di Korea Selatan

2.2.1

Kebijakan impor kayu pellet di Korea Selatan

Produksi
Dalam Negeri

Impor

Pemeriksaan Kualitas

Distribusi ke Pasar
Gambar 9. Prosedur penerimaan kayu pellet sebelum distribusi ke pasar (diambil dan
diterjemahkan dari www.forest.go.kr)

Korea Selatan tidak memiliki kebijakan impor untuk produk kayu pellet secara khusus.
Namun, semua produk kayu pellet, baik produksi dalam negeri maupun produk impor, harus
melalui pemeriksaan kualitas yang cukup ketat. Apabila produk yang terkait lolos dari
pemeriksaan kualitas, maka produk tersebut dapat didistribusikan ke pasar domestik di Korea
Selatan.
2.2.2

Persyaratan Mutu, Label dan Kemasan

Beberapa standar internasional (Tabel 3) yang menjadi acuan untuk ukuran kualitas kayu
pellet antara lain :
Tabel 3. ama standard kualitas internasional untuk produk kayu pellet
Negara
Standard Kualitas
Jerman
DIN 51731, DIN Plus
Austria
NORM M7135
Swedia
SS 18 71 20
Italia
CTI-R 04/5
Inggris
Premium fuel pellets, recovered fuel pellets
Amerika Utara
Premium grade, Standard grade
Tabel 4. Spesifikasi kualitas kayu pellet Korea Selatan (sumber : www.forest.go.kr)
Spesifikasi
Diameter

Unit
mm

Level 1
6-8

Level 2
6-8

Level 3
6-8

Panjang

mm

32

32

32

32

Unit Density
Kadar Kelembaban (moisture
content)

kg / ㎥

640

600

550

500

%

10

10

15

15

Kadar Abu (ash content)

%

0.7

1.5

3.0

6.0

Kadar bubuk (fines)

%

＜1.0

＜1.0

＜2.0

＜2.0

Daya Tahan (durability)

%

97.5

97.5

Nilai Kalori (caloric value)

kcal / kg
(MJ / kg)

4,300
(≥18.0)

4,300
(≥18.0)

4,040
(≥16.9)

4,040
(≥16.9)

Kandungan Sulfur (Sulfur
content)

%

＜0.05

＜0.05

＜0.05

＜0.05

Chlorine

%

＜0.05

＜0.05

＜0.05

＜0.05

Nitrogen

%

＜0.3

＜0.3

＜0.3

＜0.3

Additives

%

＜2.0

＜2.0

＜2.0

＜2.0

95

Level 4
6-25

95

Korea Selatan telah memiliki spesifikasi kualitas kayu pellet tersendiri. Berdasarkan data dari
departemen Kehutanan Korea Selatan, spesifikasi kualitas yang disyaratkan oleh Korea Selatan
tercantum dalam Tabel 3.

Xylem pellet

Bark pellet

General pellet

Gambar 10. Variasi kayu pellet berdasarkan klasifikasi bahan kayu
(sumber : www.forest.go.kr)

o

(xylem pellet) : kayu pellet yang memiliki kandungan kulit kayu kurang dari 5%.

o

(bark pellet) : kayu pellet yang memiliki kandungan kulit kayu lebih dari 50%

o

(general pellet) : kayu pellet yang memiliki kandungan kulit kayu lebih dari 5% dan

kurang dari 50%

2.3 Model Bisnis kayu pellet di Korea Selatan

Gambar 11. Model bisnis perusahaan kayu pellet di Korea
(Sumber : http://www.koreawoodpellet.com/)

*KWC : Korea Woodpellet Corporation
EPC : Electrical Power Corporation
Gambar 11 menunjukkan model bisnis perusahaan kayu pellet di Korea. Bagan tersebut
juga menerangkan bagaimana pihak pengguna kayu pellet mendapatkan produknya. Untuk bisa
menembus pasar kayu pellet Korea Selatan, pengusaha Indonesia harus mencari “local partner”
atau “Korean partner” agar bisa menjual produk tersebut ke konsumen (konsumen biasa ataupun
perusahaan pembangkit listrik). “Local partner” yang dimaksud adalah perusahaan di negara lain
yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Korea. Sebagai contoh, perusahaan LG yang
telah memiliki kerjasama dengan MEDCO.

2.4 Hambatan

Kualitas kayu pellet yang cukup ketat memberi hambatan tersendiri bagi para eksportir dari
berbagai negara, khususnya Indonesia. Selain hambatan standard mutu, beberapa hambatan lain
untuk masuk ke pasar Korea Selatan adalah sebagai berikut :
a. Jarak antara Indonesia dan Korea Selatan terpaut cukup jauh sehingga biaya logistik yang
lebih mahal dibanding negara-negara pesaing seperti Tiongkok.
b. Komunikasi. Mayoritas pebisnis Korea Selatan cenderung berkomunikasi dengan bahasa
Korea.

3

Peluang dan Strategi

3.1 Peluang
Peningkatan konsumsi kayu pellet serta kekurangan produksi kayu pellet di Korea Selatan
menadi peluang besar bagi produsen kayu pellet di Indonesia. Selain itu, produk kayu pellet
Indonesia memiliki harga yang bersaing dibandingkan beberapa produk kayu pellet lainnya,
antara lain dibandingkan beberapa negara eksportir lainnya seperti Malaysia, Vietnam, Kanada,
Amerika Serikat, dll.
Pengusaha kayu pellet Indonesia dapat memanfaatkan badan kerjasama dagang IndonesiaKorea yang ada. Lembaga Kerjasama dagang Indonesia - Korea seperti KOTRA dan KOICA.
Untuk mendapatkan informasi mengenai perdagangan dan pasar di Korea Selatan, Kementerian
Perdagangan juga telah membuka perwakilan di Korea Selatan seperti Atase Perdagangan KBRI
di Seoul dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Busan.

3.2 Strategi
Menembus pasar Korea Selatan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, ada
beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha Indonesia untuk menghadapi
tantangan tersebut. Hal tersebut antara lain :
a.

Partisipasi pada pameran dagang

b.

Aktif mencari sponsor mengikuti pameran di Korea Selatan

c.

Mempelajari budaya Korea Selatan

d.

Memiliki website perusahaan

3.2.1

Partisipasi pada pameran dagang
Pengusaha Indonesia perlu mencari peluang untuk dapat berpartisipasi dalam pameran

dagang baik di kancah domestik maupun internasional. Sebagai contoh, pengusaha Indonesia
dapat menjadi peserta dalam pameran Indonesia Wood Show 6 (Gambar 12) Dengan menjadi
peserta pameran dagang, maka pengusaha Indonesia dapat memperkenalkan diri dan masuk
dalam katalog bisnis yang dapat dijadikan referensi untuk perdagangan internasional.

Gambar 12. Pameran Indonesia Wood Show 2013
3.2.2

Aktif mencari sponsor mengikuti pameran di Korea Selatan
Korea Selatan sangat aktif dalam melakukan pameran produk dan dagang. Dua kota besar

yang aktif melakukan pameran produk dan dagang adalah Seoul dan Busan. Beberapa pameran
di Korea Selatan berkaitan dengan produk kayu. Untuk produk kayu pellet, pengusaha Indonesia
dapat memilih pameran yang terkait di bawah ini :
a. Korea Wood Show - Korea International Wood and Wood Machinery7 (diadakan bulan
Juni 2014 )
b. KOREA WOOD I DUSTRY FAIR8 (telah diberlangsungkan pada tahun 2013) (Gambar
13)
6
7

http://www.indonesiawoodshow.com/
http://www.koreawoodshow.org/eng/

Gambar 13. Stan pameran egara Kanada di Korea Wood Industry Fair
3.2.3

Mempelajari budaya Korea Selatan
Budaya Korea Selatan terkenal dengan budaya “pali-pali” (cepat-cepat). Dalam segala

hal, orang Korea sangat gemar melakukan sesuatu dengan sangat cepat, termasuk pengambilan
keputusan. Dalam konteks berbisnis, para pebisnis Korea juga terbilang sangat cepat dalam
mengambil keputusan. Oleh karena itu, pengusaha Indonesia perlu memberikan respon dengan
cepat dan lugas tetapi tetap fleksibel dalam mengambil keputusan bisnis.
Karena faktor perbedaan bahasa antara Indonesia dan Korea Selatan, pengusaha
Indonesia perlu menyampaikan ide secara tertulis dalam bahasa Inggris. Selain itu, sebelum
memiliki menjalin kesepakatan di antara kedua pihak, ada baiknya kesepakatan lisan yang telah
terjalin dibuat secara tertulis untuk menghindari kesalahan-pahaman akibat perbedaan faktor
bahasa.

3.2.4

Memiliki Website Perusahaan

Salah satu cara memperkenalkan perusahaan adalah melalui website perusahaan. Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam menampilkan informasi di website perusahaan adalah sebagai
berikut : (1). Profil perusahaan dan segala informasi dapat ditampilkan menggunakan bahasa
8

http://woodfair.or.kr/eng/?PHPSESSID=2361eeae3455cae21658d41252a523c2

Inggris. (2). Perusahaan memiliki e-mail resmi perusahaan. (3). Perusahaan sigap memberi
respon apabila ada permintaan dari pihak asing baik melalui e-mail maupun media komunikasi
lainnya seperti telepon atau faksimili.

4

Informasi Penting

4.1 Perwakilan Korea Selatan di Indonesia
Tabel 5. ama perwakilan Korea Selatan di Indonesia
Nama perwakilan
Keterangan detail

Kedutaan Besar Korea Selatan, Jakarta

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 57
Jakarta Selatan 12950
TEL : (+62)-21-2967-2555
FAX : (+62)-21-2967-2556 / 2557

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

Jalan Gatot Subroto No.58, Setiabudi,
South Jakarta, Jakarta 12930, Indonesia

1

4.2 Perwakilan Indonesia di Korea Selatan
Tabel 6. ama perwakilan Indonesia di Korea Selatan
Nama perwakilan
Keterangan detail

1

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul

380, Yeouidebang-ro, Yeongdeungpogu, Seoul
TEL : (+82)-2-7835675 - 7,
(+82)-2-7835371 - 2
FAX : (+82)-2-7804280
E-MAIL : seoul.kbri@kemlu.go.id

2

3

Indonesia Trade Promotion Center di Busan

#103, Korea Express Building
1211-1, Choryang-dong, Dong-gu,
Busan, South Korea
TEL : (+82)-51-441-1708
FAX : (+82)-51-441-1629
E-MAIL : itpc-kor@kemendag.go.id

Kantor Konsuler Republik Indonesia di Busan

BUSAN INDONESIA CENTER (BIC)
1900, Geumgok-dong, Buk-gu, Busan
TEL : (+82)-51-806-5675 – 76
FAX : (+82)-51-806-5674

4.3 Lembaga / Asosiasi Kayu Pellet di Korea Selatan
Tabel 7. ama Lembaga (yang berhubungan dengan produk kayu pellet) / Asosiasi Kayu
Pellet di Korea Selatan
Nama Lembaga
Alamat
Kontak
Korea Electric Power
Industrial Development Co.

Hansan Building 3rd floor,
Jung-gu, Seoul

TEL : (+82)-2-2250-2784
E-MAIL : lys9050@kepid.co.kr
www.kepid.co.kr

Korea District Heating
Corporation

186, Bundang-dong,
Gyeonggi-do

TEL : (+82)-31-780-4270
E-MAIL : sung12@kdhc.co.kr
www.kdhc.co.kr

GS Power

897-2, Pyeongchon-dong,
Gyeonggi-do

TEL : (+82)-31-420-2644
E-MAIL : amy@gspower.co.kr
www.gspower.co.kr

Korea Forest Service

Daejeon Government
Complex, Daejeon

TEL : (+82)-42-481-4120
E-MAIL : jhp61@korea.kr
www.forest.go.kr

New & Renewable Energy
Center

388 Peoundae-ro,
Gyeonggi-do

TEL : (+82)-31-260-4014
E-MAIL : shalom@kemco.or.kr
www.kemco.or.kr

88 Gwanmoon-ro, Seoul

TEL : (+82)-2-2110-3953
E-MAIL : sdgold@mke.go.kr
www.mke.go.kr

Ministry of Knowledge
Economy

Korea Association of Pellet
Fuel

wood@chungbuk.ac.kr

4.4 Daftar Importir
Tabel 8. Beberapa daftar nama importir kayu pellet di Korea Selatan
Nama
Perusahaan

1

2

3

4

Nama dalam
Bahasa Korea

Keterangan detail

Dongyeon-sil

CP : Gyo Seon, Oh
ALAMAT : (343-823) 333, Songak-myeon,
Dangjin-gun, Chungcheonnam-do
TEL : (+82)-41-351-8381
FAX : 041-351-8382

SM-Eng

CP : Gil Soo, Lee
ALAMAT : (617-825) 356, Samlak-dong,
Sasang-gu, Busan
WEBSITE : http://sm-eng.net/

C&C Horsenet

CP : Seok Gi, Jang
ALAMAT : (435-833) 2F, 10-5, Dangjeong-ro
#13, Gunpo-si, Gyeonggi-do
TEL : (+82)-31-458-0582
FAX : (+82)-31-459-1737
WEBSITE : http://horsenet.co.kr/

Saeyang Cosmo

CP : Byeong Goo, Kim
ALAMAT : (138-840) 111-5, Samjeon-dong,
Songpa-gu, Seoul
TEL : (+82)-2-2202-6692
FAX : (+82)-2-2202-6694

Produsen (perusahaan produksi di Indonesia)
Tabel 9. Beberapa nama produsen kayu pellet di Indonesia hasil kerjasama dengan
perusahaan Korea Selatan

Nama Perusahaan

Produksi (ribu
ton / tahun)

Keterangan detail

1

Solar Park Indonesia

100

Jl. Purworejo KM. 12, Kalikajar
Wonosobo, 56372
TEL : (+62)-286-580-3845
FAX : (+62)-286-580-3846

2

GP INCO (Green People Inco)

50

Tidak tersedia

36

Komplek Perkantoran MEDCO No.
18-20
Jl. Ampera Raya, 12560 Jakarta
TEL : (+62)-21-782-1671

3

LG – MEDCO Group

Sumber : nama perusahaan didapat dari laporan bahasa Korea (www.forest.go.kr)
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