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Kata Pengantar 

 

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Di antara kebutuhan yang 

lainnya, pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kelangsungan hidup 

seseorang dapat terjamin. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang mata 

pencaharian sebagian penduduknya bertani atau bercocok tanam. Di Indonesia, tanaman 

singkong menjadi makanan bahan pangan pokok setelah beras dan jagung. Manfaat 

singkong sebagai bahan sayuran memiliki protein cukup tinggi, atau untuk menjadi bahan 

baku makanan olahan lainnya. Kayunya bisa digunakan sebagai pagar kebun atau di desa-

desa sering digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak. Dengan perkembangan 

teknologi, singkong dijadikan bahan dasar pada industri makanan dan bahan baku industri 

pakan.  

Oleh sebab itu, penulisan Market Brief ini bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai kondisi pasar komoditas cassava atau singkong di Korea Selatan. Beberapa data 

statistik dan regulasi yang berkaitan dengan komoditas tersebut di dalam laporan ini disadur 

dari berbagai sumber dan pusat data terpercaya sehingga data-data yang tersaji adalah valid 

adanya.  

Market Brief ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi bagi pengusaha 

Indonesia yang ingin memasarkan produknya ke pasar Korea Selatan khususnya untuk 

komoditas cassava atau singkong serta membantu meningkatkan daya saing produk 

Indonesia dalam perdagangan global. 

 
 

Busan, Juli 2015 

 

ITPC Busan 
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1. Latar Belakang 

1.1. Definisi Produk 

A. Pengertian Cassava/ Singkong 

Singkong merupakan Produk Pertanian yang cocok untuk di jadikan unit bisnis karena 

manfaat yang di peroleh komoditi tersebut cukup banyak dan bermanfaat. Begitu pula 

dengan pangsa pasar yang menggiurkan atas bahan baku singkong. Singkong yang di kenal 

juga dengan ketela pohon atau umbi kayu, adalah pohon tahunan tropika. Umbinya di kenal 

luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Singkong 

(Manihot esculenta) pada awalnya banyak ditemukan tumbuh liar di hutan, kebun sendiri, 

bahkan tumbuh disembarang tempat. Sejalan dengan permintaan pasar yang terus 

meningkat, maka beberapa singkong dibudidayakan di Indonesia. Sebagai bahan makanan, 

singkong memiliki kelebihan dibandingkan dengan bahan makanan lainnya. Kelebihan 

singkong terletak pada kandungan karbohidrat, lemak, Protein, kalori, fosfor dan cita 

rasanya yang lezat. Selain memiliki rasa yang enak, Singkong juga bergizi tinggi. Kandungan 

vitamin B1, B2, C dan asam nitikonat. Presentasi tersebut menunjukkan kandungan 

karbohidrat singkong setara dengan Karbohidrat yang terkandung di dalam beras ketika 

beras tersebut di masak. Singkong ini juga dipercaya mempunyai khasiat obat untuk 

penyakit Rabun Senja, Rematik, Asam Urat, Pegel Linu . Di samping itu, singkong juga 

dipercaya mampu sebagai anti oksidan, antikanker, antitumor dan menambah nafsu makan. 

Tanaman singkong mungkin tidak memiliki harga yang tinggi seperti tanaman 

pertanian lainnya seperti jagung namun bagi sebagian petani, tanaman singkong masih 

menjadi pilihan untuk dibudidayakan karena biaya perawatan yang cukup murah dibanding 

tanaman lainnya. 

Beberapa keunggulan tanaman singkong dibanding tanaman pertanian lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Daya tahan terhadap penyakit lebih kuat 

2. Dapat bertahan hidup pada cuaca panas 

3. Masa panen yang relatif lama sehingga bisa dijadikan untuk lumbung 

4. Hampir semua bagian dari singkong dapat dimanfaatkan 

 

Singkong memiliki 2 jenis secara umum yaitu Singkong manis dan singkong pahit. 

Singkong manis dapat dikonsumsi atau dibuat makanan, singkong pahit harus hati-hati 
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dalam mengolahnya. Jika tidak mengetahui cara mengolah yang benar, singkong pahit dapat 

meracuni karena kandungan sianida pada singkong. 

 

B. Kandungan Nutrisi pada Cassava/ Singkong 

Berikut ini adalah kandungan yang terdapat didalam 100 gram singkong.1 

Tabel 1.1 Kandungan Nutrisi pada setiap 100 gr Cassava 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2389/2 
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1.2. Profil Singkat Negara 

Korea Selatan adalah negara Republik. 

Sistem pemerintahan di Korea Selatan 

terbagi kedalam tiga bagian : eksekutif, 

yudikatif dan legislatif. Lembaga 

eksekutif dipegang oleh Presiden yang 

dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk 

masa jabatan 5 tahun dan dibantu 

oleh Perdana Menteri yang ditunjuk 

oleh presiden dengan persetujuan 

Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai Kepala negara dan Perdana 

Menteri sebagai kepala pemerintahan. 

Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. 

Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan 

presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. 

Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif 

yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. 

Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada 

saat terpilih. 

Gambar 1.1 Peta Korea Selatan 
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Secara geografis Korea Selatan memiliki luas sebesar 100.460 km22 dengan jumlah 

penduduk 50,42 jt3 yang tersebar di berbagai kota-kota besar, seperti Seoul, Busan, 

Incheon, Daegu, Daejeon, Gwangju, dan Suwon.  

Dan di tahun 2007 hingga 2009, Korea Selatan kembali mengalami resesi ekonomi 

sebagai akibat dari krisis finansial dunia dimana mengalami defisit neraca perdagangan yang 

membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat sebesar 0,2%. Akan tetapi kondisi ekonomi 

mulai membaik dan menujukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 3,3% di tahun 20144.  

Selama beberapa dekade pemerintah memberikan dukungan kepada berbagai 

perusahaan raksasa yang dikenal dengan istilah “chaebol” (perusahaan yang dimiliki oleh 

sebuah keluarga maupun kelompok industri tertentu). Hal ini tentu menjadikan Korea 

Selatan salah satu negara dengan perekonomian terbesar serta pengekspor produk 

eletronik dan otomotif terbesar di dunia. Namun akhir-akhir ini sistem perekonomian Korea 

Selatan mengalami perubahan dari centrally-planned government directed investment 

menjadi market oriented model. 

 

Kerjasama Ekonomi Korea Selatan dan Indonesia 

Semenjak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1966, hubungan bilateral 

antara Indonesia dan Republik Korea (Korea Selatan) 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. 

                                                           
2 http://kbriseoul.kr/ 
3 http://data.worldbank.org/country/korea-republic 
4 http://data.worldbank.org/ 
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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: 

• Kunjungan Kenegaraan Presiden Lee Myung Bak, Maret 2009 

• Kunjungan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (ASEAN-ROK Commemorative Summit), 

Juni 2009 

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

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

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

• Kunjungan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (Nuclear Security Summit), Maret 2012 

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

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

 

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 Nopember 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. 
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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. Pertemuan sepakat untuk 

melaporkan hasil pertemuan WLTF ini pada pertemuan tingkat Menteri antara kedua negara 

yang akan diadakan di Indonesia pada tahun 2015. 

 

1.3. Pemilihan Negara 

Korea Selatan dengan GDP per kapita sebesar US$ 32.6845 merupakan salah satu 

negara dengan tingkat pertumbuhan GDP yang tinggi. Tingginya pendapatan, diiringi dengan 

tingginya tingkat konsumsi masyarakat Korea Selatan. Data di bawah ini menunjukkan 

survey pengeluaran bulanan yang di keluarkan oleh satu keluarga dengan rata-rata jumlah 

anggota keluarga tiga orang di Korea Selatan untuk makanan dan minuman. 

 

Tabel 1.2 Data Survey Pengeluaran Satu Keluarga di Korea tahun 2012 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel diatas, dapat kita lihat dalam satu bulan setiap keluarga rata-rata 

mengeluarkan 308.814 won. Porsi terbesar dari pengeluaran untuk makanan dan minuman 

                                                           
5 www.tradingeconomics.com/ World Bank 
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itu adalah untuk keperluan membeli daging. Lalu produk susu dan telur serta di posisi 

berikutnya adalah keperluan untuk membeli bahan makanan seperti gula, selai, madu, 

coklat dan makanan kecil. Apabila kita analisis lebih lanjut lagi, ekspor singkong ke Korea 

Selatan dapat berupa singkong sebagai bahan baku untuk makanan olahan. Salah satu 

makanan olahan dari cassava adalah keripik singkong atau cassava chips. Oleh karena itu 

potensi ekspor singkong Indonesia ke Korea Selatan sangat baik. 

Faktor berikutnya yang dapat dijadikan pertimbangan adalah kegemaran orang 

Korea untuk makan, baik itu makan makanan berat maupun makanan ringan. Di bawah ini 

terdapat tabel yang menunjukan survey durasi waktu yang dihabiskan oleh orang Korea 

untuk melakukan kegiatan aktivitas pribadi. 

 

Tabel 1.3 Data Survey  Durasi Waktu Aktivitas Pribadi Orang Korea tahun 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam satu hari rata-rata orang Korea 

menghabiskan satu jam empat puluh tiga menit untuk melakukan aktivitas makan maupun 

minum di hari kerja. Dan jumlah itu akan bertambah lama ketika hari libur tiba.  

Selain singkong yang dijadikan makanan olahan, faktor berikutnya adalah singkong 

yang dapat diolah menjadi ethanol maupun biofuel. Isu energi yang ramah lingkungan dan 

dapat diperbaharui memberikan peluang yang sangat besar bagi pengusaha eksportir 

singkong Indonesia untuk mengekspor komoditi ini ke Korea Selatan.  
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1.4. Pemilihan Produk 

Indonesia memiliki luas lahan pertanian sebesar 8.112.103 hektar6, ini menunjukkan 

bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan komperatif (comparative advantage) untuk 

hasil pertanian. Salah satu hasil pertanian tersebut adalah tanaman umbi – umbian. 

Tanaman umbi – umbian itu sendiri bisa di bagi menjadi 3 bagian, yaitu : umbi batang, umbi 

akar dan umbi lapis. Dalam market brief kali ini yang di bahas adalah singkong yang 

termasuk di dalam umbi akar. 

Produksi Indonesia sendiri untuk komoditas singkong ini setiap tahunnya selalu 

relatif mengalami peningkatan, ini salah satunya di sebabkan oleh budidaya singkong yang 

relatif murah dan mudah. Tabel di bawah ini menunjukkan produksi singkong di Indonesia 

dari tahun 2003 hingga 2013. 

 

Tabel 1.4 Produksi Singkong di Indonesia tahun 2003 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, mulai dari tahun 2008 produksi singkong di Indonesia rata 

– rata setiap tahunnya bisa mencapai 20 juta ton lebih. Produksi yang besar ini dikarenakan 

budidaya singkong yang relatif murah dan mudah serta tahan penyakit. Bahkan menurut 

data dari FAO, Indonesia termasuk dalam 5 (Lima) negara produsen terbesar untuk 

komoditas singkong pada tahun 2013. Indonesia berada pada posisi ketiga dengan total 

produksi 23 juta ton. Posisi pertama adalah Nigeria dengan produksi 53 juta ton, kemudian 

Thailand dengan 30 juta ton. Setelah Indonesia di ikuti oleh Brazil dengan 21 juta ton dan 

                                                           
6 http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895 
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Republik Kongo dengan total produksi 16 juta ton pada tahun 2013. Nilai produksi 5 (Lima) 

negara tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.5 5 (Lima) Negara Produsen Singkong terbesar tahun 2013 

 

 

 

 

 

 

Produksi singkong Indonesia yang besar tersebut sebagian besar di serap untuk pasar 

lokal Indonesia, kemudian sisanya di ekspor ke mancanegara. Tabel di bawah ini 

menunjukkan nilai dan kuantitas ekspor singkong Indonesia ke dunia. 

 

Tabel 1.6 Nilai Ekspor Singkong Indonesia tahun 2010 - 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan utama ekspor komoditas singkong ini adalah China. Kemudian diikuti oleh 

Korea Selatn, Jepang, Malaysia dan Singapura. Walaupun terjadi penurunan nilai ekspor 

pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya, diharapkan pada tahun mendatang nilai ekspor ini 

akan mengalami peningkatan, sering dengan banyaknya permintaan singkong dari negara 

importir. 
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Tabel 1.7 Kuantitas Ekspor Singkong Indonesia tahun 2010 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam bahasa perdagangan, singkong dikelompokkan ke dalam kode HS 07 yaitu 

tanaman sayuran. Namun untuk komoditas singkong itu sendiri dikelompokkan ke dalam 

kode HS 0714.10, yaitu ubi kayu. 

 

Tabel 1.8 Kode HS dan deskripsi 
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2. Peluang dan Strategi Penetrasi Pasar 

2.1. Perkembangan Singkong di Dunia 

A. Produksi Dunia 

Produksi singkong di dunia pada tahun 2013 adalah sekitar 276 juta ton7. Nilai 

produksi singkong di Benua Afrika lebih dari setengah untuk pasokan global. Nigeria 

merupakan negara penghasil singkong tersebar di dunia, yang mewakili lebih dari sepertiga 

dari produksi Afrika, yaitu sekitar 53 juta ton. Lalu di ikuti oleh Republik Demokratik Kongo 

(DRC) dengan produksi sekitar 16 juta ton, kemudian Angola dan Ghana dengan masing – 

masing sekitar 13 juta ton dan Mozambik dengan 10 juta ton. Singkong yang merupakan 

makanan pokok di benua Afrika, memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan. 

Tidak seperti Benua Afrika, di Benua Asia pengembangan tanaman singkong untuk 

keperluan industri dan energi. Benua ini memberikan kontribusi untuk sekitar sepertiga dari 

produksi dunia, dengan 60% diproduksi oleh Thailand sekitar 30 juta ton dan Indonesia 

dengan produksi 23 juta ton. Vietnam dan China tumbuh dalam kekuatan dan keduanya 

menghasilkan antara 8 dan 9 juta ton per tahun sejak 2008. India, sekarang adalah produsen 

singkong 3 di Asia, juga mengalami pertumbuhan terus produksi dengan lebih dari 30% 

peningkatan antara tahun 2006 dan 2010. 

Di Amerika Latin dan Karibia produksi relatif stabil, yang mewakili hampir 20% dari 

pasokan dunia. Brasil mendominasi dengan 70% dari produksi regional. 

 

B. Penggunaan Singkong di Dunia 

Produksi singkong pada era global saat ini dituntun untuk memenuhi kebutuhan 

makanan dan juga energi. Singkong adalah tanaman dengan banyak kegunaan, terutama 

akar yang merupakan bagian paling penting dari tanaman singkong. Akar singkong, selain 

menjadi bahan makanan, juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbasis agro, 

pakan ternak dan keperluan industry. Berikut ini adalah bagian dari singkong yang 

digunakan di dalam industri, yaitu : 

a. Keripik Singkong /Pelet (Cassava Chips /Pellets) 

Bagian ini digunakan di beberapa industri seperti : 

i. Animal Feed : Hal ini digunakan sebagai bahan pakan ternak; 

                                                           
7 http://faostat3.fao.org/browse/rankings/commodities_by_regions/E 
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ii. Alkohol : Hal ini digunakan untuk memproduksi alkohol untuk pembuatan 

minuman keras dan desinfektan. 

iii. Gasohol : Untuk digunakan untuk memproduksi Ethanol dan dicampur dengan 

bahan bakar yang merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. 

 

b. Pati Singkong (Cassava Starch) 

Bagian ini digunakan di beberapa industri seperti : 

i. Makanan dan Minuman : pati singkong akan digunakan baik dalam bentuk aslinya 

dan bentuk hasil modifikasi yang lain, misalnya, mie instan, sagu, bumbu kecap 

termasuk minuman. 

ii. Pemanis : Glukosa dan fruktosa yang digunakan sebagai pemanis dalam industri 

minuman. 

iii. Industri tekstil : Sebagai bahan pelicin benang dan pelapis benang agar kain 

menjadi bersinar dan tahan lama. 

iv. Industri Kertas : Sebagai bahan campuran agar bubur kertas menjadi keras dan 

tebal. 

v. Industri Lem : Bahan baku untuk menghasilkan lem. Dan juga segabai bahan 

campuran untuk menghasilkan produk lem lainnya. 

vi. Industri Plywood : Sebagai bahan perekat dalam proses pembuatan kayu lapis 

untuk membuat kayu lapis menjadi berkualitas, tangguh dan tahan lama. 

vii. Industri obat : Untuk menggunakannya sebagai pengencer obat kapsul dan pil. 

viii. Monosodium Glutamate : Untuk menggunakannya untuk memproduksi MFG 

untuk bumbu makanan. 

ix. Bahan Produk Bio-Degradable : Pati singkong diubah sebagai produk dengan 

menambahkan zat bio-degradable un tuk ditempatkan di bahan plastik. 

 

c. Daun Singkong (Cassava Leaf) 

Untuk bahan baku pakan ternak untuk  meningkatkan protein /substansi warna dalam 
telur. 

 

d. Akar Singkong (Cassava Root) 

Dapat menjadi arang yang menghasilkan panas yang tinggi namun tanpa asap. 



MARKET BRIEF SINGKONG ITPC BUSAN                  17 
 

Berikut ini adalah beberapa produk yang dihasilkan dari proses industri yang 

menggunakan bahan dasar singkong : 

a. Sektor makanan 

Food Processing Industries : 

− Produk roti dan kue 

− Produk mie dan bihun 

− Produk Sup dan saus 

− Produk es krim, yogurt, puding dan susu 

− Produk daging proses 

− Produk permen, coklat, permen karet dan manisan 

− Produk selai 

− Produk minuman ringan dan bir 

− Produk makanan ringan 

− Produk penambah rasa dan warna 

− Pengganti lemak untuk produk makanan 

− Sebagai produk alternatif sumber protein 

− Produk pemanis 

 

b. Sektor non-makanan 

Paper, cardboard and Plywood industries : 

− Kertas karton 

− Kertas berkualitas tinggi 

− Plywood 

 

Textile Industry : 

− Produk kulit 

− Sebagai bahan campuran untuk proses agar bahan menjadi kuat 

 

Chemical and pharmaceutical industry : 

− Produk lem, cat dan semen 

− Produk sabun, deterjen, pemutih dan insektisida 
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− Produk plastik biodegradable dan polister 

− Produk alkohol untuk industri 

− Produk Pharmaceutical, vitamin C dan B12, Antibiotik 

− Produk Kosmetik 

 
2.2. Perkembangan dan Tren Singkong di Korea Selatan 

Di Korea Selatan singkong di gunakan di beberapa sektor industri, seperti sektor 

industri makanan, sektor industri pakan ternak dan sektor industri energi. 

 

A. Sektor Industri Makanan 

Ekspor singkong ke Korea Selatan dapat berupa bahan mentah ataupun singkong 

yang sudah melalui proses olahan. Di sektor industri ini sendiri banyak sekali produk 

makanan yang dapat dihasilkan dari singkong, seperti : produk roti dan kue, produk mie 

dan bihun dan produk makanan ringan. Tabel dibawah ini menunjukkan pertumbuhan 

pelaku industri makanan di Korea Selatan. 

 

Tabel 2.1 Data Pertumbuhan Pelaku Industri Makanan di Korea tahun 2001 – 2011 

 

Tabel diatas membagi pelaku industri makanan menjadi empat bagian, yaitu : pelaku 

industri makanan, pelaku industri makanan sehat, pelaku industri makanan adiktif dan 
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pelaku industri packaging makanan. Dilihat dari tabel diatas, tiap tahunnya pelaku industri 

tersebut mengalami peningkatan, walaupun ada juga yang mengalami penurunan. Akan 

tetapi industri makanan di Korea Selatan ini menuunjukkan perilaku yang positif dan potensi 

yang besar. 

 

B. Sektor Industri Pakan Ternak 

Selain sebagai makanan olahan, ekspor singkong ke Korea Selatan juga sebagai 

bahan baku pakan ternak. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah pertumbuhan jumlah 

peternakan dan jumlah hewan ternak di Korea Selatan. 

 

Tabel 2.2 Data jumlah peternakan dan hewan ternak tahun 2012 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas menunjukkan jumlah peternakan yang ada di Korea Selatan. Menurut 

data tersebut, jumlah peternakan yang ada di Korea Selatan cenderung menurun begitu 

juga jumlah hewan ternaknya, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan 

yang tinggi, jumlah tersebut akan mengalami peningkatan.  

 

C. Sektor Industri Energi 

Isu energi alternatif pengganti pada saat ini sedang digalakkan di Korea Selatan. 

Sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui sudah menjadi sangat krusial 

pada saat ini, dimana pertumbuhan sektor industri manufaktur Korea Selatan sangat tinggi. 

Pertumbuhan sektor industri manufaktur tersebut dinilai sangat baik, tetapi juga 

menimbulkan permasalahan lainnya, yaitu kebutuhan akan energi. Tanpa sumber energi, 

roda perekonomian industri manufaktur tersebut tidak akan berjalan degan baik. 
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Tabel di bawah ini menunjukkan sumber energi yang di impor oleh Korea Selatan 

dari negara lain. 

 

Tabel 2.3 Data jumlah impor Energi Korea Selatan tahun 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Data dari www.kesis.net diatas menunjukkan jumlah energi yang di impor oleh Korea 

Selatan. Setiap tahunnya menunjukkan grafik meningkat. Impor energi tersebut berupa 

impor energi coal, petroleum, LNG, uranium dan lainnya. Sudah saatnya pemerinta Korea 

Selatan untuk menciptakan energi alternatif, terutama yang ramah lingkunagn dan dapat 

diperbaharui. 

 

Tabel 2.4 Data jumlah produksi Energi Korea Selatan 2009-2013 

 

Berdasarkan tabel diatas, kita dapat melihat bahwa produksi untuk energi yang 

dapat diperbaharui di Korea Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku untuk sumber energi yang dapat diperbaharui 

sangat tinggi. Ini merupakan potensi yang sangat besar bagi pengusaha komoditas singkong, 

dimana singkong dapat diolah menjadi ethanol dan biofuel. 

http://www.kesis.net/
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2.3. Tren Impor Singkong di Korea Selatan 

Tren impor Korea Selatan untuk komoditas singkong dalam 5 (lima) tahun terakhir 

mengalami peningkatan, dari Impor sebesar 293.048 ton dengan total nilai sebesar US$ 

42,671 juta pada tahun 2010 menjadi sebesar 577.440 ton dengan nilai impor sebesar US$ 

131,092 juta pada tahun 2013. Namun impor Korea Selatan ini pada tahun 2014 mengalami 

penurunan menjadi 516.785 ton dengan nilai impor sebesar US$ 116,144 juta.  

 
Tabel 2.5 Nilai impor Singkong Korea Selatan Tahun 2010 – 2014 

 
 

Tabel 2.6 Kuantitas Impor Singkong Korea Selatan 2010 – 2014  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Walaupun terjadi penurunan di tahun 2014, nilai impor ini akan menunjukkan tren 

positif dikarenakan adanya isu mengenai sumber energi alternatif untuk industri manufaktur 
di Korea Selatan.  

 
2.4. Kebijakan Tariff 

Berdasarkan kebijakan ASEAN - Korea FTA, tarif untuk komoditas singkong dari 

Indonesia adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.7 Pengenaan Tariff komoditi Singkong berdasarkan FTA 
 

 

Menurut situs www.custom.go.kr komoditas singkong dikenakan bea tarif sebesar 

20%. Bea tarif 20% tersebut dikenakan untuk segala macam komoditas singkong, baik itu 

dalam bentuk segar, kering, beku maupun bentuk olahan lainnya seperti pelet. 

 

2.5. Strategi Memasuki Pasar 

Untuk masuk ke pasar Korea Selatan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu 

strategi yang efektif diperlukan oleh pengusaha Indonesia untuk mengatasi tantangan 

tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah : 

A. Meningkatkan kualitas produk  

Korea Selatan memberlakukan peraturan yang ketat dalam memutuskan produk 

impor, seperti : 

• Kualitas bahan baku 

• Kebersihan produk 

• Proses produksi 

• Pengemasan Produk, dalam pengemasan produk ini juga harus dilengkapi dengan 

informasi produk yang jelas seperti bahan baku, kandungan yang ada, berat bersih 

dan lainnya. Dan yang harus diperhatikan juga adalah bahan untuk pengemasan 

produk yang ramah lingkungan. 

http://www.custom.go.kr/
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• Labeling Produk. 

 

B. Berpartisipasi dalam berbagai pameran 

Pengusaha Indonesia perlu mencari informasi mengenai pameran yang 

berhubungan dengan komoditas mereka, baik itu di dalam negeri maupun di luar 

negeri. Kemudian yang harus dilakukan adalah mendaftar untuk ikut berpartisipasi di 

pameran tersebut, baik sebagai exhibitor maupun hanya sebagai visitor. Sebagai 

contoh, pengusaha Indonesia dapat mengikuti pameran World Food Expo Korea 2015 

yang tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 27 – 29 November 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 World Food Expo Korea 2014 

 

Dengan menjadi peserta pameran, pengusaha Indonesia dapat memperkenalkan 

produknya dan menjalin relasi sebanyak mungkin. Dengan mengikuti pameran juga 

mempunyai keuntungan yaitu perusahaan terdaftar di dalam katalog bisnis yang dapat 

dijadikan referensi untuk perdagangan internasional. 

 

C. 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 
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Dagang Luar Negeri Indonesia di Korea Selatan dalam hal ini Kedutaan Besar RI dan 

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Busan. 

 

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 :  

• Profil perusahaan, produk dan segala informasi ditampilkan dengan tata bahasa yang 

jelas dan harus ada pilihan bahasa dalam bahasa Inggris.  

• Memiliki e-mail resmi perusahaan.  

• Perusahaan harus memberi respon dengan cepat apabila ada permintaan dari calon 

konsumen baik melalui e-mail maupun media komunikasi lainnya seperti telepon 

atau faksimili. 

 

3. Regulasi Komoditas Singkong di Korea Selatan 

3.1. Kebijakan Impor Komoditas Singkong di Korea Selatan 

Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei 

Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Philipina dan Singapura menandatangani FTA (Free 

Trade Agreement) bersama dengan Negara Korea Selatan pada tahun 2006. Perjanjian ini 

bertujuan untuk meningkatkan investasi, merangsang pertumbuhan ekonomi dan financial 

di Asia dan hubungan kerja sama lainnya. 

Indonesia adalah salah satu negara ASEAN dan ikut menandatangai perjanjian FTA, 

sehingga menurut KCS (Korea Customs Service) tariff rate untuk komoditi singkong dengan 

kode HS 071410 adalah 20 (dua puluh). Menurut situs www.kita.org komoditas singkong ini 

memerlukan Customs Clearence dari Pemerintahan Korea untuk ekspor ke Korea. Customs 

Clearence ini harus bisa memenuhi syarat yang terdapat di Food Sanitation Act (ACT 23) dan 

Plant Protection Act (ACT 44).  

 

 

 

 

 

http://www.kita.org/
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3.2. Prosedur Impor (Import Procedures) 

Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan impor singkong adalah  

1. Food Sanitation Act 

Komoditas harus memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Korea Customs Service 

atau Korea Food & Drug Administration, atau sesuai dengan ACT 23. Berikut ini adalah 

bagan prosedur impor singkong sebagai makanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.1 Prosedur Impor untuk Makanan 
 

 

2. Plant Protection Act 

Komoditas harus memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh National Plant Quarantine 

Service (NPQS), atau sesuai dengan ACT 44. Berikut ini adalah bagan prosedur impor 

singkong sebagai sayuran. 
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Gambar 3.2 Prosedur Impor untuk Sayuran, buah dan butiran 
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3.3. Pengurusan Ijin Impor (Import Clearence) 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Indonesia sebagai anggota ASEAN yang ikut 

menandatangani FTA bersama dengan Korea Selatan diharuskan mengikuti import clearence 

FTA. Berikut ini adalah prosedur tersebut : 

Sumber : http://www.customs.go.kr 

Gambar 3.3 Diagram Prosedur Bea Cukai Korea Selatan di bawah FTA 

 

3.4. Standarisasi produk di Korea Selatan 

Proses standardisasi di Korea mengikuti prinsip dasar untuk pengembangan standar 

yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan dengan komoditas. Dalam market brief 

ini, komoditas singkong termasuk di dalam komoditas makanan dan sayuran. Oleh karena 

http://www.customs.go.kr/
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itu organisasi yang mengaturnya adalah Korea Food & Drug Administration dan National 

Plant Quarantine Service (NPQS)  

Dibawah ini adalah salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh Korea Food & Drug 

Administration tentang tingkat maksimal residu dari komoditas singkong sebagai sayuran. 

 

Tabel 3.1 Tingkat Maksimal Residu untuk komoditas Singkong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informasi Penting 

4.1. Perwakilan Korea Selatan di Indonesia 

 
Tabel 4.1 Daftar Nama Perwakilan Korea Selatan di Indonesia 

 
 Nama Perwakilan Alamat 
1 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 

E-mail : koremb_in@mofat.go.kr 

mailto:koremb_in@mofat.go.kr
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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 

 
 

4.2. Perwakilan Indonesia di Korea Selatan 
 

Tabel 4.2 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 : (02)-783-5675/77 

(02)-783-5371 atau 72 

Fax: (02)-780-4280 

E-mail : pensosbud@indonesiaseoul.org 

Website : www.indonesiaseoul.org / atdag-

kor@depdag.go.id 

2 Konsulat Indonesia  
untuk Korea Selatan  
di Busan 

3rd floor Busan Indonesia Center 

357 Geumgokdae-ro, Buk-gu, Busan 616-

841, South Korea 

Telp : 82-51-808-0041,  

82-51-808-0057 

Fax   : 82-51-808-0041 

E-mail : idcenter.wave@gmail.com 

Website : www.indonesiacenter.or.kr 

mailto:jakarta@kotra.or.kr
mailto:pensosbud@indonesiaseoul.org
http://www.indonesiaseoul.org/
mailto:atdag-kor@depdag.go.id
mailto:atdag-kor@depdag.go.id
mailto:idcenter.wave@gmail.com
http://www.indonesiacenter.or.kr/
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3 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 

 
 

4.3. Perusahaan Importir Singkong 

Tabel 4.3 Daftar nama perusahaan importir Singkong di Korea Selatan 

No Nama Perusahaan Keterangan 

1 Yikang Industrial Co. Ltd CP : Lee Kwang Bok 

#1009, ACE Techno Tower, 12, Dang San-ro 2-gil, 

Young Deoug Po-gu, Seoul, Korea. ZIP: 150-992  

Tel : +82-2-2677- 2695 

Fax : +82-2-2677-2697 

Website : www.yikangind.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Itpc_kor@yahoo.com
http://www.itpc-busan.kr/
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Referensi : 

Administrative Notice of the Proposed Amandment of Standards and Specification for Foods 

PDF (Korea Food and Drug Administration) 

Administrative Notice of the Partial Revision of the Proposed Criteria and Standards for 

Foods PDF (Korea Food and Drug Administration) 

Laws and Regulations on Food Imports PDF (ASEAN-KOREA Center) 

Website : 

http://nutritiondata.self.com/facts/vegetables-and-vegetable-products/2389/2 

www.foreign-trade.com/reference/hscode.cfm 

www.kbriseoul.kr 

www.kita.org 

www.trademap.org 

www.standardsportal.org/ 

www.customs.go.kr 

www.akfta.asean.org 

http://kbriseoul.kr/ 

http://data.worldbank.org/country/korea-republic 

http://data.worldbank.org/ 

www.tradingeconomics.com/ World Bank 

www.kosis.kr 

www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/895 

www.faostat3.fao.org 

http://faostat3.fao.org/browse/rankings/commodities_by_regions/E 

www.kesis.net 

 

 


