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asyarakat di negara-negara maju seperti Korea Selatan secara 
umum sangat suka memakan makanan yang menggunakan bumbu 
penyedap atau Oxygen-function amino-compounds. 

Sejalan dengan beragamnya jenis makanan Korea Selatan yang 
menggunakan olahan bumbu penyedap, tren impor untuk 
komoditas Oxygen-function amino-compounds di negara ini terus 
mengalami peningkatan sejak tahun 2017. Para eksportir Indonesia 
layak menjadikan Korea Selatan sebagai target pasar utama, 
melihat masih terdapatnya celah peluang untuk merebut ceruk 
pasar dari tangan Cina.

Bumbu penyedap seperti vetsin dalam bahasa perdagangan 
disebut Oxygen-function amino-compounds. Komoditas ini masuk 
ke dalam kategori Organic Chemical dan dikelompokkan ke dalam 
kode HS 29 / kode HS 2922. 

Secara umum, masyarakat di dunia terutama di negara-negara 
maju sangat suka memakan makanan yang menggunakan 
bumbu penyedap. Bahkan dari segi historisnya, penemu bumbu 
penyedap Monosodium Glumate (MSG) adalah dari negara maju, 
yakni Jepang. Yang menarik, HS Chemical Economics Handbook: 
Monosodium Glutamate Report, melaporkan bahwa masyarakat di 
negara-negara Asia merupakan pengkonsumsi bumbu penyedap 
terbesar di dunia. Presentasenya mencapai lebih dari 80%. 
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Industri Oxygen-function amino-compounds sendiri secara global 
mengalami perkembangan yang signi�kan. Bila dilihat dari segi nilai, 
nampak ada kenaikan dalam kurun waktu 2014 hingga 2018. 
Kendati pada tahun 2016 sempat terjadi penurunan, namun hal ini 
diakibatkan oleh karena ekonomi global yang memang melemah. 
Terutama dalam hal konsumsi rumah tangga yang terjadi sejak 2015 dan 
puncaknya pada tahun 2016. Akan tetapi, semenjak tahun 2017 dan 2018, 
seiring pulihnya ekonomi global, terlihat adanya kenaikan daya beli rumah 
tangga secara global. Nilai impor oleh dunia pun terus membaik.

Sedangkan tren pasar Oxygen-function amino-compounds di Korea Selatan sendiri 
menunjukan perkembangan yang menjanjikan. Bisa dilihat dari segi nilai terjadi 
kenaikan yang cukup signi�kan pada tahun 2017 dan 2018. 

Dapat dilihat jumlah impor Korea Selatan sebesar 146,026 ton dengan total nilai 
mencapai US$ 375,551 juta pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya, yaitu 135,745 ton dengan nilai impor sebesar US$ 323,789 juta 
pada tahun 2017. Tren impor ini diprediksi akan mengalami peningkatan pada masa 
yang akan datang, mengingat tren industri bumbu penyedap masakan ini dari tahun 
2016  juga mengalami peningkatan.
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Tahun 

2014  2015  2016  2017  2018

345,285

111,896

311,070

110,954

294,064

117,942

323,789

135,745

375,551

146,026

Values (US$)

Quantity (Ton)

Impor

 

Tahun 

2014  2015  2016  2017  2018

345,285 311,070 294,064 323,789 375,551Values (US$)

Impor

Sumber : trademap.org

 

Tabel Perkembangan nilai impor di Dunia (kode HS 2922) 
dalam 1,000 US$

Tabel Nilai dan kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia (kode HS 2922) 
dalam 1,000 US$ dan Ton

2905               Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives

2902               Cyclic hydrocarbons

2901               Acyclic hydrocarbons

2933                Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom[s] only

2921               Amine-function compounds

2903               Halogenated derivatives of hydrocarbons

2916               Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, 

                         their anhydrides, halides, . . .

2915               Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and

                          peroxyacids; . . .

2909                Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether

                          peroxide, . . .

2934                Nucleic acids and their salts, whether or not chemically de�ned; heterocyclic 

                          compound (excluding . . .

2907                Phenols; phenol-alcohols

2926               Nitrile-function compounds

2932               Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom[s] only

2922               Oxygen-function amino-compounds

2918               Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, 

                         peroxidesand . . .

2931                Separate chemically de�ned organo-inorganic compounds (excluding organo-sulphur 

                           compounds . . .

2930               Organo-sulphur compounds

2910               Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, 

                         and their . . .

2924               Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid

Product Lable
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Indonesia saat ini menduduki peringkat ke 3 setelah 
Cina dan Jepang sebagai negara supplier Oxygen-
function amino-compounds. 

Terlihat bahwa nilai impor Korea untuk Oxygen-
function amino-compounds Indonesia di Korea 
Selatan mengalami �uktuasi dari tahun ke tahun. 
Meskipun pada tahun 2015 terjadi peningkatan, 
namun penurunan kembali terjadi pada tahun 
2016 dan 2017. 

Pada tahun 2018 Indonesia berhasil menaikkan jumlah 
ekspor Oxygen-function amino-compounds dengan 
jumlah yang cukup signi�kan. Nilai impor terhadap 
produk ini menyentuh angkat 32 juta USD. 

Dari data yang ada, nampak laju impor Korea Selatan 
untuk produk Oxygen-function amino-compounds 
Indonesia mengalami �uktuasi. Tetapi para eksportir 
tetap mempunyai peluang yang cukup bagus untuk 
meningkatkan pasokan ke Korea Selatan dan 
menempel ketat Cina sebagai negara supplier terbesar. 

Yang perlu diperhatikan, untuk bisa mengkonfersi 
peluang-peluang tersebut, diperlukan langkah 
kerjasama dengan perwakilan dagang di luar negeri, di 
samping promosi dan pemasaran yang masif, bila di 
Korea Selatan ada ITPC. Hal ini merupakan bukti 
langkah serius produsen dan eksportir Indonesia 
untuk memperdalam pasar Korea Selatan.

Peluang Eksportir 
Indonesia

Saudi Arabia                 

United Kingdom            

Taipei, Chinese                 

375,551
189,817

32,989
32,156
26,974

26,518

24,919
9,820
4,943

4,905
4,323

2,900
2,847
2,310

2,156

1,915

1,492

1,464

1,262
472
339

323,789               
151,366             

36,159                
28,902               
20,084               

28,266                

26,017                
1,566                    
3,803                  

4,121                   
2,083                  

1,760                
5,867                
2,535               

2,344               

1,879                 

2,596                   

952                  

1,521             
283                       

50                        

294,064                  
140,240                  

40,224                    
31,028                     
21,864                     

19,856                     

18,353                     
40                     

3,113                       

3,779                       
1,291                       

1,453                           
2,261                            
2,188                            

1,674                            

1,485                          

1,646                         

828                         

960                          
315                         

3                             

311,070                   
146,483                   
38,109                     
41,575                      
20,941                      

18,907                      

17,188                     
207                               

3,256                         

3,273                         
2,220                         

1,127                       
3,146                    
3,590                   

2,859                 

849                   

2,587                   

467                           

1,685                         
2                        

24                            

345,285                   
160,962                   

40,970                        
39,258                        
22,592                        

32,627                         

16,375                           
1,468                                 
3,708                           

5,167                           
3,861                           

1,334                             
1,294                                
6,219                                 

2,727                                   

1,453                                       

983                                     

812                                       

1,235                                   
2                                            

571                                        

              World                               
1           Cina                                  
2           Japan                               
3           Indonesia                      
4           India                                

5           USA                                

6           Germany                     
7           
8           Spain                                 

9           France                               
10        Sweden                             

11       Israel                                  
12       Belgium                            
13       Thailand                            

14       Switzerland                      

15       

16       

17       Italy                                         

18       Netherlands                       
19       Brazil                                              
20      Malaysia                                     

Negara Supplier Oxygen-function amino-compounds 
untuk Korea Selatan pada ProdukHS 2922 Unit: US Dollar thousand

Sumber: trademap.org



Jarak dan perbedaan bahasa menjadi hambatan dalam perminatan 
produk Oxygen-function amino-compounds asal Indonesia oleh Korea 
Selatan. 

Namun hambatan yang perlu diperbaiki dengan cepat adalah dari sisi mutu 
produk dikarenakan Pemerintah Korea Selatan memang dinilai sangat aktif 
dalam melindungi produk dalam negerinya, terutama untuk produk 
makanan. Selain itu, diperlukan banyak serti�kasi untuk menjamin mutu dan 
keamanan produk makanan di Korea Selatan. 

Produk Oxygen-function amino-compounds sendiri jenisnya sangat banyak 
yang beredar di pasaran Korea Selatan. Dapat berupa bumbu penyedap 
masakan, santan bubuk, bumbu masakan instan, dan sebagainya. Produk-
produk itu dibuat oleh perusahaan lokal dan asing. 

Salah satu perusahaan lokal yang perlu diwaspadai adalah Miwon Chemicals. 
Perusahaan ini mengusai penjualan vetsin di Korea. Bahkan, Miwon Chemicals 
juga membuka cabangnya di Indonesia, dan produk vetsin Miwon cukup 
terkenal di Indonesia. 

Sedangkan untuk negara pesaing Indonesia saat ini adalah dari Cina dan 
Jepang. Kedua negara itu masih menjadi penguasa pasar dengan 
mengirimkan barang yang sudah jadi. Sehingga, apabila Indonesia masih 
ingin menjadi penguasa pasar produk ini di Korea Selatan, inovasi produk jadi 
harus dilakukan. 

Kompetitor 
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Saluran 
Distribusi

Untuk jalur distribusi Oxygen-function amino-compounds 
secara umum masih sesuai standar baku Korea Selatan.

Alur Pembelian Secara Umum

Larger product flow 

Smaller product flow

Large foreign supplier Smaller foreign supplier 

Local subsidiaries & 
branches of 

foreign suppliers 

Local distributors: 
Confectioners and 

other food 
manufacturers 

Wholesalers 

Importers/agents 

Wholesalers 

Consumers

Retailers 

Ketentuan Produk 
A.Kebijakan Tarif 
Berdasarkan kebijakan ASEAN � Korea FTA, 
tari� untuk komoditas Oxygen-function aminocompounds
dari Indonesia adalah sebagai berikut:

Regulasi Impor 
Produk di Korea Selatan

HS.Code CountryHS.Code

Tabel Impor Produk Oxygen-function amino-compounds 
di bawah FTA
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B. Pengurusan Ijin Import
Selain itu sebagaimana 

sudah dijelaskan, 
Indonesia sebagai 

anggota ASEAN yang 
ikut menandatangani 
FTA bersama dengan 

Korea Selatan diharuskan 
mengikuti import 

clearence FTA, form D 
bagi eksportir Indonesia 

berikut ini adalah 
prosedur tersebut:

Selain dokumen impor pada umumnya seperti invoice, packing 
list dan bill of loading, ada beberapa dokumen import clearance 
yg perlu disiapkan oleh importir yang harus di ketahui oleh 
eksportir, yaitu serti�kat yang dikeluarkan oleh Korean Food & 
Drag Administration (KFDA) atau sekarang disebut dengan 
Ministry of Food and Drag Safety (MFDS). Untuk itu disarankan 
kepada eksportir untuk mengirimkan sample terlebih dahulu 
kepada calon importir untuk dicek dahulu kandungan 
makanan, pengawet, bungkus dan lain-lain oleh MFDS.

C. Standarisasi Produk 
Standar yang harus dipenuhi untuk produk snack yang akan di 
ekspor ke Korea Selatan adalah sebagai berikut :
Diagram 2 Standarisasi Produk

D. Kebijakan Impor dan Prosedur 
Meskipun import cleareance merupakan kewajiban dari 
importir di negara Korea, ada baiknya para eksportir juga 
mengetahui prosedur impor di Korea. Korea selatan sangat 
ketat dalam menjalankan prosedur impor makanan dan 
minuman khususnya di komposisi makanan. Semua makanan 
impor harus mengacu kepada food safety basic act, food 
sanitation act dan food labeling standart.
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source: customs.go.kr

Sample yang dikirim harus dilengkapi dengan dokumen 
pendukung seperti uji lab yang dikeluarkan oleh Badan 
POM Republik Indonesia, Lembaga uji yang terakreditasi 
oleh KAN atau oleh lembaga international. 

Setelah semua memenuhi syarat dari MFDS maka MFDS 
akan mengeluarkan Certi�cat of Impor Noti�cation for Food 
yang kemudian kedepannya diaplikasikan dalam bentuk 
label stiker yang berbahasa Korea dan harus ditempel pada 
bungkus makanan. Pada saat kontainer mendarat di 
pelabuhan pun masih mengalami checking acak terhadap 
produk yang sudah mendapat izin dari MFDS. 

Sehingga, produk tidak bisa masuk ke Korea dan harus di 
ekspor ke Indonesia. 

E. Sistem Labeling 
Salah satu ketentuan untuk produk makanan supaya bisa 
masuk ke market Korea Selatan adalah system labeling, 
perlu diperhatikan ada beberapa jenis labeling semisal 
Food Equipment Categorization and Labeling System, 
sistemnya menggunakan peralatan yang tidak aman 
terhadap makanan untuk melampirkan label khusus yang 

Prosedur Impor Untuk Makanan



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 presentase)
  Bahan adiktif makanan
  Informasi nilai gizi
  Saran penyimpanan
 Nama, alamat, dan nomor telepon 

importir
  Nomor lisensi importir
  Tanggal produksi
  Tanggal kadaluarsa
  Alamat untuk pengambilan barang     

jika ada kerusakan
 Pe r i n g a t a n  t e r k a i t  g a n g g u a n 

kesehatan

 Label Kemasan
Sejak diberlakukannya sistem eco-
labeling di tahun 2009, jumlah produk 
dengan kemasan ramah lingkungan 
menjadi semakin meningkat di pasaran. 
Pasalnya produsen dapat memperoleh 
akreditasi jika menyertakan label eco-
friendly pada produknya. 

Di samping itu, melalui kebijakan ini 
p e m e r i n t a h  j u g a  t e l a h  b e r h a s i l 
mewujudkan prinsip pengolahan 
sampah 3R (recycle, reuse, dan reduce) di 
K o r e a  S e l a t a n .  K a r e n a n y a  b a g i 
produsen lokal maupun luar diwajibkan 
untuk meyertakan label �Pemisahan 
Sampah� (segregated waste collection) 
berdasarkan jenis kemasan yang 
digunakan.

Label Produk

Contoh labeling yang dimaksud adalah:

Prosedur Sistem Labeling

Selain itu adanya nutrisi labeling yang wajib ada di 
setiap snack Indonesia, adanya pengembangan 
label nutrisi yang bisa dilihat sebagai berikut:

Tpercent Daily values are based on 2,000 kcl. Your daily values maybe higher or lower depend on calories needs

ITPC BUSAN 2020



Ketentuan Pemasaran
M a s u k  ke  p a s a r  Ko re a  S e l at a n  a d a 
tantangan tersendiri. Oleh karena itu 
diperlukan strategi yang efektif bagi 
pengusaha Indonesia untuk bisa melewati 
mengatasi tantangan tersebut. 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan 
antara lain :

 Meningkatkan kualitas produk
 K o r e a  S e l a t a n  m e m b e r l a k u k a n 

p e r a t u r a n  y a n g  k e t a t  d a l a m 
memutuskan produk impor, seperti :

       - Kualitas bahan baku
       - Kebersihan produk
       - Proses produksi

Menjalin kerjasama dengan perwakilan 
dagang di luar negeri. Pengusaha Indonesia 
harus aktif dalam mencari  informasi 
mengenai pasar Korea Selatan, pencarian 
informasi ini dapat dilakukan dengan cara 
menghubungi Perwakilan Dagang Luar 
Negeri Indonesia di Korea Selatan dalam hal 
ini KBRI Seoul dan  Indonesian Trade 
Promotion Center (ITPC) Busan.

Memiliki Website perusahaan
S a l a h  s a t u  c a r a  e f e k t i f  d a l a m 
m e m p e r k e n a l k a n  p r o d u k  m a u p u n 
perusahaan secara global adalah memiliki 
website. Oleh karena itu ada beberapa hal 
y a n g  p e r l u  d i p e r h a t i k a n  d a l a m 
m e n a m p i l k a n  i n fo r m a s i  d i  w e b s i t e 
perusahaan, yaitu :

1.Pro�l perusahaan, Alangkah baiknya
    membuat sebuah penjelasan tentang latar
    belakang terciptanya perusahaan, alamat
   perusahaan serta alamat email perusahaan.

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

3.Serti�kasi yang sudah diperoleh dan diakui
    secara internasionalis.

4. Hiltong atau Success Strong keberhasilan
    mengekspor ke negara-negara lain (AS dan
    Eropa merupakan salah satu negara yang
   menjadi trend setter masyarakat Korea
   Selatan).

5.Pilihan Bahasa Inggris untuk
   mempermudah konsumen luar negeri agar
   dapat mendapatkan informasi secara detail.

6.Customer service yang baik dengan respon
    cepat saat ada pertanyaan dari calon
    konsumen.

Metode Transaksi
Untuk metode transaksi yang berlaku di 
K o r e a  S e l a t a n ,  d i k a r e n a k a n  s i s t e m 
pembayaran di Korea sudah maju dan 
tercatat secara digital maka pembayaran 
menggunakan pembayaran letter of credit 
( L C ) ,  s e b u a h  p e m b a y a r a n  b e r s i f a t 
international yang memungkinkan eksportir 
menerima pembayaran tanpa menuggu 
kabar dari luar negeri setelah barang dan 
berkas dokumen dikirimkan .

Contoh Kemasan Produk Korea Selatan

Su
m

be
r: 

xi
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dn

.ti
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y.
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m

Contoh label yang tergolong 
dalam klasi�kasi 
�Pemisahan Sampah�

Sebagai catatan, untuk menghindari masuknya jenis logam 
beracun, maka MFDS menetapkan larangan penggunaan bahan-
bahan seperti timah, cadmium, merkuri, dan kromium, diatas 100 
ppm.  Beberapa perusahaan produk makanan olahan di Korea 
Selatan, seperti Orio misalnya, sudah beralih menggunakan tinta 
berbasis minyak sayur pada kemasannya sebagai bentuk 
kepedulian terhadap lingkungan.

Untuk menghindari masuknya jenis logam beracun, MFDS 
menetapkan larangan penggunaan bahan-bahan seperti timah, 
cadmium, merkuri, dan kromium, diatas 100 ppm.
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a. Miwon Galchimat (vetsin) 
Asal: Korea Selatan (Miwon) 
Harga: 10,000 Won 
Keterangan: 500 gram

Glycerol G0650
Asal: Fisher Chemical
Harga: 40,000 Won
Keterangan: 1L, 
For Analysis, >= 99.0%

Informasi 
Harga

Beef pwder Gamchima 
(kaldu daging)

Asal: 
Korea Selatan (Samwha)

Harga: 
7,000 Won Keterangan:

500 gram

Berikut adalah contoh produk 
Bumbu penyedap di Korea Selatan:

Berikut adalah contoh produk bumbu dapur yang 
ada di Korea Selatan:

Sumber Gambar: coupang.cpm
Keterangan: Rata-rata untuk produk lokal 

tersebut berukuran besar antara 500 gram dan 
1 kg jarang sekali

ditemukan produk berukuran kecil seperti 
sachet yang biasa ditemukan di Indonesia. Hal 

ini karena
orang Korea lebih senang langsung membeli 

dengan kuantitas yang besar atau sedang

ITPC BUSAN 2020
Seluruh Images pada catalog ini hanya bersifat ilustrasi bersumber dari Google
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Daftar�Importir

Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email/Website

1 

2 

3

4

5

No.

KBCHEMICAL CO LTD 

SEIN CO. LTD. 

E&C CORPORATION 

JAEWON INDUSTRIES CORPORATION

JUK SU MUL SAN CO., LTD.  

Rm902, Hoseo Univ. 
Venturet ower, 319, Gasan-Dong,  
Geumcheon-Gu, Seoul, 153-802, 

Hae Dong Bldg, Jung 
Hae Dong Bldg, 7th 
Fl. 1362-14, Seocho-2 Dong, 
Seocho-Gu, Seoul, Korea 

#503 HILLTOP 
OFFICETEL, 449-49 /50 
Cheonho Dong, Kangdong-ku

4008 Room, Korea Trade 
Tower, 159-9, Samseong 
1-dong, Gangnam-gu

554-4, Najeon-ri,
Sainglimmyun, Kimhai 

82-226275165/82-
707805-8336 

0234748161, 
mobile: 0109727-

2447 82-2-4774251 

(822) 6000 6787 

(8255) 323-8801 

82-226275166 

0234730825/6 

82-2-4759534 

(822) 6000 6885 

(8255) 3238951 

kb-chemical5162@hotmail.com 

sein@seinchemicals.com 
www.seinchemi cals.com

ihrhew@hanmail.net 

shim@jaewon.co.kr 

my.ecplaza.net/juksu 

Daftar�Pameran
No. Nama Pameran Tempat & Tanggal Website

1 

2

3

4 

Seoul Food  

IFFE 

Gwangju Food 

Food Week 

KINTEX, 21-24 Mei 2019 

Jeonju, 31 Okt - 11 November 2019 

KDJ Center, 14-17 November 2019 

COEX, 20-23 November 2019 

www.seoulfood.com 

www.iffe.or.kr 

www.foodshow.kr 

www.foodweek.co.kr 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi ITPC Busan



Kedutaan Besar Republik Indonesia
untuk Korea Selatan

Seoul 55 Yeoeuido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, 

Seoul 150-010, Republik Korea

Telp   : +82-2-783-5675/77

                     +82-2-783-5371 atau 72

Fax   : +82-2-780-4280

Indonesian Trade 
Promotion Center (ITPC) 

stBusan1  floor, #103  

Korea Express Building
1211-1 Choryang-dong,  Dong-gu, 

Busan, Korea Selatan
Telp  : +82-51-441-1708
Fax    : +82-51-441-1629

E-mail     : Itpc_kor@kemendag.go.id
Website : https://itpc-busan.kr/?lang=id

Daftar Nama Perwakilan Indonesia di Korea Selatan

Kamar Dagang Korea Selatan Dan Indonesia di Indonesia dan Korea Selatan 
Kamar Dagang dan Industri Indonesia(KADIN)

Menara Kadin Indonesia 29th floor
Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav.2-3 Jakarta 12950

Phone:+62-21-527-4484
Website: www.kadin-indonesia.or.id

Asosiasi Perdagangan Korea Selatan 

(Korea Trade-Investment Promotion Agency)
300-9, Yeomgok-dong, Seocho-gu, Seoul

Phone:+82-2-3460-7114

Fax:+82-2-3460-7777

Website:www.kotra.or.kr/?lang=id

Korea Trade Center Indonesia, 
ndKorea Association Building 2  floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.58  Jakarta 12780
Phone : +62-21-521-2515 / +62-21-527-2054

Fax : +62-21-521-2486
E-mail :  info@innekorean.or.id

Association of Foreign Trading Agent Korea
KOIMA Building, Hangang-ro 2-ga, 

Yongsan-gu, Seoul, 
Phone:+82-2-792-1581/4

Fax:+82-2-785-4373
E-mail: aftakol@magiclink.dacom.co.kr

KOTRA (Korea Trade Promotion Corporation)

JakartaWisma GKBI, 21F Suite 2102
Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, 

Jakarta 10210, Indonesia 

Tel        : +62-21-574-1522
Fax       : +62-21-572-2187

Kedutaan Besar Korea Selatan, Jakarta

Jl.  Jenderal Gatot Subroto 

Kav. 57 Jakarta Selatan 12950

Tel       : +62-21-2967-2555

Fax      : +62-21-2967-2556 / 2557

E-mail : koremb_in@mofat.go.kr

KOICA 
(Korea International Cooperation Agency) 

Jl. Gatot Subroto No.58,
Jakarta Selatan 12930, Indonesia 

Daftar Nama Perwakilan Korea Selatan di Indonesia

Website : https://www.kemlu.go.id/seoul


