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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan YME kami panjatkan karena hanya dengan 

rahmatNya kami dapat menyelesaikan penulisan Market Brief perdagangan 

produk Palm Oil (minyak kelapa sawit) di Hongaria.  

Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang sangat 

penting, dikarenakan oleh kemampuannya yang tinggi untuk menghasilkan 

minyak nabati yang disebut Palm Oil, yang mana banyak dibutuhkan oleh 

berbagai sektor industri.  

Indonesia merupakan negara pengekspor utama minyak kelapa sawit 

mentah (CPO: Crude Palm Oil) dan berbagai olahannya. CPO sendiri 

merupakan bahan baku industri pembuatan minyak goreng, margarine, lilin, 

sabun, berbagai produk perawatan tubuh, hingga pembuatan biodiesel yang 

banyak di produksi di Uni Eropa. 

Penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dalam 

penyusunan Market Brief ini, oleh sebab itu segala bentuk saran dan kritik 

yang disampaikan Pembaca sangat diharapkan oleh Penulis demi 

meningkatkan kualitas penulisan Market Brief  berikutnya. 

Budapest,     Desember 2015 

 

                                                                                 Hikmat Rijadi  

                                                                         Kepala ITPC Budapest 
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PETA NEGARA HONGARIA 

  

 

 

Negara-negara tetangga Hongaria 

Utara : Slovakia 

Selatan : Yugoslavia 

Barat : Austria, Slovenia, Kroasia 

Timur : Romania, Ukraina 
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1.  PENDAHULUAN 

1.1.  Pemilihan Negara 

Hongaria merupakan salah satu negara Uni Eropa di Eropa Tengah 

dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Indonesia sendiri dinilai 

sebagai salah satu mitra ekonomi yang penting untuk Hongaria di kawasan 

Asia Tenggara. Untuk itu, Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi Bilateral 

(Joint Commission on Bilateral Economic Cooperation - JCEC) antara kedua 

negara didirikan pada tahun 1988. Setelah dinonaktifkan pada akhir 

sidangnya yang ke-3 (tiga) pada tahun 1993, lembaga tersebut kembali 

difungsikan setelah diadakannya kunjungan Presiden Indonesia ke Hongaria 

pada bulan September 2001 serta kunjungan balasan dari pemerintah 

Hongaria. Sidang JCEC kemudian diadakan di Jakarta pada Januari 2004. 

Dalam sidang tersebut, Kamar Dagang dan Industri kedua negara kemudian 

sepakat untuk mendirikan Dewan Bisnis Bersama (Joint Business Council  - 

JBC). 

Berdasarkan data sumber Eurostat, komoditas impor utama Hongaria 

dari Indonesia antara lain meliputi electrical & electronic equipment, peralatan 

mesin dan boiler, bahan bakar mineral, bahan kimia organik, tekstil, minyak 

nabati, karet, produk alas kaki, dan lain sebagainya dengan total nilai ekspor 

sebesar EUR 112,39 juta  di tahun 2014. Sementara ekspor utama Hongaria 

ke Indonesia meliputi electrical & electronic equipment, peralatan mesin dan 

boiler, produk farmasi, bahan kimia organik, peralatan medis, karet, bahan 
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bakar mineral, kendaraan, plastik dan lain-lain, dengan total nilai sebesar 

US$ 22,11 juta di tahun 2014. 

1.2. Pemilihan Produk 

Tabel 1.  Perkembangan Nilai Impor Hongaria dari Indonesia Periode Tahun 2014 
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Pada tahun 2014, nilai impor Hongaria atas produk minyak kelapa 

sawit dari Indonesia yang tergolong kedalam HS 15 menempati peringkat ke-

6 (enam) terbesar setelah produk karet, produk kimia dan tekstil dengan nilai 

impor mencapai 1,4 juta Euro. Selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu mulai dari 

tahun 2010-2014, pertumbuhan nilai impor produk tersebut mencapai 2% 

dengan pangsa pasar sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan adanya potensi 

untuk pengembangan ekspor bagi produk minyak kelapa sawit Indonesia ke 

Hongaria. 

Kelapa sawit adalah salah pohon palem produktif utama yang 

dikembangkan di Indonesia. Tumbuhan ini adalah penghasil minyak nabati 

terbesar di dunia, terutama karena minyak dapat diproduksi baik dari serabut 

buah maupun inti. Minyak ini dapat digunakan untuk minyak masak, minyak 

industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Sifatnya yang tahan oksidasi 

dengan tekanan tinggi dan kemampuannya melarutkan bahan kimia yang 

tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, serta daya pelapis yang tinggi 

membuatnya dapat digunakan untuk beragam peruntukan. 

Daerah penyebaran kelapa sawit di Indonesia terutama di daerah 

pantai timur Sumatra, Aceh, Jawa dan Sulawesi. Penampilan pohon kelapa 

sawit agak mirip dengan tanaman salak, hanya saja dengan duri yang tidak 

terlalu keras dan tajam. Batang tanaman diselimuti bekas pelepah hingga 

umur 12 (dua belas) tahun. Setelah umur 12 (dua belas) tahun pelepah yang 
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mengering akan terlepas sehingga penampilan menjadi mirip dengan kelapa. 

Tinggi tanaman ini dapat mencapai 24 (dua puluh empat) meter. 

 

 

 

 

Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah sesuai 

kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak 

bebas (FFA, free fatty acid) akan meningkat dan buah akan rontok dengan 

sendirinya. 

 Buah terdiri dari tiga lapisan: 

1) Eksoskarp, bagian kulit buah  

           berwarna kemerahan dan licin. 

2) Mesoskarp, serabut buah 

3) Endoskarp, cangkang pelindung inti 

Inti sawit (kernel, yang sebetulnya adalah biji) merupakan endosperma 

dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi. 

Gambar 1. 
Penampang buah kelapa sawit. 

Gambar 2. 
Minyak kelapa sawit mentah berwarna 

kemerahan karena kandungan beta 
karoten. 
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Kelapa sawit yang dibudidayakan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu                

E. guineensis dan E. oleifera, yang mana keduanya memiliki keunggulan 

masing-masing.  E. guineensis adalah jenis kelapa sawit yang terluas 

dibudidayakan orang dan memiliki tingkat produksi yang sangat tinggi. 

Sementara E. oleifera adalah merupakan jenis kelapa sawit dengan tinggi 

tanaman yang rendah. Dengan melihat keunggulan yang dimiliki oleh ke-2 

(dua) jenis kelapa sawit ini maka ada banyak orang yang menyilangkan ke- 2 

(dua) species ini untuk mendapatkan species yang memiliki daya produksi 

tinggi dan gampang dipanen.   

Selain itu E. oleifera sekarang mulai dibudidayakan pula untuk 

menambah keanekaragaman sumber daya genetik. 

Bagian yang diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Sementara 

bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah 

menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. 

Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah 

kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah 

menjadi bahan baku margarin.  

Selain dari bagian serabut buah atau mesokarp, inti atau kernel buah 

juga dapat diolah menjadi minyak inti yang kemudian menjadi bahan baku 

minyak alkohol dan industri kosmetika. Proses pembuatan minyak sawit 

dimulai dengan membuat lunak bagian daging buah dengan temperatur 90 

°C. Daging yang telah melunak dipaksa untuk berpisah dengan bagian inti 
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dan cangkang dengan cara dipress pada mesin silinder berlubang. Daging 

inti dan cangkang dipisahkan dengan pemanasan dan teknik pressing. 

Setelah itu dialirkan ke dalam lumpur sehingga sisa cangkang akan turun ke 

bagian bawah lumpur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampas dari proses pembuatan minyak sawit mentah dapat 

dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut bungkil inti sawit 

itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan pakan ayam dan 

difermentasikan menjadi kompos. Disamping itu tempurungnya dapat 

digunakan sebagai bahan bakar dan arang. 

Jenis produk kelapa sawit dan olahannya yang akan dibahas dalam 

market brief ini adalah kelapa sawit yang telah di ekspor oleh Indonesia ke 

Hongaria, seperti terlihat pada daftar berikut ini: 

 

Gambar 4. 
Minyak inti kelapa sawit, berwarna 

lebih terang karena tidak 
mengandung beta karoten. 

Gambar 3. 
Bungkil kelapa sawit 

(coconut cake). 



ITPC Budapest  |  Produk Palm Oil di Hongaria - 2015 
 

13 

 

�������� ��	�
�����

������� ����	
�
��		��	��������	�������� �

�������

����	
��	�����	����	�	���	���	�
��	������	��
���	���	���	�	 ���� ������ 	������	
�����	��	�	 �
�	������	����������
	�����!	�	�
���	��"�
�������#�����	
��������

�

Sumber : Eurostat, Export Helpdesk 

1.3. Profil Singkat Negara Hongaria 

Hongaria dengan nama lengkap Republik Hongaria memiliki luas 

wilayah sebesar 93.030 km2 (35.920 mil2), dengan populasi sebanyak 9,86 

juta orang (est. Jan 2015). Budapest sebagai Ibukota negara berpenduduk 

lebih kurang 2 juta orang.  Bahasa yang digunakan adalah 98,2% bahasa 

Hongaria dan sekitar 1,8% bahasa lainnya. Mayoritas penduduk Hongaria 

memeluk agama Katolik Roma yaitu sebanyak 67,5%. Sedangkan selebihnya 

adalah penganut Calvinis 20%, Lutheran 5%, Yahudi 5%, Atheis sekitar 

2,5%. Mata uang Hongaria adalah Hungarian Forint  (HUF). 

Hubungan diplomatik Indonesia-Hongaria telah berjalan sejak 26 Juni 

1955. Kepala Perwakilan Hongaria ditempatkan di Jakarta pada tahun 1957 

dan Kepala Perwakilan RI untuk Hongaria ditempatkan pada 13 Nopember 

1959 dirangkap dari Praha.  KBRI di Budapest dibuka pada tahun 1962. 

Hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sejak kunjungan 

Presiden pertama RI Soekarno ke Hongaria pada April 1960 dan Mei 1961, 

dan selanjutnya kunjungan balasan Presiden Hongaria ke Indonesia pada 

Agustus 1961 dan kunjungan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono 
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dengan didampingi oleh Ibu Negara, dan beberapa Menteri Kabinet 

Indonesia Bersatu II (Menteri Perdagangan - Gita Wirjawan, Menteri Luar 

Negeri - Marty Natalegawa, Menteri Perindustrian - MS Hidayat, dan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Mari Elka Pangestu, serta beberapa pejabat 

setingkat Menteri yaitu Kepala BKPM - Chatib Basri, dan Ketua KADIN - 

Suryo Bambang Sulisto ke Hongaria pada bulan Maret 2013 lalu. 

Hongaria merupakan salah satu negara dengan perkembangan 

ekonomi yang maju di antara anggota-anggota baru Uni Eropa dari Eropa 

Tengah dan Timur.  Perekonomian telah diliberalisasi secara ekstensif 

melalui privatisasi, investasi asing dan pengenalan hukum-hukum 

perdagangan yang komprehensif.  

Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto Hongaria pada tahun 

2014 adalah sebesar 2,8% atau tumbuh sekitar 154,55% pada tahun 2013 

dimana pertumbuhan PDB pada tahun dimaksud adalah sebesar 1,1%. 

Pengangguran di Hongaria pada tahun 2014 turun menjadi 7,10% dari 

sebelumnya pada tahun 2013 sebesar 9,10%. 

Tingkat inflasi pada tahun 2013 adalah sebesar 1,7% dan di tahun 

2014 menurun menjadi 0%.   Pada tahun 2013, rata-rata nilai tukar USD 

terhadap mata uang setempat, HUF (Hungarian Forint) adalah sebesar 

223,70 kemudian anjlok ke 231,70 pada tahun 2014.   

 



ITPC Budapest  |  Produk Palm Oil di Hongaria - 2015 
 

15 

 

Pemerintah Hongaria sebelumnya telah menunda menetapkan tanggal 

untuk mengadopsi mata uang Euro sampai reformasi selesai, tetapi 

kebanyakan pengamat tidak mengharapkan Hongaria masuk zona Euro 

sebelum 2013-2014.  Hongaria mengalami masa transisi dari sistem ekonomi 

tertutup menuju market oriented economy lebih awal dari negara-negara di 

kawasan Eropa Tengah dan Timur lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perkembangan usaha sektor swasta sebelum berakhirnya masa komunis. 

Setelah beberapa tahun mengalami masa turbulensi diikuti dengan 

runtuhnya Uni Soviet, Hongaria telah mampu membangun fondasi ekonomi 

yang stabil. Sejak bergabung dengan Uni Eropa pada Mei 2004 lalu, peran 

sektor swasta tercatat lebih dari 80% PDB, kemudian kepemilikan dan 

investasi asing terhadap perusahaan dan badan usaha di Hongaria semakin 

bertambah. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Cumulative 

Foreign Direct Investment menjadi sebesar lebih dari USD 60 milyar sejak 

tahun 1989, sedangkan PDB Paritas daya beli berdasarkan estimasi pada 

tahun 2014 yang tercatat sebesar USD 239,9 milyar, terlihat naik 2,78% 

dibanding dengan tahun 2013 yang tercatat sebesar USD 233,4 milyar.  
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2. POTENSI PASAR PRODUK PALM OIL DI NEGARA HONGARIA 

2.1.   Ekspor-Impor Produk Palm Oil Hongaria dengan Dunia 

Selain melakukan impor, Hongaria juga mengekspor produk Palm Oil 

ke berbagai negara.  

Grafik 1. Impor – Ekspor Produk Palm Oil di Hongaria ke Dunia Periode Tahun 2010-2014 

   

Sumber : Intracen, diolah 

 

Produk Palm Oil yang diperdagangkan di Hongaria adalah HS 151110 

dan diikuti oleh HS 151190. Selama periode tahun 2010-2014, terlihat bahwa 

nilai impor Hongaria atas kedua produk tersebut masih jauh lebih tinggi dari 

nilai ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dalam negeri Hongaria 

atas produk terkait masih cukup tinggi. 
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Tabel 2. Nilai Ekspor Produk HS 151190 Hongaria ke Dunia Periode Tahun 2010-2014 
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Negara-negara tujuan utama ekspor Hongaria antara lain adalah 

Romania, Austria, Bulgaria, Slovakia dan Swiss.  

Sementara itu pasokan produk Palm Oil Hongaria diperoleh dari 

negara-negara Eropa Barat seperti Belanda dan Jerman, serta negara 

produsen utama minyak sawit yaitu Indonesia dan Malaysia. Produk Palm Oil 

yang diimpor oleh Hongaria adalah HS 151190 - Palm oil and its fractions 

refined but not chemically modified dan HS 151110 - Palm oil, crude (CPO). 
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Tabel 3. Negara-Negara Pemasok Utama Produk HS 151190 Hongaria Periode Tahun 2010-2014 
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  Sumber : Intracen, diolah 

 

Produk HS 151190 merupakan jenis produk Palm Oil yang paling 

banyak diimpor Hongaria. Pemasok utama produk tersebut adalah Belanda, 

Jerman, Austria, Belgia dan Indonesia yang menempati urutan ke-5 (lima) 

dengan nilai impor mencapai 1,08 juta Euro di tahun 2014, dengan trend 

impor sebesar -1 untuk periode 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014). 

Sementara Malaysia menempati urutan ke-7 (tujuh) dengan nilai impor yang 

lebih kecil dari Indonesia dan trend impor sebesar -37,45% selama periode 

yang sama. 
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Tabel 4. Negara-negara pemasok utama produk HS 151110 Hongaria periode tahun 2010-2014 

����
	��������������������
����
	�
��

����� ����� ����� ��� � ���!�
"
����# �

3���	��� '%� *&� &�� '�� &�� ,'"*&�

) ����	� ��� �&� �� �� �� ./)�

4�	��� �� �� '� �� �� ./)�

.������	���� �� *'� �� ��%��� �� ./)�

���	��� �� '� �� '� �� ./)�

0����	� �� �� �� �� �� ./)�

0��1	
�	� +� '�� �� �� �� ./)�

0������ '�� �� �� �� �� ./)�

5������6������� ��+� '%� �� �� �� ./)�
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Dengan nilai impor yang lebih kecil, Hongaria juga tercatat telah 

melakukan impor untuk produk CPO (HS 151110). Namun dalam hal ini 

terlihat pasokan utama atas produk tersebut diperoleh dari negara Jerman. 

Selain itu terlihat adanya perdagangan dengan negara-negara lain seperti 

Austria, Belanda dan Slovakia, walaupun tidak terlihat kontinu seperti yang 

tercatat pada perdagangan dengan negara Jerman selama periode tahun 

2010-2014. 
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2.2 Potensi Pasar Ekspor Produk Palm Oil Indonesia di Hongaria 

Tabel 5. Perdagangan Produk HS 151190 di Hongaria Periode Tahun 2014  
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Sumber : Intracen, diolah 

Bila dilihat dari data pedagangan di Hongaria selama periode tahun 

2010-2014, potensi terbesar ekspor produk Palm Oil Indonesia ada pada 

jenis HS 151190 (Palm oil and its fractions refined but not chemically 

modified) beserta produk turunannya. Ekspor Indonesia terlihat meningkat 

hingga mencapai nilai 1.238 juta Euro tahun 2012 dan mengalami penurunan 

hingga mencapai nilai 925 ribu Euro pada tahun 2013. Namun demikian, 

angka ini terlihat kembali membaik di tahun 2014.  
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Pada tahun 2014 share pasar produk asal Indonesia adalah sebesar 

4,5% dari seluruh nilai impor Hongaria atas produk terkait, dengan nilai impor 

sebesar 1,08 juta Euro dan volume impor mencapai 1.483 ton di tahun 2014. 

Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-5 (lima) sebagai 

pemasok utama produk HS 151190 di Hongaria. 

Grafik 2. Share Pasar Produk HS 151190 di Hongaria Periode Tahun 2014 

Sumber : Intracen, diolah 

2.3     Regulasi Impor Produk Palm Oil di Hongaria 

2.3.1.  Kebijakan Impor Produk Palm Oil di Hongaria 

Kebijakan hukum Hongaria untuk impor produk Palm Oil yang berasal 

dari Indonesia adalah sebagai berikut: 
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Sumber : Eurostat, Export Helpdesk 

Sementara Value Added Tax (VAT) untuk produk Palm Oil di Hongaria 

adalah sebesar 27%. 

2.3.2.  Persyaratan Mutu, Label dan Kemasan Produk Palm Oil di Hongaria 

a.  Persyaratan mutu 

Hongaria memberlakukan beberapa regulasi non-tarif berstandar Uni 

Eropa yang mengatur standar mutu produk kelapa sawit dan 

olahannya yang beredar di pasar Hongaria, yang mana regulasi ini  

sangat penting untuk dipatuhi oleh para produsen Pam Oil di 

Indonesia agar produknya dapat diterima di pasaran dan bersaing 

dengan produk sejenis dari negara kompetitor. 

Regulasi-regulasi yang terkait dengan masalah mutu, kemasan serta 

pelabelan produk Palm Oil adalah sebagai berikut : 



ITPC Budapest  |  Produk Palm Oil di Hongaria - 2015 
 

23 

 

7���������.��� ��	�
�����

6	�� ��	���	
��� ��
	�	���� 
	����	�	��
����	
��	�����	
�

5��� ;��	����	�������	
	��� 
 ���	�������	� ��
	�	���	
��� ��
	�	���� 
	���	������
	�� ����	�	���	�	���	
	�	�� �� 
�
��� ����
�	� ��	"���

���#//���"!��"� /�	�
�������/;5,������	����,�	<�� �,��1��,���,�� !�!,
	!��,��,����,	��,�	��/���&*&�

=������	�	���	��	�	��
�	������2��
	�����5���
;��	�

5��� ;��	����	�������	
	���	��	���	�	���	��	�	���	
	�	�����2���
�	�� ��	�	� �	
	�	�� �	��� ���2��
	��  �� 
� ��� �	
	�� �	�	�� �	�	��
�	
	�� �� 
�
��� �����	� ��	"��

���#//���"!��"� /�	�
�������/;5,������	����,)�����1��,��2����,	��,
��	1� �����,��,����/�+�����

=������	�	����	� ���	���
��� �	
	���	�	���	�	��
�	
	�	���	������2��
	�"�

5��� ;��	� ���	�� �����	
	�� ��	� �	�� ������	�� ��	�	�	�� �	��
���� �		���	�	����	� ���	�	����� 
����	�	���	
	�	�"�

���#//���"!��"� /�	�
�������/;5,������	����,;<��	!����,���1����,���,
����/���&*'�

�������	��	��
���	���	���
�	�	���	�	���	
	�	��

���	� �	��
�	�	�	��	��	��5���;��	����	�������	
	����	��	���	���
�����������	��
���	���	����	���� ��
�������		��	�	������		�>�����
�	
	�	���	���	�	��	��	��������� "�

���#//���"!��"� /�	�
�������/;5,������	����,����	���	���,��,
����/���&**�

�������	��	��
�������	��
�	��
����	�	���	�	��
�	
	�	���?)�����

���	� �	�� ?)���� ��� 5��� ;��	� �	��	�� �����
	�� �	��� 	�	� ��� ����
�	
	�	����	����	�> �
	�� �� 
������	
	��� �	���	�������
	����	��"�

���#//���"!��"� /�	�
�������/;5,������	����,?������,��,����,?)���,
/�+��+(�

6	�	���	
��� ������� �
�������	��	�	���	
	�	��

5���;��	����	������ 	����	� �	��� 
 ��������	��
	�	���	
��� ��
����� ��������	��	�	����� 
,��� 
��	
	�	�"�

���#//�!"� ��	"� /����/�	��/����!����/������	����/�	<@����� �@��1���
@��"����

Sumber : Eurostat, Export Helpdesk 

 



ITPC Budapest  |  Produk Palm Oil di Hongaria - 2015 
 

24 

 

Diluar regulasi hukum tersebut diatas, terdapat pula beberapa regulasi 

tambahan lainnya yang menyangkut mutu produk palm oil, diantaranya  

yaitu:  
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b.  Pelabelan dan Etiket 

o Penggunaan Bahasa Inggris mutlak diberikan pada label dan etiket 

produk, kecuali bila ada ketentuan lain. 

o Label harus mencantumkan : nama produk, no.batch, keterangan 

mengenai penggunaan produk (untuk bahan makanan atau bukan), 

keterangan mengenai kandungan bahan yang dapat menyebabkan 

alergi, nama dan alamat pengekspor, tanggal kadaluarsa, berat bersih, 

metode penyimpanan, keterangan apabila bahan baku berasal dari 

bahan organik atau tidak, logo sertifikasi (bila ada). 

c.  Kemasan  

o Minyak kelapa sawit dapat dikemas menggunakan berbagai jenis 

kemasan tergantung pada ketersediaan bahan dan volume yang 

dibutuhkan, atau sesuai permintaan khusus dari importir (bila ada). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 . 
PP Woven Bag untuk pengemasan bungkil kelapa 
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o Produk ampas perasan kelapa (bungkil) dapat dikemas menggunakan 

karung plastik (PP woven bag) ukuran 25kg atau 50kg sesuai 

kebutuhan. 

o Untuk menjaga kualitas produk, produsen harus memperhatikan : 

- Kebersihan kemasan sebelum pengisian. 

- Tidak mengemas minyak kelapa sawit yang sudah rusak (berbau 

tengik). 

- Mengisi kemasan hingga penuh untuk menghindari oksidasi yang 

dapat merusak kualitas produk. 

- Memperhatikan temperatur udara pada saat pengemasan guna untuk 

menghindari pembekuan minyak.  

    

Gambar 6. Berbagai Contoh Kemasan Produk Palm Oil untuk Ekspor 

 

2.4      Saluran Distribusi Produk Palm Oil di Hongaria 

Produsen Palm Oil dan produk olahannya dari Indonesia dapat 

menghubungi agen penyalur atau langsung memasarkan pada para importir 

dan pengusaha industri manufaktur di Uni Eropa. Produk yang disalurkan 

lewat jalur ini biasanya masih berupa bahan mentah (baik CPO ataupun 
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minyak inti sawit) dan dikemas dalam kuantitas besar, sehingga dibutuhkan 

proses lanjutan untuk menambahkan nilai guna dan/ atau nilai jual, baik itu 

dengan atau tanpa tambahan muatan lokal, sebelum dipasarkan ke 

konsumen. 

 

Gambar 7.  
Jalur distribusi pemasaran produk Palm Oil ke pasar Uni Eropa dan Hongaria 

   

2.5.  Hambatan Lainnya 

Berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh 

produsen untuk memasarkan produknya ke luar negeri, khususnya ke 

Hongaria: 

2.5.1.  Jarak dan Transportasi 

Jarak yang cukup jauh antara Indonesia dan Hongaria menyebabkan 

tingginya biaya logistik bila dibandingkan dengan negara-negara 

pesaing Indonesia lainnya yang berasal dari kawasan Asia lainnya. 

Disisi lain, posisi geografis Hongaria yang berbatasan langsung 
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dengan 7 (tujuh) negara Uni Eropa dapat sangat menguntungkan 

untuk distribusi barang selanjutnya, karena biaya logistik ke negara-

negara tersebut dapat menjadi lebih mudah, cepat dan lebih murah. 

2.5.2. Komunikasi 

Kebanyakan orang Hongaria memiliki kecenderungan melakukan 

transaksi bisnis dengan orang-orang yang mengetahui budaya 

Hongaria. Sebagai langkah awal, selain penguasaan bahasa Inggris 

yang baik, pemahaman atas bahasa dan tatakrama bisnis Hongaria 

dapat sangat membantu memperlancar komunikasi dan hubungan 

bisnis selanjutnya. 

2.5.3.  Sistem Pembayaran 

Sistem pembayaran juga merupakan hambatan yang sering terjadi 

pada proses transaksi. Berikut adalah sistem pembayaran yang sering 

digunakan di dunia Internasional : 

o Letter of credit, atau sering disingkat menjadi L/C, LC, atau LOC, 

adalah salah satu cara pembayaran internasional yang memungkinkan 

eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar 

negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri 

(kepada pemesan). 

o T/T (Telegraphic Transfer) adalah sistem pembayaran oleh pembeli 

untuk mempercepat pengiriman barang dan untuk menghindari pajak 
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dari bank, dimana pihak pembeli membayar uang muka sebesar 30% 

dengan cara transfer, dan sementara sisanya yaitu sebesar 70% akan 

dibayarkan setelah pihak pembeli menerima copy dokumen yang 

diminta melalui fax. 
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3.    PELUANG DAN STRATEGI 

3.1       Peluang 

Grafik 3. Harga Jual Rata-Rata per Kilogram untuk Produk HS 151190 dari Negara-Negara 
Pemasok Utama di Hongaria Periode Tahun 2014 

 
        Sumber : Intracen, diolah 
 

Pada akhir tahun 2014, data statistik perdagangan internasional 

mencatat bahwa produk HS 151190 asal Indonesia di Hongaria 

diperdagangkan pada harga rata-rata 0,73 Euro/Kg. Angka ini terlihat paling 

rendah bila dibandingkan dengan harga rata-rata produk sejenis yang berasal 

negara kompetitor lainnya seperti Malaysia (0,82 Euro/Kg), Bulgaria (0,80 

Euro/Kg), dan dari harga rata-rata produk HS 151190 di dunia (0,87 

Euro/Kg). Melihat hal ini dan share pasar produk Indonesia yang lebih besar 

dari negara pesaing, maka dapat disimpulkan bahwa peluang bagi produk 

Palm Oil asal Indonesia untuk memperbesar pangsa pasarnya di Hongaria 

masih terbuka lebar. 
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3.2      Strategi 

Berikut adalah beberapa saran dan strategi yang dapat dilakukan oleh 

produsen Palm Oil di Indonesia agar dapat menembus pasar Hongaria : 

a. Produsen dan eksportir disarankan untuk aktif mengikuti berbagai 

pelatihan baik didalam maupun diluar negeri guna untuk meningkatkan 

kualitas produk yang dipasarkan. Sebagai contoh adalah dengan 

mengikuti pelatihan berkala yang diadakan oleh CBI Belanda bekerja 

sama dengan Kementerian terkait di Indonesia. Informasi lebih lanjut 

dapat diperoleh di situs internet CBI : www.cbi.eu  

b. Menjadi anggota asosiasi produsen Palm Oil baik nasional maupun 

internasional sangat bermanfaat dalam rangka untuk mendapatkan  

informasi terkini tentang trend pasar serta regulasi impor terkini di 

negara tujuan. 

c. Eksportir dan produsen Palm Oil juga disarankan untuk aktif 

berkomunikasi dengan perwakilan RI di luar negeri, khususnya 

perwakilan Kementerian Perdagangan (Indonesian Trade Promotion 

Center – ITPC dan Atase Perdagangan – Atdag) untuk memperoleh 

informasi terkini tentang berbagai kegiatan promosi, regulasi, trend 

pasar dan lain-lain. 

d. Partisipasi dalam berbagai kegiatan promosi dan pameran produk 

pangan internasional dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi, 

disamping merupakan kesempatan yang baik untuk dapat bertemu 
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secara langsung dengan para importir luar negeri. Selain dapat 

mengamati secara langsung produk-produk yang ditawarkan oleh para 

kompetitor luar negeri, manfaat lain yang dapat diperoleh dengan 

mengikuti pameran antara lain adalah untuk menunjukkan kredibilitas 

perusahaan kepada para importir luar negeri, sehingga secara tidak 

langsung akan membangun kepercayaan mereka terhadap produk 

yang ditawarkan. 
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4.       INFORMASI PENTING 

4.1.  TPO dan Kedutaan Negara Hongaria di Indonesia 
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4.2.  Asosiasi dan Institusi Terkait Untuk Produk Palm Oil di Hongaria 
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4.3.  Pameran dan Kegiatan Promosi Produk Palm Oil di Hongaria 
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4.4.  Perwakilan Indonesia di Negara Hongaria 
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4.5.  Daftar Importir Produk Palm Oil di Negara Hongaria 
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