KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan YME, karena hanya
dengan berkat dan rahmatNya, kami dapat melaksanakan penulisan
Market Brief perdagangan produk automotive parts di Hungaria.
Tulisan ini memuat informasi seputar negara Hungaria, potensi pasar
produk automotive parts, baik mengenai regulasi, sarana distribusi,
hambatan dalam pemasaran produk, peluang penjualan produk, dan
strategi pemasaran, serta informasi penting lainnya yang sangat
dibutuhkan dalam pemasaran produk automotive parts dan diharapkan
informasi tersebut dapat bermanfaat bagi para pelaku bisnis dan pihak
yang membutuhkan, khususnya untuk ekspor produk automotive parts.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Market Brief ini, masih
terdapat kekurangan-kekurangan, baik secara redaksional maupun
substansial. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis akan menerima
saran dan kritik yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan
kualitas dari penulisan Market Brief lainnya.

Budapest,

April 2012

Rusmin Amin
Kepala ITPC Budapest
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I.

Kondisi dan Informasi Pasar

I.1

Deskripsi Produk

•

Industri otomotif selalu menjadi bagian penting dalam kegiatan
industri negara-negara tertentu.
ditemukan

pabrik-pabrik

Oleh karena itu banyak pula

otomotif

di

berbagai

negara

yang

memfokuskan kegiatan bisnisnya pada perakitan atau pembuatan
spare parts saja.

Industri otomotif tidak akan berhenti, karena

otomotif telah masuk ke dalam lapisan kehidupan sehari-hari
masyarakat.
•

Beberapa negara asal ekspor produk otomotif yang cukup besar
adalah Jepang, Jerman, Korea Selatan, Amerika Serikat dan India.
Sedangkan pabrik untuk produk spare partsnya tersebar di banyak
negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang, seperti
Indonesia. Bahkan di negara-negara maju pun terdapat pabrik spare
parts untuk mendukung secara langsung produksi otomotif yang ada
di negara itu.

•

Dalam kegiatan perdagangan internasional dengan beragam produk
yang

berkisar

dalam

aktifitasnya,

produk-produk

tersebut

dikelompokkan berdasarkan bahan dasar dan penggunaannya ke
dalam kelompok kode tertentu.

Berdasarkan Harmonised Systems

atau HS Code, produk automotive parts dikelompokkan dalam
kelompok tertentu.
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•

Berikut dibawah in tabel kode HS untuk produk automotive parts:

Sumber: Eurostat, diolah April 2012
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I.2. Data Perdagangan
•

Perdagangan automotive parts dari Indonesia ke Hungaria, dalam
5 tahun terakhir, hanya terfokus pada beberapa produk saja, yaitu
ban, bagian-bagian mesin, dan aksesoris. Secara konsisten, impor
ban dari Indonesia oleh Hungaria, dalam 5 tahun terakhir mengalami
pertumbuhan

sekaligus

penurunan,

yang

mana

keduanya

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi kerjasama
perdagangan produk automotive parts antar ke-2 negara.
•

Pada tahun 2007, Hungaria mengimpor produk ban dari Indonesia
dengan total nilai sebesar 3.818.035 Euro, yang kemudian pada
tahun 2008 terjadi peningkatan menjadi sebesar 5.739.943 Euro.
Namun kemudian kerjasama perdagangan ini mulai mengalami
penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2011
jumlah nilai perdagangan ban hanya tercatat sebesar 829.638 Euro
saja. Dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan
yang baik, namun disusul dengan penurunan yang sangat signifikan
dalam kerjasama perdagangan Indonesia dan Hungaria.

•

Beberapa alasan yang menjadi penyebab adanya penurunan yang
cukup signifikan seperti ini bisa dijadikan sebagai tantangan bagi
para eksportir produk ban di Indonesia untuk bisa meningkatkan
persaingannya dengan negara-negara lain.

•

Pada tahun 2012 ini, diharapkan kerjasama antara Indonesia dan
Hungaria khususnya untuk perdagangan produk automotive parts
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dapat meningkat dan menjadi titik balik ke peningkatan yang
diharap-harapkan.
Tabel Impor Produk Automotive Parts Indonesia oleh Hungaria
Periode Tahun 2007-2011 (dalam satuan Euro)

Sumber: Eurostat, diolah April 2012

II.

Pangsa Pasar

•

Pasar produk otomotif di Hungaria sangatlah besar karena
kebutuhan kendaraan, seperti mobil, di Eropa pada umumnya sangat
menguntungkan pemiliknya. Terutama bagi orang-orang yang
mobilitasnya tinggi, maka kepemilikan terhadap kendaraan tertentu
sangatlah dibutuhkan. Hungaria juga dikenal sebagai salah satu
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negara pusat bisnis di Eropa Timur, terutama dalam kategori produk
mobil, telekomunikasi dan komputer.
•

Produksi kendaraan di Hungaria cukup banyak, jika dilihat dari
jumlah pabrik penghasil mobil yang terdapat di Hungaria. Di
Hungaria terdapat pabrik-pabrik yang memproduksi mobil, seperti
Audi, Suzuki, Opel, bahkan Mercedes-Benz dan BMW. Produksi
mobil di pabrik-pabrik tersebut sangat tinggi, maka tingkat kebutuhan
akan automotive parts yang baik pun juga sangat tinggi.

•

Peningkatan kerjasama perlu dilakukan oleh kedua belah pihak
pemerintah, terutama oleh pemerintah Indonesia. Karena Hungaria
merupakan salah satu pasar yang bagus bagi Indonesia dan selain
itu produksi mobil di Hungaria sangatlah besar.

•

Potensi pasar Hungaria tidak hanya dilihat oleh Indonesia, namun
juga telah dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang juga melihat
peluang untuk pasar automotive parts di Hungaria.

Beberapa

negara yang juga turut mengekspor produk automotive parts ke
Hungaria adalah China, Korea Selatan, Thailand, Slovakia, Kroasia,
Amerika Serikat dan India.
•

Untuk melihat perbandingan pasar produk automotive parts antara
Indonesia dan negara-negara tersebut, bisa dilihat melalui jumlah
total nilai perdagangan untuk produk ban.

•

Produk ban milik China tidak memiliki angka yang cukup besar di
pasar Hungaria. Pada tahun 2007, perdagangan yang terjadi hanya
mencapai jumlah 280.579 Euro untuk produk ban, dan angka itu
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tetap stabil, dengan tidak terjadi banyak kenaikan ataupun
penurunan, hingga tahun 2011. Namun produk automotive parts
milik China yang masuk ke Hungaria jenisnya sangat banyak.
Sehingga secara umum, produk automotive parts milik China
tersebar luas di pasar Hungaria.
•

Produk automotive parts milik Korea Selatan juga banyak ditemukan
di pasar Hungaria. Hampir sama dengan China, namun dengan
perbedaan pada produk ban di tahun 2007 yang mampu mencapai
angka 6.601.846 Euro. Angka ini merupakan angka yang cukup
besar di pasar Eropa. Namun penurunan yang sangat signifikan
terjadi, pada tahun 2008 perdagangan menurun hingga mencapai
85.776 Euro untuk produk tersebut yang angkanya sangat besar di
tahun sebelumnya. Namun hingga tahun 2011, peningkatan
perlahan-lahan terjadi khusus untuk produk tersebut. Stabilitas
perdagangan antara Hungaria dan Korea Selatan dapat dilihat dari
banyaknya jenis produk automotive parts yang diperjualbelikan oleh
kedua negara.

•

Thailand memiliki keunggulan dari Indonesia pada jenis barang yang
diperdagangan antara negara tersebut dengan Hungaria. Untuk
produk ban, angka perdagangan Indonesia dilihat lebih unggul.
Namun untuk keseluruhan, produk automotive parts yang ditawarkan
menjadi lebih variatif.

•

Slovakia, sebagai negara tetangga Hungaria, memiliki kerjasama
perdagangan untuk produk automotive parts yang cukup besar.
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Untuk produk ban, angkanya tidak begitu besar. Namun untuk
produk aksesoris mampu mencapai angka 45 juta Euro pada tahun
2007 dan naik hingga 55 juta Euro pada tahun 2008. Kerjasama
yang sangat baik ini didukung pula dengan faktor-faktor tertentu,
seperti fakta bahwa Slovakia dan Hungaria adalah negara tetangga.
•

Jenis produk yang ditawarkan oleh Kroasia yang juga merupakan
salah satu negara tetangga dekat Hungaria, lebih banyak bila
dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun jumlahnya lebih banyak
namun jika dilihat dari nilai perdagangan di antara kedua negara
tidaklah begitu besar.

•

Amerika Serikat, sebagai salah satu negara besar di dunia, turut
mengambil peran di pasar produk automotive parts di Hungaria.
Secara keseluruhan, angka perdagangan bilateral Amerika Serikat
dan Hungaria sangat besar, yang mana dapat dilihat pada bagian
penjelasan tabel.

•

India juga menjadi salah satu negara yang memiliki andil besar
dalam pasar produk automotive parts di Hungaria. Karena angka
perdagangan di antara kedua negara cukup besar. Dengan angka
terbesar didapat dari perdagangan setir, yang mencapai kurang lebih
50 juta Euro pada tahun 2007, dan kemudian naik 2 kali lipat pada
tahun 2008.

•

Setiap negara pesaing Indonesia memiliki kelebihan masing-masing,
dan setiap negara berdiri di level yang berbeda di pasar. Persaingan
semakin ketat ketika produk yang ditawarkan tidak mampu
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menyaingi produk milik negara lain di semua aspek. Namun potensi
Indonesia untuk terus berkembang tetap ada.

III.

Variasi Produk

•

Beberapa contoh produk automotive parts yang digunakan oleh
masyarakat di Hungaria adalah sebagai berikut:
1) Jenis: Ban Mobil
Merk/Tipe: Barum Brillantis 2
Ukuran: 145/70R13
Penggunaan: Ban musim panas
Harga: 33 Euro/buah
Sumber: www.taylorgumi.hu
2) Jenis: Ban Mobil
Merk/Tipe: Dunlop SP LT60
Ukuran: 235/65R16
Penggunaan: Ban musim dingin
Harga: 210 Euro/buah
Sumber: www.taylorgumi.hu
3) Jenis: Ban mobil
Merk/Tipe: Kormoran RUNPRO B2
Ukuran: 195/65R15
Penggunaan: Ban musim panas
Harga: 41 Euro/buah
Sumber: www.taylorgumi.hu
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4) Jenis: Ban mobil
Merk/Tipe: GT Radial CHAMPIRO WT AX50 XL
Ukuran: 225/50R17
Penggunaan: Ban musim dingin
Harga: 110 Euro/buah
Sumber: www.taylorgumi.hu
5) Jenis: Ban mobil
Merk/Tipe: Michelin ENERGY SAVER GRNX
Ukuran: 195/65R15
Penggunaan: Ban musim panas
Harga: 67 Euro/buah
Sumber: www.taylorgumi.hu
6) Jenis: Ban mobil
Merk/Tipe: Michelin ALPIN A3 GRNX
Ukuran: 185/65R14
Penggunaan: Ban musim dingin
Harga: 71 Euro/buah
Sumber: www.taylorgumi.hu

IV.

Negara Pesaing

•

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, beberapa negara
pesaing Indonesia untuk produk automotive parts adalah China,
Korea Selatan, Thailand, Slovakia, Kroasia, Amerika Serikat, dan
India. Masing-masing negara memiliki kelebihannya sendiri dalam
bertahan di persaingan pasar automotive parts di Hungaria. Berikut
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adalah tabel-tabel yang menunjukkan jumlah total perdagangan
antara Hungaria dengan masing – masing negara pesaing Indonesia
dalam 5 tahun terakhir dari sumber data Eurostat:
a)

China
Tabel produk ekspor automotive parts China ke Hungaria
(dalam satuan Euro)

b) Korea Selatan
Tabel produk ekspor automotive parts Korea Selatan ke Hungaria
(dalam satuan Euro)
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c) Thailand
Tabel produk ekspor automotive parts Thailand ke Hungaria
(dalam satuan Euro)

d) Slovakia
Tabel produk ekspor automotive parts Slovakia ke Hungaria
(dalam satuan Euro)
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e) Kroasia
Tabel produk ekspor automotive parts Kroasia ke Hungaria
(dalam satuan Euro)

f)

Amerika Serikat
Tabel produk ekspor automotive parts Amerika Serikat ke Hungaria
(dalam satuan Euro)
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g) India
Tabel produk ekspor automotive parts India ke Hungaria
(dalam satuan Euro)

V.

Trend Produk

V.1. Trend Produk di Kalangan Masyarakat
•

Secara umum, besarnya trend produk automotive parts dapat dilihat
dari seberapa besar pasar produk otomotif itu sendiri. Pengguna
kendaraan pribadi di Hungaria cukup banyak, ditambah dengan
fasilitas-fasilitas publik yang ada. Maka maintenancepun perlu untuk
sering dilakukan, baik untuk kendaraan pribadi maupun fasilitas
publik, seperti bis.

Perawatan produk menjadi penting bagi para

pengguna, sehingga kebutuhan akan pemakaian automotive parts
juga cukup tinggi.
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•

Pengguna kendaraan pribadi di Hungaria memiliki variasi kendaraan
yang bermacam-macam. Banyak jenis mobil yang digunakan oleh
masyarakat Hungaria, terutama mobil-mobil jenis city car yang lebih
ekonomis dan praktis penggunaannya.

Beberapa jenis mobill yang

cukup populer di kalangan masyarakat seperti Skoda, Suzuki, Opel,
BMW, dan lainnya.
•

Pabrik-pabrik perakitan kendaraan di Hungariapun terbilang cukup
banyak, dengan produksi kendaraan yang sangat besar per
tahunnya. Pabrik-pabrik perakitan ini merupakan salah satu target
untuk pasar produk automotive parts, belum ditambah dengan
supplier-supplier dan bengkel-bengkel yang juga membutuhkan
automotive parts.

V.2. Segmentasi Pasar
•

Segmentasi pasar yang bisa dilihat di Hungaria untuk produk
otomotif adalah jenis kendaraan. Masyarakat terbagi menjadi
kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempunyai kendaraan
seperti jenis Skoda, Opel, atau Suzuki, dan kelompok masyarakat
yang memiliki kendaraan Mercedes-Benz.

•

Namun pada dasarnya, kebutuhan akan automotive parts didasarkan
pada saat perakitan kendaraan dan perbaikan kendaraan. Dalam
proses perakitan kendaraan, pabrik-pabrik biasanya menggunakan
automotive parts tertentu, namun tidak terfokus pada produk
tertentu. Sedangkan dalam perbaikan kendaraan, keterlibatan
pemilik kendaraan mampu memperluas pasar produk automotive
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parts

dengan

memberikan

pilihan-pilihan

bagi

sang

pemilik

kendaraan.

VI. Regulasi Produk
VI.1 Kebijakan Perdagangan
•

Pada

tahun

2002,

dibuat

suatu

legislasi

Uni

Eropa

yang

mempengaruhi perdagangan automotive parts di wilayah tersebut.
Kebijakan ini dinamakan “Block Exemption Regulations (BER)
1400/2002” yang di dalamnya menjelaskan tentang kebebasan bagi
para distributor dan konsumen untuk bisa mengakses kebutuhan
akan automotive parts.
•

Terdapat 4 poin yang mempengaruhi perdagangan automotive parts,
yaitu:
1) Kebebasan bagi franchised dealer dan atau bengkel yang
terautorisasi untuk membeli sampai dengan 75% dari pembelian
“original spare parts” dan “matching quality spare parts” dari
pasar independen yang mereka pilih. Artinya dealer atau bengkel
dapat langsung membeli produk dengan kualitas yang diinginkan
tanpa harus memiliki kontrak tertentu dengan pembuat produk.
2) Kebebasan

bagi

pembuat

atau

supplier

untuk

menjual

komponen-komponen original equipment tanpa restriksi ke
distributor atau bengkel independen. Dengan ini, pembuat
produk automotive parts tidak lagi dipaksa oleh kontraknya untuk
membatasi supply barang-barang tertentu kepada produsen
kendaraan.
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3) Kebebasan bagi pembuat atau supplier untuk memberikan brand
pada produk original equipment mereka dengan logo yang
mereka pilih. Hal ini akan mempermudah dalam mengidentifikasi
produk komponen ketika dipindahkan dari suatu kendaraan. Hal
ini dapat mempermudah tracking produk tersebut dan produk
bisa diidentifikasi untuk didapatkan di banyak toko.
4) Perpanjangan terhadap obligasi pada pembuat kendaraan untuk
meninggalkan informasi teknis kepada operator-operator di pasar
independen. Dengan informasi ini, setiap bengkel atau dealer
mampu memiliki akses informasi terhadap produk. Sehingga jika
terjadi permasalahan, konsumen bisa mendatangi bengkelbengkel

atau

dealer-dealer

independen,

tanpa

harus

menghubungi produsen produk secara langsung.
•

Kemudian, jenis produk itu sendiri bisa dikategorikan dalam 2
kelompok: (1) original spare parts dan (2) matching quality spare
parts. Dalam konteks ini, perbedaan ke-2 kategori produk terletak
pada label produk atau asal pembuatan produk. Bagi para bengkelbengkel, dealer-dealer, atau supplier-supplier, mereka memiliki
pilihan untuk mengumpulkan stok produk automotive parts, tanpa
memfokuskan pada merk tertentu. Mereka bisa memiliki produkproduk yang secara kualitas, memiliki standar yang sama dengan
produk orisinil milik perusahaan tertentu.

•

Hal ini dapat mempermudah dalam proses perakitan kendaraan atau
perbaikan di bengkel-bengkel. Karena kendaraan tidak perlu terpaku
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pada spare parts milik perusahaan tertentu. Selama kompatibilitas
produk setara, maka bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan
tersebut. Selain mempermudah proses perakitan dan perbaikan
kendaraan, hal ini juga dapat menguntungkan konsumen karena
mereka memiliki pilihan yang lebih luas berdasarkan kualitas dan
harga yang mereka inginkan.
VI.2 Saluran Distribusi
•

Terutamanya melalui distributor, produsen produk automotive parts
dapat mempromosikan produk dan memperoleh keuntungan dari
mereka. Jumlah kerjasama antara produsen dengan distributor ini
sangat

penting.

Seiring

dengan

banyaknya

distributor

yang

bekerjasama dengan produsen, maka prospek meluasnya produk
dalam pasar suatu negara akan menjadi sangat besar.
•

Di Hungaria, terdapat beberapa kelompok distributor, seperti
bengkel-bengkel independen, dealer-dealer resmi, dan suppliersupplier produk, untuk skala kecil. Namun untuk skala besar,
produsen harus memiliki kerjasama dengan pabrik perakitan
kendaraan di Hungaria. Kerjasama dengan pabrik-pabrik kendaraan
ini yang menunjukkan hubungan kerjasama langsung antara
produsen produk dan produsen kendaraan.

VI.3. Hambatan
•

Beberapa hambatan yang dijumpai Indonesia dalam kerjasama
perdagangan dengan Hungaria, terutama untuk produk automotive
parts adalah:
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1) Jenis produk yang ditawarkan Indonesia ke Hungaria terbatas.
Sehingga pemasukan yang didapat Indonesia hanya terbatas
dari produk-produk tersebut.
2) Dengan sedikitnya jenis produk yang ada, persaingan antara
Indonesia

dengan

negara-negara

lain

di

pasar

produk

automotive parts Hungaria menjadi tidak seimbang. Karena
Indonesia hanya mampu bersaing di lingkup produk yang
dimilikinya.
3) Banyaknya jenis produk juga mempengaruhi pengalaman
masyarakat terhadap produk dari suatu negara. Dalam hal ini,
dikarenakan keterbatasan jenis produk automotive parts asal
Indonesia,

maka

pasar

untuk

produk

Indonesia

tidaklah

seberhasil pasar produk dari negara lain seperti misalnya
Kroasia, yang perdagangannya dengan Hungaria tidak mencapai
angka yang besar namun cukup dikenal di Hungaria.
4) Kerjasama langsung antara pihak produsen di Indonesia dengan
pihak

produsen

besar

di

Hungaria

tidak

begitu

tinggi.

Dikarenakan keterbatasan produk, image produk Indonesia tidak
tersebar luas. Ditambah pula dengan tidak banyaknya kerjasama
langsung antara pihak Indonesia dengan pihak retailer-retailer
produk automotive parts di Hungaria.
5) Hambatan administrasi, seperti pajak dan biaya distribusi yang
tidak murah, yang mampu mempengaruhi pergerakan produk
dan kerjasama antar kedua negara.
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6) Hambatan jarak yang mempengaruhi biaya distribusi produk.
Mengingat bahwa Hungaria adalah negara landlocked atau tidak
memiliki lautan, maka cara distribusi menjadi terbatas dengan
dipengaruhi

oleh

faktor-faktor,

seperti

biaya

transportasi,

lamanya waktu distribusi, dan lainnya.

VII. Peluang dan Strategi
•

Peluang dan strategi yang bisa dilakukan Indonesia adalah dengan
meningkatkan kerjasama perdagangan antara kedua negara. Hal ini
bisa dicapai dengan cara mengembangkan jenis dan kualitas
produk, serta mengembangkan kerjasama antara produsen produk
dengan pihak-pihak supplier, dealer, dan bengkel yang ada di
Hungaria.

•

Proses perakitan mobil yang membutuhkan banyak suku cadang
merupakan potensi pasar yang baik bagi produk automotive parts
milik Indonesia. Namun akan lebih baik lagi jika jenis produk
automotive parts Indonesia diperbanyak, sehingga pasar yang
mampu dimasuki oleh Indonesia turut bertambah banyak.

•

Persaingan akan sangat ketat dengan negara lain, namun kerjasama
antara produsen Indonesia dengan negara pemilik pabrik perakit
mobil yang ada di Hungaria merupakan langkah yang baik dalam
mengamankan

posisi

produsen

produk

Indonesia.

Dengan

kerjasama langsung ke negara pemilik pabrik tersebut, kerjasama
yang terjadi menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, dan tidak
secara langsung bertanggung jawab dengan pemerintah.
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•

Sedangkan untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan
Hungaria, promosi produk Indonesia harus dilakukan secara gencar
untuk bisa dikenal. Ketika produk Indonesia mulai dikenal, maka
tuntutan akan produk tersebut juga akan semakin tinggi. Oleh karena
itu, perlu ditingkatkan promosi terhadap produk-produk Indonesia,
dalam hal ini produk automotive parts.
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