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KATA PENGANTAR 

 
 Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan YME, karena hanya 

dengan berkat dan rahmatNya, kami dapat melaksanakan penulisan 

Market Brief perdagangan produk instrumen musik di Hungaria. 

 Dalam Market Brief ini dibahas informasi seputar negara Hungaria, 

potensi pasar produk instrumen musik, khususya instrument musik petik / 

string dan instrumen musik tekan, dalam hal ini piano, 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 instrumen musik string 

dan piano.  

 Dari informasi yang kami berikan ini, diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat bagi para pelaku bisnis dan pihak yang 

membutuhkan, khususnya untuk ekspor produk instrumen musik string 

dan piano asal Indonesia. 

 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 untuk meningkatkan kualitas dari penulisan Market Brief 

lainnya. 

             Budapest,      Februari 2012 

 

                                                   Rusmin Amin  
                                                    Kepala ITPC Budapest 
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I.  Kondisi dan Informasi Pasar 

I. 1.  Deskripsi Produk 

• Instrumen musik sebagai salah satu alat penyalur bakat seni 

seseorang, memiliki keragaman jenisnya. Dimulai dari jenis 

instrumen musik berdasarkan cara memainkannya, yang terbagi 

menjadi instrumen musik petik (string), instrumen musik tiup, 

instrumen musik pukul, instrumen musik tekan, dan instrumen musik 

gesek.  Selain itu instrumen musik juga bisa dibedakan jenisnya 

berdasarkan sumber bunyinya, yaitu idiofon (sumber bunyi dari 

bahan dasarnya), aerofon (sumber bunyi dari hembusan udara pada 

rongga), kordofon (sumber bunyi dari dawai), membranofon (sumber 

bunyi dari selaput atau membran), dan elektrofon (sumber bunyi 

dibangkitkan oleh tenaga listrik / elektronik). 

• Kebutuhan masyarakat dunia akan instrumen musik menjadi 

meningkat karena pembelajaran mengenai musik sudah dimulai 

semenjak kecil dan menjadi bagian penting dalam hidup masyarakat. 

Oleh karena itu kebutuhan akan instrumen musik yang dibuat dari 

bahan-bahan berkualitas pun menjadi semakin meningkat. 

• Secara garis besar, semua jenis musik tersebar luas di masyarakat, 

termasuk juga instrumennya. Namun kebanyakan orang memilih 

untuk mendalami musik dengan alat bantu instrumen string (seperti 

gitar, mandolin, dan lainnya) dan atau instrumen musik tekan (seperti 

piano dan sebagainya). 
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• Dalam kegiatan perdagangan internasional, instrument musik  

dikelompokkan berdasarkan bahan dasar dan penggunaannya ke 

dalam kelompok kode tertentu.   Dalam penulisan Market Brief ini, 

fokus pembahasan ditujukan hanya pada instrumen musik petik / 

string dan instrumen musik tekan piano.  Berdasarkan Harmonised 

Systems atau HS Code, produk instrumen musik string dan piano 

dikelompokkan dalam kelompok tertentu.  Harmonized Systems 

Code untuk jenis instrumen musik string dan instrumen musik tekan 

piano difokuskan kepada poin-poin berikut: 

 

Sumber: Eurostat (diolah Juli 2012) 

 
 

I. 2. Data Perdagangan 

 Pada tahun 2011, berdasarkan data Eurostat, perdagangan 

instrumen musik jenis string dan piano antara Indonesia dan 

Hungaria mencapai jumlah 188.063 Euro, yang mana terbagi 

jumlahnya dalam tiga kategori produk yaitu produk gitar, produk 

piano digital, dan produk gitar listrik.  

 Dengan jumlah besaran seperti itu dan hanya dalam tiga  

 

 

 

 

 

       Sumber: Eurostat, diolah Februari 2012 
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I.2.  Data Perdagangan 

• Pada tahun 2011, berdasarkan data Eurostat, perdagangan 

instrumen musik jenis string dan piano antara Indonesia dan 

Hungaria mencapai jumlah 188.063 Euro, yang mana terbagi 

jumlahnya dalam 3 kategori produk yaitu produk gitar, produk 

piano digital dan produk gitar listrik.  

 Dengan jumlah besaran seperti itu dan hanya dalam 3 kategori 

produk saja, pencapaian ini belum bisa dikatakan maksimal. 

Beberapa tahun sebelumnya Indonesia juga mengekspor 

produk lainnya seperti akordion dan synthesiser dengan 

keyboard.  Memang jika dibandingkan dengan negara-negara 

Eropa lainnya yang telah lama mengimpor produk instrumen 

musik string dan piano dari Indonesia, nilai impor Hungaria 

terhadap produk instrumen musik string dan piano Indonesia 

masih cukup kecil. 

• Negara-negara Eropa yang juga mengekspor produk instrumen 

musik jenis string dan piano, antara lain yaitu Jerman dan 

Austria, yang dalam jumlah besar mengekspor produk 

instrumen musik jenis tersebut ke Hungaria.  Negara-negara 

lain seperti Inggris, Denmark, Belanda dan Slovakia juga 

mengekspor produknya, namun besaran jumlahnya lebih kecil 

bila dibandingkan dengan besaran jumlah produk ekspor dari 

Jerman dan Austria. 
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• Untuk pasar Asia, Indonesia tidak menempati posisi tertinggi 

dalam mengekspor produk instrumen musik string dan piano. 

Negara lain sebagai pesaing Indonesia dari kawasan Asia 

adalah China dan Jepang, yang secara signifikan mengekspor 

produk instrumen musik string dan piano ke Hungaria.  Secara 

kualitas, produk Indonesia tidak kalah bagus dengan produk 

asal China dan Jepang, namun variasi produk instrumen musik 

string dan piano yang diekspor oleh China dan Jepang ke 

Hongaria lebih banyak jenisnya dibanding Indonesia.   

• Selain itu juga, produk instrumen musik dari China dan Jepang 

sudah memiliki pasar tersendiri. Terutamanya untuk Jepang 

dengan brand Yamaha yang sudah mendunia dan banyak 

menjadi pilihan masyarakat karena memiliki poin khusus.  

• Pada tahun 2011, total besaran jumlah ekspor yang dimiliki 

oleh Cina dalam ekspor produk instrumen musik string dan 

piano ke Hungaria adalah sebesar 480.031 Euro dengan variasi 

jenis produk yang sangat banyak.  Sedangkan besaran jumlah 

ekspor yang dimiliki oleh Jepang dalam ekspor produk 

instrumen musik string dan piano ke Hungaria adalah sebesar 

116.551 Euro dengan variasi jenis produk yang juga banyak. 

• Bila dilihat melalui angka tersebut, Indonesia jelas memiliki 

potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekspor produk 

instrumen musik string dan pianonya dibandingkan Jepang. 

Ditambah lagi dengan fakta bahwa untuk kawasan Asia 
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Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang 

memiliki nilai ekspor cukup besar untuk produk instrument 

musik string dan piano ke Hungaria.   Disamping itu potensi 

yang dimiliki oleh Indonesiapun sangat besar untuk bisa 

mengembangkan produksi instrumen musik string dan piano 

untuk kemudian diekspor ke negara-negara Eropa lainnya, 

selain Hungaria.  Terutama dalam peningkatan jenis produk 

instrumen musik string dan piano yang bisa dikembangkan 

untuk kemudian diekspor. Sehingga mampu mempengaruhi 

besaran jumlah ekspor produk instrumen musik string dan piano 

Indonesia di pasar Hungaria. 

• Berikut dibawah ini tabel Impor Produk Instrumen Musik String 

dan Piano Indonesia oleh Hungaria tahun 2007-2011 (dalam 

Euro) dari sumber Eurostat:  
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Sumber: Eurostat, diolah Februari 2012 

 
II. Pangsa Pasar 

• Pangsa pasar untuk produk instrumen musik string dan piano di 

Hungaria cukup besar, mengingat bahwa di Hungaria sangat besar 

unsur musik klasik dan opera. Kebutuhan akan instrumen musik 

yang berkualitas pun semakin meningkat, karena semua lapisan 

masyarakat, mulai dari yang paling muda hingga yang paling tua, 

mengenal musik klasik. Terlebih lagi ditambah dengan pengaruh 

komposer-komposer klasik kebanggaan masyarakat Hungaria, 

seperti Liszt Ferenc, Bartók Béla, dan Kodály Körönd. Pengaruh 

komposer-komposer tersebut sangat signifikan dalam besarnya 

minat dan atensi masyarakat Hungaria terhadap musik, khususnya 

musik klasik. 

• Dikarenakan hal tersebut, maka bisa dipahami mengapa kebutuhan 

masyarakat Hungaria akan produk instrumen musik secara umum 

sangat besar, terutama terhadap produk instrumen musik string dan 
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piano. Musik klasik merupakan salah satu kebanggaan masyarakat 

Hungaria. 

• Hungaria mengimpor produk instrumen musik string dan piano dari 

berbagai negara. Untuk kawasan Eropa, Jerman dan Austria 

merupakan 2 negara yang mengekspor produk-produk tersebut  

dalam jumlah besar, sedangkan untuk kawasan Amerika, produk 

instrumen musik string dan piano diekspor oleh Amerika Serikat ke 

Hongaria dalam jumlah yang cukup besar.   Sementara untuk 

kawasan Asia, selain Indonesia, China dan Jepang juga 

mendominasi pasar instrumen musik di Hungaria.   

• Salah satu produk instrumen musik string asal Jerman yang masuk 

ke pasar instrumen musik Hungaria adalah gitar listrik.   Pada tahun 

2007, besaran jumlah impor produk gitar listrik oleh Hungaria dari 

Jerman mencapai 249.809 Euro. Namun dalam 5 tahun terakhir 

terdapat penurunan hingga pada tahun 2011 hanya mencapai 

18.993 Euro. Tetapi produk yang pada tahun 2011 menjadi nilai 

terbesar bagi Jerman adalah gitar, dengan besaran jumlah 111.055 

Euro. 

• Austria, sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung 

dengan Hungaria, dan juga sebagai salah satu negara dengan 

sejarah musik yang juga melegenda seperti Hungaria, merupakan 

negara yang mengekspor produk instrumen musik jenis string dan 

piano dalam jumlah yang signifikan.  Salah satunya adalah produk 
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instrumen musik yang diamplifikasi ke keyboard menggunakan listrik, 

dengan besaran jumlah pada tahun 2011 mencapai 46.028 Euro. 

• Amerika Serikat memasuki pasar instrumen musik Hungaria dengan 

berbagai macam produk, salah satunya adalah instrumen musik 

string yang besaran jumlahnya pada tahun 2011 mencapai 142.907 

Euro. 

• Cina merupakan negara pemasok produk instrumen musik string dan 

piano dalam jumlah besar ke pangsa pasar Hungaria.  Untuk produk 

gitar, pada tahun 2011 besaran jumlah ekspornya mencapai senilai 

135.044 Euro. Sedangkan untuk produk gitar elektrik pada tahun 

yang sama mencapai senilai 108.276 Euro. 

• Selain China, Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang 

mengekspor produk yang sama ke Hungaria, dimana pada tahun 

2011, untuk produk synthesiser dengan menggunakan keyboard 

besaran jumlah ekspornya ke Hungaria mencapai 59.874 Euro. 

 
III. Variasi Produk 

• Produk instrumen musik string dan piano di Hungaria memiliki 

banyak macam. Berikut adalah beberapa contoh produk instrumen 

musik string dan piano yang ada di Hungaria. 

1) Nama Produk: Baldwin BH-122 Piano 

 Harga: 2.300 Euro 

 Sumber: www.zongoraszalon.hu 
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2) Nama Produk: Bechstein 204 Grand Piano 

 Harga: 6.670 Euro 

 Sumber: www.zongoraszalon.hu 

 

3) Nama Produk: Squier Affinity Stratocaster 

 Harga: 193 Euro 

 Sumber: www.aratohangszer.hu 
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4) Nama Produk: Fender DG-5CE 

 Harga: 187 Euro 

 Sumber: www.aratohangszer.hu 

 

 

 

 

 

 

5) Nama Produk: Soundsation YV-141 

 Harga: 65 Euro 

 Sumber: www.hangszeraruhaz.hu 

 

6) Nama Produk: Menzel MZCL-201 3/4 

 Harga: 597 Euro 

 Sumber: www.hangszeraruhaz.hu 
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IV.  Negara Pesaing 

• Negara-negara pemasok produk instrumen musik string dan piano 

ke Hungaria tidak hanya berasal dari negara-negara Eropa itu sendiri 

tetapi juga dari negara-negara lainnya di luar Eropa. Sejak lama 

kerjasama antara Hungaria dan negara-negara pemasok produk 

instrumen musik string dan piano terjalin, secara detail berikut data 

besaran jumlah produk instrumen musik string dan piano yang 

diimpor oleh Hungaria mulai tahun 2007 hingga tahun 2011: 

a) Jerman 

         Tabel Produk Ekspor Instrumen Musik String dan Piano Jerman ke 

Hungaria dalam Satuan Euro 
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  b) Austria 

Tabel Produk Ekspor Instrumen Musik String dan Piano Austria ke Hungaria 

dalam Satuan Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

         Sumber: Eurostat, diolah Februari 2012 
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c) Cina 

                 Tabel Produk Ekspor Instrumen Musik String dan Piano Cina ke Hungaria 

dalam Satuan Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Jepang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Sumber: Eurostat, diolah Februari 2012 
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d) Jepang  

 
Tabel Produk Ekspor Instrumen Musik String dan Piano Jepang ke Hungaria 

dalam Satuan Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Eurostat, diolah Februari 2012 
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e) Amerika Serikat 

Tabel Produk Ekspor Instrumen Musik String dan Piano Amerika Serikat  

ke Hungaria dalam Satuan Euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Eurostat, diolah Februari 2012 
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V.  Trend Produk 

V. 1.  Trend Produk di Kalangan Masyarakat 

• Produk instrumen musik string dan piano di Hungaria memiliki pasar 

yang cukup luas. Dikarenakan sejarah musik Hungaria yang sangat 

panjang dan dibanggakan oleh masyarakat.  Beberapa produk 

pangan di Hungaria juga merupakan produk kebanggaan masyarakat 

dikarenakan kualitasnya, seperti anggur dan paprika.  

• Namun poin penting dalam produk instrumen musik string dan piano 

di Hungaria berkaitan erat dengan sejarah, tradisi, dan 

perkembangan musik di Hungaria, mulai dari musik klasik hingga 

musik kontemporer.  Beberapa komposer musik terkenal Hungaria, 

seperti Liszt Ferenc, Bartók Béla, dan Kodály Körönd, adalah yang 

membawa trend musik di Hungaria hingga bisa berkembang pesat 

sampai sekarang, dan menjadi budaya tersendiri dalam masyarakat. 

• Minat masyarakat Hungaria terhadap musik dapat dilihat dari 

banyaknya gedung opera dan tempat konser musik. Terutama di 

Budapest, yang mana memiliki jumlah gedung opera dan tempat 

konser musik sangat banyak.  Belum lagi ditambah dengan 

banyaknya konser di klub-klub kecil yang juga diminati oleh kalangan 

muda Hungaria.   Banyaknya jumlah tempat juga setara dengan 

banyaknya kegiatan konser musik, baik klasik maupun kontemporer, 

yang diadakan di Hungaria. Konser-konser ini pun mampu 
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menunjukkan seberapa besar minat masyarakat melalui seberapa 

banyak jumlah penonton yang datang mengunjungi konser tersebut.  

• Salah satu tempat konser musik klasik yang sering digunakan di 

Budapest adalah gereja St. Istvan Basilika, yang mana tidak hanya 

menarik minat masyarakat lokal namun juga turis-turis asing yang 

datang ke Hungaria. Sedangkan untuk musik kontemporer, dapat 

dilihat seberapa besar arus musik kontemporer diterima di 

masyarakat Hungaria melalui banyaknya festival yang ada. 

Contohnya adalah Sziget Festival yang merupakan salah satu konser 

terbesar di Eropa. 

• Dengan melihat banyaknya jumlah kegiatan konser musik ini, bisa 

dipahami bahwa kebutuhan akan instrumen musik berkualitas juga 

sangat besar. Maka dari itu, Hungaria juga melakukan kegiatan impor 

produk-produk tersebut dari berbagai negara. 

• Tingginya kebutuhan produk tersebut juga bisa dilihat melalui faktor 

pendidikan, di mana beberapa sekolah memiliki kegiatan ekstra 

kurikuler yang bisa dipilih oleh murid-muridnya. Salah satu di 

antaranya adalah kegiatan musik, yang membutuhkan alat-alat musik 

untuk digunakan. Jenis  instrumen musik string dan piano yang 

terpopuler di kalangan masyarakat adalah gitar akustik dan piano. 

V. 2.  Segmentasi Pasar 

• Segmentasi pasar untuk produk instrumen musik string dan piano 

cukup terfokus pada kelompok masyarakat yang memiliki 

ketertarikan dalam bidang musik. Karena produk-produk tersebut 
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tidak seperti produk kebutuhan sehari-hari, yang bisa dijangkau 

dengan biaya kehidupan sehari-hari. Namun produk-produk tersebut 

tetap diperlukan dan digunakan oleh masyarakat, baik demi 

kepentingan personal ataupun kepentingan kelompok musik tertentu. 

• Secara penggunaan, produk-produk tersebut tidak tersegmentasi 

pada kelompok masyarakat tertentu. Karena kemampuan untuk 

memainkan alat musik dirasa bisa dimiliki oleh siapa saja.  Namun 

yang dapat dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi segmentasi 

pasar adalah harga dari produk tersebut. Sehingga hanya orang-

orang yang mampu membeli produk tersebut yang bisa 

menggunakannya. Tetapi jangkauan harga produk-produk tersebut 

masih terhitung standar, sehingga tidak dirasakan sangat mahal 

harganya untuk produk dengan kualitas yang sesuai. 

 
VI. Regulasi Produk 

VI.1 Kebijakan Perdagangan 

• Semenjak bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004, 

Hungaria mengadopsi kebijakan perdagangan yang diterapkan dalam 

negara-negara Uni Eropa.  Standar kebijakan terhadap produk 

menjadi sama. Termasuk standar kode, biaya pajak, kuota tarif, 

kebijakan komersil, dan kebijakan-kebijakan perdagangan lainnya, 

seperti kebijakan produk pangan. 

• Standar kode yang dipakai oleh Uni Eropa adalah HS (Harmonised 

System). Kode ini dibuat oleh World Customs Organization dan 

diterapkan oleh Uni Eropa sebagai kode standar untuk produk-produk 
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yang keluar-masuk Uni Eropa. Kebanyakan negara-negara 

menggunakan kode ini untuk mengatur kebijakan tarif nasional dan 

untuk mengarsipkan data ekonomi statistik. 

• Biaya pajak atau common tariff duties terhadap barang yang masuk 

ke Uni Eropa berada dalam 1 kebijakan yang sama. Beberapa 

kebijakan mengenai pajak terhadap produk yang masuk dan keluar 

ke dan dari Uni Eropa, di antaranya adalah duty relief, yang mana 

didalamnya terdapat kebijakan mengenai produk agrikultur yang bisa 

diekspor ke negara Uni Eropa yang perawatannya sesuai dengan 

cara produksi dan pemanenan yang normal, dan tidak terdapat 

perawatan berbeda. 

• Selain itu, terdapat juga kebijakan tarif di Uni Eropa yang dikenal 

dengan TARIC.  TARIC adalah pusat data multibahasa yang 

terintegrasi langsung dengan semua kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan tarif, komersil, dan agrikultur.  Dengan 

mengintegrasi dan mensistemkan kebijakan ini, TARIC dapat 

mengamankan aplikasi seragam yang diterapkan oleh negara-negara 

anggota Uni Eropa dan memberikan kemampuan mengoperasikan 

kegiatan ekonomi yang lebih jelas terhadap semua tindakan yang 

harus dilakukan saat mengimpor atau mengekspor barang.  

• Beberapa kebijakan yang diatur dalam TARIC adalah: 

1) Penghitungan biaya tarif: 

� Biaya pajak negara dunia ketiga, yang dijelaskan dalam 

Combined Nomenclature. 
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� Suspensi terhadap pajak. 

� Kuota tariff. 

� Preferensi tarif. 

2) Kebijakan agrikultur: 

� Komponen agrikultur. 

� Pajak tambahan untuk produk berkonten gula dan tepung. 

� Pajak anti-subsidi. 

� Pengembalian untuk ekspor produk agrikultural dasar dan 

terproses. 

3) Kebijakan komersil: 

� Kebijakan anti-dumping. 

� Kebijakan pajak anti-subsidi. 

4) Kebijakan terhadap pembatasan transaksi: 

� Larangan impor dan ekspor. 

� Pembatasan impor dan ekspor.  

� Limit kuantitatif. 

 5) Kebijakan terhadap pengumpulan data statistik: 

Pengawasan impor, dan 

� Pengawasan ekspor. 

• Uni Eropa dikenal cukup proteksionis terhadap produk-produk yang 

masuk ke negaranya. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan produk 

instrumen musik yang penting adalah kelengkapan data mengenai 

keaslian produk tersebut. Pengiriman produk harus dilengkapi 

dengan dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang detail produk. 
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VI.2 Persyaratan Label dan Kemasan Produk 

• Dalam prosedur ekspor produk instrumen musik string dan piano, 

persyaratan label dan kemasan produk tidak begitu penting.  

Mengingat bahwa produk ini bukanlah produk pangan, sehingga 

tidak diperlukan pengemasan khusus. Yang harus disiapkan 

bersamaan dengan proses pengeksporan produk ini adalah surat-

surat dan dokumen-dokumen resmi terkait dengan informasi 

mengenai keaslian produk tersebut, detail pembuatan dan informasi 

penting lainnya mengenai produk. 

VI. 3. Saluran Distribusi 

• Untuk distribusi produk, sampai sejauh ini distribusi yang ideal 

adalah melalui agen penjualan instrumen musik.  Jumlah agen 

penjualan instrumen musik di Hungaria cukup banyak, sehingga 

jangkauan produsen produk instrumen musik string dan piano 

Indonesia bisa membuka hubungan ke banyak agen di Hungaria. 

Kemudian dengan bantuan dari distributor bisa melakukan promosi 

tersendiri terhadap produk mereka kepada masyarakat. 

VI. 4. Hambatan 

• Hambatan terbesar dalam peningkatan ekspor produk instrumen 

musik string dan piano Indonesia ke Hungaria adalah dari segi 

pengiriman produk. Jarak Indonesia dan Hungaria yang cukup jauh 

mengakibatkan biaya pengiriman produk menjadi lebih mahal, dan 

juga waktu pengiriman produk akan memakan waktu lebih lama. 
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• Metode pengiriman produk pun kemudian terbatas yaitu melalui  jasa 

pengiriman lewat udara dan lewat laut. Melalui udara, pengiriman 

bisa dilakukan lebih cepat. Namun harganya akan sangat mahal, bila 

dibandingkan dengan jasa pengiriman lewat laut. Namun 

permasalahan dari jasa pengiriman lewat laut adalah Hungaria tidak 

memiliki laut dan hanya ada 2 sungai besar yang melewati Hungaria, 

yaitu Sungai Duna dan Sungai Tisza. Oleh karena itu, jasa 

pengiriman produk melalui laut akan menjadi lebih lama karena 

pengirimannya harus dilakukan secara beberapa tahap, tidak bisa 

langsung ke Hungaria. 

• Bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing produk instrumen 

musik string dan piano Indonesia di Eropa, seperti Austria, jarak 

antara Hungaria dan Austria sangat dekat karena mereka 

berbatasan. Atau Jerman yang juga tidak begitu jauh bila ditempuh 

dengan jalur darat. Bagi negara-negara pesaing Indonesia dari 

kawasan Eropa, pengiriman produk melalui jalur darat merupakan 

pilihan yang paling murah dan sesuai. Hambatan yang ada pun 

menjadi semakin berkurang dari segi jarak dan biaya pengiriman.  

Selain itu hambatan tarif dan kuota juga menjadi permasalahan bagi 

pengiriman produk instrumen musik string dan piano Indonesia. 

• Yang dapat menjadi hambatan lainnya adalah pada masalah promosi 

produk instrumen musik string dan piano Indonesia di Eropa. Dari 

segi biaya, biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk bisa 

menjadi sangat besar dan mahal karena distribusi produk tidak 



Market Brief  ITPC Budapest - Produk Instrumen Musik  di Hungaria                                 26 

sekaligus juga dengan promosi.  Biaya yang dikeluarkanpun berbeda 

dan akan juga merugikan apabila biaya promosi produk lebih besar 

daripada biaya distribusi produk itu sendiri ke negara-negara 

tertentu. Maka dari itu, diperlukan solusi dan strategi promosi produk 

yang baik agar seimbang dengan jumlah distribusi produk yang 

dilakukan. 

 

 

VII.  Peluang dan Strategi 

• Dengan melihat perkembangan musik pop dan musik klasik di 

Hungaria, dapat dinilai bahwa potensi pasar untuk produk instrumen 

musik string dan piano sangatlah luas dan memiliki prospek yang 

cukup baik. Sedangkan untuk peluang peningkatan ekspor produk 

instrumen musik string dan piano buatan Indonesia ke Hungaria juga 

dirasa mampu meningkat dengan baik, mengingat bahwa produk 

instrumen musik string dan piano Indonesia memiliki bahan dasar 

kayu yang berkualitas. 

• Untuk bisa bersaing dengan negara-negara pengekspor produk yang 

sama, para produsen Indonesia harus bisa menciptakan kerjasama 

dengan distributor produk sejenis dan atau memiliki kerjasama 

secara langsung dengan musisi-musisi atau kelompok-kelompok 

pengguna instrumen musik tersebut. Sehingga distribusi produk bisa 

dilakukan dengan lebih mudah, karena bisa dilakukan secara 

langsung dari produsen. 
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• Untuk strategi promosi produk, Indonesia bisa bekerjasama dengan 

negara lain yang sebelumnya juga mengimpor produk tersebut 

dalam jumlah besar dari Indonesia. Kemudian mempromosikan 

secara tidak langsung ketika mereka kemudian mere-ekspor produk 

tersebut, walaupun produk tersebut diatasnamakan sebagai produk 

ekspor mereka. 

• Strategi promosi lain adalah dengan mengadakan atau berpartisipasi 

dalam acara-acara musik dengan cara menampilkan produk tersebut 

untuk digunakan selama acara. Atau dengan berpartisipasi dalam 

pameran-pameran internasional.  Dengan begitu para konsumen 

mampu  mencoba menggunakan produk dan sekaligus merasakan 

kualitas produk tersebut secara langsung.  Melalui kegiatan ini, pasar 

produk instrumen musik string dan piano dapat diperluas, tidak 

hanya dalam peningkatan jumlah konsumen, melainkan juga 

peningkatan jumlah distributor. 

 


