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I 
Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara supplier produk chassis ke 
Korea Selatan meski baru sekitar dua tahun mengaspal di pasar negara itu. 
Penguatan kerjasama industri antar kedua negara semakin memperbesar peluang 
eksportir Indonesia menjauh dari kejaran negara-negara competitor, sepeti Cina 
dan Jepang.

Sasis atau Chassis �tted with engines, for tractors, motor vehicles for the transport of 
ten or more persons, motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, motor vehicles for the transport of goods and special purpose 
motor adalah rangka yang berfungsi sebagai penopang berat dan beban 
kendaraan, mesin serta penumpang (kode HS 8706). 

Biasanya, chassis dibuat dari kerangka besi/ baja yang berfungsi menjadi 
tumpuan badan dan mesin engine dari sebuah kendaraan. Maka dari itu, syarat 
utama yang harus terpenuhi adalah material tersebut harus memiliki kekuatan 
untuk menopang beban dari kendaraan. Chassis juga berfungsi untuk menjaga 
agar kendaraan tetap rigid, kaku dan tidak mengalami bending atau deformasi 
ketika digunakan.
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Di pasar dunia industri Chassis mengalami perkembangan yang signifikan. Bila dilihat dari segi 
nilainya, secara umum nampak adanya kenaikan dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 walau 
pada tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan. Tetapi sejak 2017 nilai impor oleh dunia terus 
membaik. Fenomena kenaikan dan penurunan tersebut terjadi erat kaitannya dengan faktor 
permintaan dari konsumen yang relatif sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi masing-
masing pasar. 

Disamping itu, tren di dunia juga tak lain karena terdampak oleh perang dagang antara Cina 
dengan Amerika Serikat. Perang dagang tersebut menimbulkan kenaikan tariff ekspor sehingga 
menyulitkan para eksportir. Hal itu kemudian memaksa para eksportir untuk mengurangi kuantitas 
jumlah impor produk. Kendatipun demikian, para eksportir dapat mengatasi efek dari perang 
dagang tersebut, sehingga sejak 2017 nilai impor dunia kembali membaik dan memberikan tanda 
bahwa tren di dunia untuk komoditi Chassis akan menguntungkan.

Tren 
Impor Chassis

Tabel 1 Perkembangan nilai impor di Dunia (kode HS 8706) dalam 1,000 US$

Tabel 2 Nilai dan kuantitas impor Korea Selatan dari Dunia (kode HS 8706) dalam 1,000
US$ dan Ton
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Impor

 

Tahun 

2014  2015  2016  2017  2018

711,402,700 683,639,198 705,228,402 758,551,133 781,963,887Values (US$)

Impor

Sumber : trademap.org

 



Di Korea Selatan pasar untuk komoditi Chassis juga 
menunjukkan gairah perkembangan yang menjanjikan. 
Meski sempat mengalami �uktuasi, namun pasar Chassis 
di Korea Selatan secara kuantitas terus menunjukkan tren 
kenaikan dari tahun ke tahun. 

Kondisi itu tercipta salah satunya karena terganggunya 
hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan 
Jepang terkait putusan Mahkamah Agung Korea Selatan 
yang berisi perintah untuk beberapa perusahaan Jepang 
agar membayar ganti rugi terhadap korban tenaga kerja 
paksa Jepang pada Perang Dunia II. 

Berawal dari itu kemudian menjalar hingga terjadinya 
perang dagang antara Korea Selatan dengan Jepang yang 
membuat masing-masing dua negara tersebut melakukan 
aksi saling boikot untuk produk impor. Oleh karena itu, dari 
segi nilai dan kuantitas impor baik Korea Selatan maupun 
Jepang untuk komoditas ini menjadi lesu dan terjadi 
penurunan. Kabar baiknya, situasi ini membuka peluang 
bagi Negara lain untuk mengisi pasar Chassis di Korea 
Selatan.

Negara Supplier Chassis untuk 
Korea Selatan pada Produk HS 8706 
dalam 1,000 USD

Tren 
Impor Chassis
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Indonesia saat ini mampu menduduki peringkat pertama 
sebagai negara pemasok Chassis untuk Korea Selatan 
setelah Jepang, Cina, dan negara lain diurutan bawah. Nilai 
impor Korea Selatan untuk produk Chassis Indonesia terus 
mengalami peningkatan. Selain itu, dapat diketahui bahwa 
Indonesia baru memulai ekspor ke Korea Selatan untuk 
komoditas tersebut sejak tahun 2017. 

Hal ini dikarenakan baru terjadinya peningkatan terhadap 
sektor industri otomotif dan industri komponen Indonesia 
yang bersamaan dengan pertumbuhan sumber daya bahan 
baku. Sehingga, baru sejak tahun 2017, Indonesia memulai 
ekspansi ekspor untuk produk Chassis.

Laju impresif impor Korea Selatan terhadap produk Chassis 
Indonesia ini menandakan bahwa mulai diterima Chassis 
Indonesia oleh masyarakat atau distributor di Korea 
Selatan. Sehingga peluang para eksportir Indonesia untuk 
mempertahankan tren positif yang selama ini diraih sangat 
terbuka lebar. 

Apalagi Indonesia memiliki keunggulan-
keunggulan tersendiri bila dibandingkan 
dengan kompetitornya, antara lain:

Indonesia telah memiliki sentra industri yang ditandai 
dengan dibangunnya pabrik-pabrik industri otomotif dan 
industri komponen dari produsen mancanegara, seperti 
Mitsubishi, Mercedes, Scania, dan Isuzu. 

- TENAGA KERJA: Indonesia memiliki jumlah 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang diberikan upah 
kerja senilai standar UMR. Dengan demikian, 
harga produksi akan lebih murah dan produsen 
dapat menjual produk dengan harga terjangkau. 

- PABRIK BARU: Presiden Joko Widodo telah 
melakukan penandatangan MOU dengan pihak 
Hyundai Motor Company. MOU tersebut berisi 
kesepakatan bahwa, Indonesia akan menjadi 
tempat didirikannya pabrik Hyundai di luar Korea 
Selatan. Dengan terlaksananya MOU tersebut, 
ditargetkan hasil produksi dari pabrik 

     Hyundai yang didirikan di Indonesia dapat 
mencapai kapasitas 150.000 unit per tahun.

- L A B E L  N E G A R A  P R O D U S E N  O T O M O T I F : 
Indonesia telah dianggap sebagai negara 
pemasok terbesar untuk sektor otomotif dan 
industri komponen.

- KEBIJAKAN TARIF: Pemerintah Korea tidak 
memiliki rencana untuk menaikkan kebijakan 
tari� untuk produk ini.

- IK-CEPA: Momentum terjalinnya hubungan 
kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan 
Korea Selatan melalui IK-CEPA.

Peluang Eksportir 
Chassis Indonesia 

Sentra Industri Dalam Negeri: 
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Sejauh ini, negara-negara yang muncul sebagai kompetitor 
Indonesia adalah Jepang, Cina, Filipina, Malaysia, Taiwan, Thailand, 
India, dan Vietnam. Keunggulan para negara kompetitor tersebut 
yakni dari segi jarak yang lebih dekat dengan Korea Selatan, 
kualitas produk yang baik, harga jual produk lebih terjangkau, 
tersedianya pasokan bahan baku dan komponen buatan lokal. 

Yang juga perlu diwaspadai, adalah negara kompetitor yang tidak 
dipengaruhi dengan adanya perang dagang antara negara Jepang 
dengan Korea Selatan dan antara Cina dengan Amerika Serikat 
selain Indonesia, yaitu India dan Vietnam. India dapat muncul 
sebagai kompetitor karena saat ini telah memiliki dukungan dari 
menguatnya Industri komponen dan bahan baku lokal. Sementara 
pemerintah Vietnam sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk 
menarik investor otomotif besar global agar melakukan investasi 
di dalam negeri.

��.pasar Chassis di Korea 
Selatan cenderung 

Oligopolistik, karena hanya 
didominasi oleh perusahaan 

� perusahaan besar. Dalam 
struktur pasar model ini, 

produsen mempunyai 
kapasitas untuk menentukan 

harga pasar walau tidak 
terlalu mendominasi.�

Kompetitor
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Malaysia

Thailand

India

Cina



Distribusi
Secara umum jalur distribusi produk 
Chassis masih sesuai standar baku Korea 
Selatan dan sama dengan produk 
lainnya. 

Namun untuk pembelian dengan kuantitas yang sedikit alur 
pembeliannya bisa dilihat seperti ini:

Sumber: KCS
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Supplier    Importir   Agen/Retailer   Konsumen

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 

Alur Pembelian Kuantitas Sedikit
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I n d o n e s i a  s e b a g a i  a n g g o t a  A S E A N  i k u t 
menandatangani FTA bersama dengan Korea 
Selatan diharuskan mengikuti import clearence 
FTA, form D bagi eksportir Indonesia sebagai 
berikut :

Kebijakan Tarif

Berdasarkan kebijakan ASEAN � Korea FTA, tari� untuk komoditas Chassis 
�tted with engines, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more 
persons, motor cars and other motor vehicles principally designed for the 
transport of persons, motor vehicles for the transport of goods and special 
purpose motor dari Indonesia adalah 0 (nol) dengan detail sebagai berikut:

HS.Code Country

Regulasi Impor 
di Korea Selatan
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Strategi 
Pemasaran

Memasuki pasar Korea Selatan 
memilik i  tantangan tersendiri . 
Diperlukan strategi yang efektif 
untuk mengatasi tantangan tersebut.

B e b e ra p a  s t rate gi  ya n g  d a p at 
dilakukan antara lain adalah:

a. Meningkatkan kualitas produk 
Korea Selatan memberlakukan peraturan 
yang ketat dalam memutuskan produk 
impor, seperti:

  Kualitas bahan baku
  Kebersihan produk
  Proses produksi

b. 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 
P e r w a k i l a n  D a g a n g  L u a r  N e g e r i 
Indonesia di Korea Selatan dalam hal ini 
K B R I  S e o u l  d a n  I n d o n e s i a n  Tr a d e 
Promotion Center (ITPC) Busan.

c. 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 
memperkenalkan produk maupun 
perusahaan secara  global  adalah 
memiliki website. Oleh karena itu ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam menampilkan informasi di website 
perusahaan, yaitu :

1. Pro�l perusahaan: 
Alangkah baiknya membuat sebuah 
penjelasan tentang latar  belak ang 
t e r c i p t a n y a  p e r u s a h a a n ,  a l a m a t 
p e r u s a h a a n  s e r t a  a l a m a t  e m a i l 
perusahaan.

2. Katalog jenis produk lengkap beserta
     informasi dan harga produk.
3. Serti�kasi yang sudah diperoleh dan
    diakui secara internasionalisme.
4. Hiltong atau Success Strong
     keberhasilan mengekspor ke negara
     negara lain (AS dan Eropa merupakan
    salah satu negara yang menjadi trend
    selter 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 
Korea S elatan,  dik arenak an s istem 
pembayaran di Korea sudah maju dan 
tercatat secara digital maka pembayaran 
menggunakan pembayaran letter of credit 
( LC ) ,  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 memungk ink an 
eksportir menerima pembayaran tanpa 
menuggu kabar dari luar negeri setelah 
barang dan berkas dokumen dikirimkan .



Informasi 

Harga

Berikut adalah contoh produk chassis 
dengan mesin yang ada di Korea Selatan

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

a. hengtong Chassis mesin diesel depan bus kota
Asal: Cina
Importir: China Big S&T Dev Group Co., Ltd.
Harga: 9.286.240 Won – 23.215.600.000 Won

b. Chassis 12m Bus
Asal: Cina
Importir: Shiyan Qianfeng Industry & Trade Co., Ltd.
Harga: 47.011.590 Won – 49.681.384 Won
Keterangan: Chassis
Sumber Gambar: Alibaba Korea, Gmarketr 
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Daftar�Pameran
No. Nama Pameran Tempat & Tanggal Website

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

Fire Expo  
IEVE 
Green Car Korea 
Smart Factory dan Automation World 
Auto Week 
DIFA 
Busan International Motor Show 
Korea Automotive Manufacturing Expo 
Korea Automotive Industry Exhibition 

EXCO, 24-26 April 2019 
ICC Jeju, 8-11 Mei 2019 
KDJ Center, 20-22 Juni 2019 
COEX, Sekitar Bulan Maret / April 2020 
KINTEX, 3-6 Oktober 2019 
EXCO, October 2020 
BEXCO, 28 Mei - 7 Juni 2020 
BEXCO, 3-7 Juni 2020 
Songdo Convensia, 18-20 November 2020 

www. fireexpo.co.kr 
www.ievexpo.org 
www.greencar.or.kr 
www.automationworld.co.kr 
www.autoweek.kr 
www.difa.or.kr 
www.bimos.co.kr 
www.automanufac.com 
www.koaashow.com 

Nama Perusahaan Alamat Telepon Fax Email/Website

1 

2 

3

4

5

No.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi ITPC Busan

S&H Co., Ltd. 

SE WOON MOOLSAN CO.

SK Total Marine Co.

WOOSHIN SPINNING CO LTD

301, Ipbuk-dong, 
Gwonseon-gu, Suwon-si,

310, Cheonpyeong-ri, 
Gasan-myeon, Chilgok-gun, 
Gyeongsangbuk-do

301, Samyoung Bldg., 2-2, 
Namhang-dong 1(il)-ga, 
Yeongdo-gu,

Rm 207 Samsung Shereville 
Bldg 371 Jangan-Dongdaemun
-Gu

'82-31-298-8522

'82-54-975-9111

(82-2) 2215 5599, 
HP 82 11 9976 4428

'82-31-298-8524

'82-54-975-9110

(82-2) 2215 6060

skmin@e-snh.co.kr
http://www.e-snh.co.kr/

sewoonms@sewoonms.com
http://www.sewoonms.co.kr/

sktotal@kornet.net
http://www.sktotalmarine.co.kr/

ronger89@naver.com

Daftar�Importer



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


