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Minggu I, ( 02 s.d. 06 MARET 2020 ) 

 

Sepanjang pekan pertama Maret 2020, seperti yanhg terpantai dalam Chart, harga timah 

internasional dan di sentra produksi Timah di dalam negeri bergerak fluktuatif dengan tren 

yang melemah. Di dalam negeri, terpantau PT Timah Tbk telah memulai pembangunan 

smelter timah baru di Muntok, Bangka Barat pada. Pabrik tersebut nantinya menggunakan 

teknologi di bidang pemurnian dan pengolahan timah yakni EPCC TSL Furnace Ausmelt.  

 

Pada perdagangan Senin (2/3), harga timah yang berasal dari Wuhan ternyata berdampak 

pada sejumlah perusahaan pelat merah. Salah satunya PT Timah Tbk yang menyatakan 

bahwa wabah Covid-19 yang semakin meluas membuat harga jual timah mengalami 

penurunan (terkontraksi). Sehingga, perseroan masih mempertimbangkan perkembangan 

pasar untuk meningkatkan produksi. 

 

Harga sempat naik ke posisi US$17.800 per ton, setelah ada pendemi Covid-19 sempat 

terkoreksi  Saat ini, PT Timah masih menunggu perkembangan harga internasional. Oleh 

karena itu, timah juga akan berkomunikasi dengan pelaku industri seluruh dunia terkait 

dengan pergerakan harga. 

 

Maka, untuk mengantisipasi penuruan harga, PT Timah masih menahan jumlah ekspor saat 

ini. Karena hal itu perseroan tak menargetkan angka produksi yang agresif pada 2020 ini. 

Atau targetnya naik sebesar 5 persen, tapi tergantung juga dengan harga. 

 

Sementara itu, pada Selasa (3/3), Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) memperkirakan, 

harga timah sepanjang tahun 2020 bisa di level US$18.700 per ton hingga US$ 20.600 per 

ton.. Dari sisi kapasitas produksi, Berdasarkan data Kementerian ESDM, sepanjang tahun 

2019, produksi timah Indonesia mencapai 69.763,66 ton atau sebesar 99,57% dari rencana 

produksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor timah dari Januari hingga 

November 2019 mencapai US$1,17 miliar atau turun 19,17% dari periode yang sama tahun 

2018 yang mencapai US$1,45 miliar.  
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Selanjutnya pada Rabu (4/3), laporan Direksi PT Timah Tbk. menyatakan bahwa mereka 

tetap elihat kondisi pasar untuk menentukan target produksi pada tahun ini untuk 

mengantisipasi dampak lanjutan dari mewabahnya virus corona alias Covid-19. 

 

Meredanya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menjadi salah satu 

dorongan positif pada tahun 2020 ini. Namun, mewabahnya virus corona kini menjadi 

tantangan utama bagi kegiatan bisnis emiten berkode saham TINS tersebut.  Memang yang 

paling isu adalah harga yang tertekan, kemarin trade war, sekarang ada corona, pasca 

corona harga drop, mungkin setelah itu kami wait and see. Kendati demikian, PT Timah Tbk 

memastikan, perseroan tidak memiliki isu produksi pada tahun 2020 ini.  

 

Sehingga pada akhir pekan, Jum’at (6/3), mengamati perkembangan harga timah di bursa 

komoditas global, terlihat harga timah tampaknya masih menalami pukulan yang cukup kuat 

pada perdagangan akhir pekan, terutama di bursa Malaysia dan Shanghai. Namun terjadi 

pergerakan sebaliknya pada harga timah di bursa berjangka Indonesia (BBJ). 

 

 
 

Menurut laporan Reuters, pelemahan harga timah di bursa internasional dipicu oleh belum 

ada langkah stimulus lanjutan dari Cina untuk mengatasi tekanan ekonomi akibat wabah 

virus Corona setelah bank sentral Amerika (Fed) pada pekan pertama Maret 2020  ini 

menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Pasar sangat harapkan ada stimulus tambahan 

mengingat meningkatnya penyebaran korban virus Corona seluruh dunia. 
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Sehingga tercatat, harga timah untuk kontrak pengirman Juni 2020, yang banyak 

diperdagangkan di bursa Shanghai, terlihat tergerus sebesar1180 yuan menjadi 

135620  yuan/MT.  Demikian juga untuk perdagangan yang sedang berlangsung di LME 

(London), harga terlihat bergerak melemah  sebesar 0,76% atau 130 US$/MT ke posisi 

16930,00 US%/MT. Dengan demikian, terlihat harga timah sempat naik ke posisi 17047.50 

dan turun ke posisi 16367.50. 

 

Kendati demikian, pada akhir pekan pertama Maret ini di bursa Malaysia (KLTM), harga 

ditutup datar pada posisi 16.900 USD/MT. Dan untuk pergerakan positif harga timah  di 

bursa  berjangka Indonesia, harga timah jenis PB300 alami penguatan 240 USD ke posisi 

16800 USD/MT. 

 

 

 


