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

Pergerakan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada transaksi awal pekan 

pertama Maret 2020, bergerak naik kemudian akhir pekan, Jum’at (6/3) bergerak melemah 

tipis seperti yang terlihat dalam chart. Namun demikian, di awal pekan, Senin (2/3), harga 

minyak sawit mentah (CPO) bergerak mendaki. Isu seputar penurunan produksi masih jadi 

sentimen penggerak harga di tengah kekhawatiran akan merebaknya virus corona. 

 

Selain itu, pada Senin (2/3) terpantau, pembelian untuk persediaan bulan Ramadhan, 

pemulihan situasi politik di Malaysia, meningkatnya pasar Modal Asia, dan Malaysia 

berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan India mamcu harga CPO terdongkrak. 

 

Sehingga hasilnya, harga minyak sawit untuk kontrak penyerahan Maret 2020 di Bursa 

Malaysia Derivatives Exchange (MDE) terangkat 3 ringgit, atau sebesar 0.13% menjadi 2,322 

ringgit atau ekuivalen US$552.73. Bahkan, harga minyak sawit sempat naik 2.36% pada sesi-

sesi awal namun kenaikan itu terhenti karena permintaan minyak nabati turun, akibat 

wabah virus corona. 

 

Tercatat pula, data ekspor minyak sawit Malaysia turun antara 11.84% dan 12.9% dibanding 

Januari menurut cargo surveyor pada hari Sabtu. Pada pekan sebelumnya, harga minyak 

sawit ini bergera turun 11.5%. Ini merupakan penurunan terbesar sejak Oktober 2008.  

 

Sementara itu, dari sisi perkembangan politik, Malaysia akan memperbaiki hubungannya 

dengan India setelah  selama ini hubungan dengan PM Mahathir Muhamad sempat 

membuat India tidak mau mengimpor minyak sawit dari Malaysia. Maka, setelah ada 

pergantian Perdana Menteri, Malaysia akan kembali menghubungi India untuk perbaikan 

hubungan kedua negara. 
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Tercatat bahwa pengiriman minyak sawit Malaysia ke India hanya 85% dari tahun lalu 

sebesar 46,876 ton, terendah sejak 2011. India  merupakan negara tujuan ekspor minyak 

sawit Malaysia terbesar yang mencapai 25% dari total ekspor minyak sawit Malaysia 

dan  India merupakan pembeli terbesar dari Malaysia selama lima tahun terakhir. Setelah 

larangan dari India untuk membeli minyak sawit Malaysia maka pembelian minyak sawit 

dialihkan ke Indonesia, dan juga mengalihkan ke minyak nabati lainnya 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (3/3), laporan dari dalam negeri, InfoSawit, bahwa 

merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit, misalnya pada  

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), untuk Februari 2020, perhitungan harga TBS pada 

periode Maret 2020, menetapkan harga sawit umur > 10 tahun turun Rp 18,94/kg menjadi 

Rp 1.768,45/Kg. Untuk sawit umur 3 tahun Rp 1.559,29/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 

1.665,60/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.673,28Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.690,72/Kg; sawit 

umur 7 tahun Rp 1.700,53/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.713,59/Kg. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (4/3), dilaporkan harga minyak sawit 

untuk kontrak pengantaran Mei 2020 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange ditutup naik 

123 ringgit atau 5.17% menjadi 2,500 ringgit atau pada level US$598.37, tertinggi sejak 25 

Februari. 

Salah satu pemicu, yakni laporan pembelian terbesar dari Timur Tengah dan Afrika untuk 

persediaan di bulan Ramadhan. Permintaan minyak sawit meningkat sebulan atau dua bulan 

sebelum Ramadhan untuk persediaan dari importir sebagai persiapan bulan Ramadhan yang 

akan dimulai 23 April.  Pasar menantikan berita permintaan dan penawaran dari Malaysian 

Palm Oil Board (MPOB) pada 10 Maret pekan kedua.. 

 

Tercatat pula, produksi minyak sawit Malaysia di 2019/20 diperkirakan akan turun 4% dari 

tahun sebelumnya karena cuaca kering yang lama, dan kurangnya pupuk menurut Refinitiv 

Agriculture Research.  

 

Selanjutnya, harga minyak sawit mentah (CPO) kontrak Juni 2020 per Kamis (5/3), tercatat 

melemah di bursa MDE Malyasia. Sentimen untuk harga CPO saat ini sedang campur aduk 

(mix).  Sehingga harga CPO,  Harga CPO melemah 41 ringgit per ton atau turun 1,61% pada 

perdagangan.  

 

Sejatinya, ada tiga sentimen positif yang mestinya mengerek naik harga CPO akhir-akhir ini. 

Pertama, upaya pemerintah Malaysia di bawah tampuk kepemimpinan Muhyiddin Yassin 

untuk memperbaiki hubungan bilateral Malaysia dengan India setelah diwarnai ketegangan. 

Hal ini memicu adanya harapan bahwa ekspor minyak sawit Malaysia ke India akan kembali  
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pulih setelah anjlok signifikan dari level tertingginya (-91%). Ekspor minyak sawit Malaysia 

ke India pada Februari kemarin tercatat hanya 29.269 ton. 

 

Ekspor minyak sawit Malaysia ke India memang anjlok di tengah panasnya hubungan 

Malaysia dan India menyusul kritik eks perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk 

India yang membuat India geram. Tak tinggal diam, India yang merasa terusik karena urusan 

dalam negerinya dicampuri oleh Malaysia, India mengambil langkah retaliasi dengan 

menetapkan larangan impor minyak sawit olahan (refined) per 8 Januari lalu. 

 

Sentimen positif kedua adalah, adanya potensi kenaikan permintaan jelang bulan suci 

Ramadan. Beberapa bulan jelang puasa, biasanya permintaan terhadap minyak sawit naik 

karena para trader biasanya memborong minyak sawit untuk meningkatkan stok minyak 

sawit.  Hal ini berakibat pada kemungkinan turunnya stok minyak sawit Malaysia. Polling 

yang dihimpun Reuters menunjukkan stok minyak sawit Malaysia per akhir Februari 

sebanyak 1,73 juta ton atau turun 1,4% dari bulan Januari lalu sebanyak 1,76 juta ton.  

 

Penipisan persediaan minyak sawit Malaysia menjadi sentimen positif yang mengerek harga 

CPO kontrak naik signifikan pada pekan ini (+8,84%). Jika perkiraan stok minyak sawit 

tersebut tepat, maka persediaan per akhir Februari menjadi yang terendah sejak Juni 2017.  

 

Namun harga CPO anjlok hari ini karena harga telah naik signifikan sehingga menjadi mahal. 

Mahalnya harga CPO ini telah membuat trader India beralih ke minyak nabati jenis lain 

seperti minyak kedelai.  Para trader di India mengatakan harga minyak sawit harus lebih 

murah jika memang ingin kembali diborong India. 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (6/3), mengalami pelemahan. Perkiraan Persediaan minyak 

sawit Malaysia pada Februari 2020 turun di bawah bulan lalu sehingga persediaan akhir 

sebesar 1.76 juta ton 
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Rendahnya konsumsi dalam negeri dan import turun 18% dari Februari 2020 lalu menjadi 

70.000 ton sehingga persediaan di akhir Februari menjadi terendah sejak Juni 2017. 

Produksi diperkirakan akan naik untuk pertama kali dalam enam bulan. Dari 

perkiraaan  akan naik 9.8% menjadi 1.28 ton dari Januari 2020. 

 

Cuaca yang baik dan bulan Februai lebih lama dengan waktu panen dan penggilingan lebih 

lama, dan produksi yang rendah di Bulan Januari mendorong produksi lebih tinggi di 

Februari. Ekspor Februari naik 11.4% menjadi 1.075 juta ton, terendah sejak Februari 2015, 

karena permintaan sangat turun dari India dan Cina karena wabah virus Corona.  Ekspor 

minyak sawit Malaysia ke India turun 91% di bulan Februari menjadi 29,269 ton dari tahun 

sebelumnya menurut Refinitiv, karena PM Malaysia sebelumnya menyinggung India dalam 

soal serangan ke Kashmir. 

 


