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Analisis Harga Emas Minggu Pertama Bulan Maret 2020 

 

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

 

Pada perdagangan pekan pertama Maret 2020, terlihat dalam chart, harga emas di pasar 

spot bergerak mendaki signfikan dan kemudian di akhir pekan, Jum’at (6/3) terlihat stagnan. 

Padahal pada akhir pekan sebelumnya, harga emas mengalami reli seiring permintaan yang 

kuat terhadap aset safe haven.  

 

Demikian juga yang terlihat pada pasar spot dalam negeri, Senin (2/3), merujuk Harga emas 

batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam). Terpantau, harga mengalami kenaikan sebesar 

Rp4.000 ke level Rp810.000 per gram dibandingkan dengan perubahan terakhir pada 1 

Maret 2020. 

 

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga 

emas dengan satuan terkecil, yaitu 0,5 gram, dibanderol Rp429.000, naik Rp4.000. Untuk 

satuan 2 gram dihargai Rp1.569.000, 5 gram Rp3.870.00, 10 gram Rp7.675.00, dan 25 gram 

Rp19.080.000. Harga emas Antam ini berlaku di Butik Emas LM Antam Pulo Gadung, Jakarta. 

Adapun, harga jual kembali (buyback) emas Antam mencapai Rp732.000, naik Rp5.000 

dibandingkan dengan perubahan terakhir pada Minggu (1/3/2020). Harga jual kembali ini 

belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (3/3), di bursa berjangka intertnasional, harga emas 

naik tajam pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Kenaikan harga emas ini dipicu 

lompatan koreksi setelah kerugian tajam yang terjadi pada pekan sebelumnya.  Metal 

berharga mengalami bargain hunting dan permintaan safe-haven. Masih banyak 

keengganan terhadap risiko dipasar dengan ketakutan coronavirus terus berlanjut. 

 

Dampaknya, harga emas berjangka untuk kontrak penyerahan April 2020 berakhir bergerak 

naik sebesar US$27.30 per ons pada level US$1,594.00. Sementara emas PT Antam Tbk 

terdongrak Rp 4.000,- ke Rp 810.000,- per gram. 
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Merujuk Reuters, Selasa (3/3), terlihat pasar saham global kebanyakan bergerak naik atau 

mengalami rebound dari kejatuhan pekan sebelumnya. Sementara wabah coronavirus terus 

mencengkeram pasar global dan masih menyebabkan kecemasan para investor dan trader. 

Pasar sedang fokus pada kemungkinan efek stimulatory dari bank sentral yang 

melonggarkan kebijakan moneter mereka pada hari-hari dan minggu-minggu depan. 

Gubernur Fed Jerome Powell berkata, bahwa Federal Reserve siap bertindak jika kondisi 

menghendaki. Bank sentral lainnya juga baru saja membuat komentar yang senada. Indeks 

saham AS mengarah ke bercampur pada saat pembukaan perdagangan sesi New York 

dimulai setelah menyentuh kerendahan beberapa bulan semalam. 

 

 

Sementara itu, tercatat data PMI Cina runtuh ke rekor kerendahan lebih buruk daripada 

krisis keuangan tahun 2008, yang disebabkan wabah coronavirus sehingga melumpuhkan 

ekonomi. PMI Cina muncul di rekor kerendahan 35.7 pada Februari 2020 versus 50.0 pada 

Januari. 

 

 

Sementara itu, pada tranasksi Rabu (4/3), harga emas berlanjut bergerak naik tinggi setelah 

Federal Reserve mengejutkan pasar dengan pemotongan tingkat bunga sebesar 50 basis 

poin. Di dalam pernyataannya, bank sentral AS ini mengatakan,Di hadapan resiko dan 

sebagai dukungan untuk tercapainya tujuan employment yang maximum dan stabilitas 

harga, Federal Open Market Committee memutuskan pada Rabu ini untuk menurunkan 

tingkat bunga sebesar 50 basis poin, menjadi 1% – 1 ¼ %. 

 

 

Sehingga tercatat, harga emas bergerak naik tajam sebagai reaksi awal dari pergerakan 

Federal Reserve ini. Sehingga harga emas berjangka untuk kontrak April 2020 terakhir 

diperdagangkan pada level US$1,644.80 per ons. 

 

 

Informasi bahwa pemungutan suara untuk dipangkasnya tingkat bunga sebesar 50 basis 

poin diambil secara aklamasi oleh komite. Pemangkasan ini datang setelah Federal Reserve 

dan Departemen Treasury AS mengadakan konferensi per telpon dengan rekan-rekan 

mereka dari G7. 
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Memasuki perdagangan Kamis (5/3), harga emas bergerak naik tajam sebagai reaksi awal 

dari pergerakan Federal Reserve sehari sebelumnya. Sehibgga harga emas berjangka untuk 

kontrrak April 2020 terakhir diperdagangkan pada level US$1,644.80 per ons. 

 

Selanjutnya, pada akhir pekan Jum’at (6/3), harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. 

(Antam) melanjutkan penguatan setelah mengalami penurunan tips pada Kamis. 

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga 

emas Antam dibanderol harga Rp837.000 per gram, naik Rp15.000 per gram dari 

perdagangan sebelumnya di level Rp822.000 per gram. 

 

Sementara itu, harga emas di bursa berjangka di New York naik tajam pada pertengahan 

perdagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis sebelumnya. Ihwal ini terjadi karena 

meningkatnya permintaan safe-haven dengan pasar saham AS turun tajam pada hari Kamis 

sebeluknya. Wabah coronavirus terus menggulung pasar global. 

 

Sehingga tercatat, harga emas berjangka April 2020 terakhir diperdagangkan naik ke level 

US$31.30 per ons pada US$$1,674.40. Sementara emas Antam di tawarkan beli pada harga 

Rp 822.000,- per tanggal 5 Maret. 

 

 

Euforia pasar saham AS atas kemenangan kandidat presiden dari partai Demokrat Joe Biden 

dengan performance yang solid pada pesta “Super Tuesday” dengan cepat menguap pada 

hari Kamis sebelumnya dengan fokus kembali balik ke ketidakpastian mengenai wabah 

coronavirus yang terus menyebar ke negara-negara lain di dunia di luar Cina.  
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Pada pekan pertama Maret 2020, perusahaan-perusahaan besar telah menunda perjalanan 

udara buat para pekerja mereka dan membatalkan beberapa konvensi dan konferensi. Ada 

lagi laporan bahwa beberapa toko di Amerika Serikat kekurangan barang-barang konsumsi 

dasar.  

 

 

 

 

 

 

 

 


