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Analisis Harga Kakao Minggu Ke Lima Bulan Desember 2020 
 
Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (21/12) harga kakao berjangka ditutup naik. 
Kemudian pada awal pekan, Senin (28/12), harga kakao untuk kontrak berjangka Januari 2021 2020 
di bursa ICE New York, terpantau menguat. Namun, pada akhir pekan keempat bergerak stabil, 
seperti yang tergambar dalam Chart. 
 
Pada awal pekan, perdagangan kakao, Senin (28/12), harga kakao bergerak turun di bursa ICE New 
York. Harga jatuh pada level terendah sejak satu minggu sebelumnya. Demikian pula di bursa 
berjangka ICE London, harga jatuh ke level terendah rentang 3 minggu. Tinggi intensitas  angin 
musiman dari gurun Sahara yang bertiup ke seluruh Afrika Barat, telah menguntungkan tanaman 
kakao Pantai Gading dan menurunkan harga.  
 
Petani di seluruh Pantai Gading telah melaporkan angin Harmattan sepanjang 2020 ini, dengan 
hujan yang terus berlanjut meningkatkan hasil panen kakao. Kakao di bursa New York mencatatkan 
level tertinggi dalam 2 minggu setelah pemerintah Pantai Gading melaporkan bahwa petani Pantai 
Gading mengirim 66.387 MT kakao ke pelabuhan dari 21-27 Desember 2020, atau turun sebesar 
32% per tahun.  
 
Namun, pengiriman biji kakao kumulatif ke pelabuhan di Pantai Gading selama 1 Oktober - 27 
Desember 2020 bergerak  naik sebesar 4,7% pada level US$1,12 MMT. Kekhawatiran permintaan 
kakao global negatif untuk harga kakao setelah Fitch Solutions pada 2 Desember mengatakan 
bahwa konsumsi kakao global 2020 akan turun untuk pertama kalinya sejak 2016 karena 
penguncian Covid-19 pada 2020 ini melemahkan permintaan kakao.  
 
Pandemi yang memburuk berdampak negatif bagi harga kakao di tengah kekhawatiran negara-
negara yang akan dipaksa memberlakukan lockdown yang lebih ketat untuk mengekang 
penyebaran virus, yang dapat mengurangi konsumsi cokelat.  
 
Menteri Ekonomi Jerman Altmaier mengatakan bahwa pembatasan virus dapat berlangsung hingga 
awal musim semi di Jerman. Selain itu, sumber senior Inggris mengatakan bahwa pembatasan di 
Inggris kemungkinan tidak akan berakhir hingga peringatan Paskah 2021. Virus Covid kini telah 
menginfeksi 78.516 juta orang di seluruh dunia, dengan kematian melebihi 1.727 juta. Dalam faktor 
positif untuk harga kakao,  
 
Organisasi Kakao Internasional (ICCO), pada 2 Desember, memangkas estimasi surplus kakao global 
2019/20 menjadi +19.000 MT dari perkiraan sebelumnya +42.000 MT. Harga kakao pada November 
lalu melonjak di bursa ICE New York dan kakao bursa ICE London mencatat kontrak tertinggi dan 
kontrak berjangka terdekat yang melonjak ke level tertinggi selama 4,5 bulan. 
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Harga kakao melonjak pada November 2020 di tengah berita bahwa Hershey, salah satu pembuat 
cokelat terbaik di dunia, membeli biji kakao melalui persediaan berjangka kakao ICE New York 
daripada membelinya langsung di pasar fisik. Pembelian tersebut mengirim kakao berjangka New 
York pada Desember 2020 ke rekor premium selama kontrak Maret 2021. Hershey membeli 
persediaan ICE dalam upaya untuk menghindari pembayaran pendapatan differential (LID) sebesatr 
US$ 400 per  ton premium ke Pantai Gading dan Ghana ditambahkan ke biji mereka untuk 
meningkatkan pendapatan petani. Manuver Hershey mungkin akan mendorong pengguna kakao 
lain untuk melakukan hal yang sama.  
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (30/12), harga kakao turun, melanjutkan penurunan dari  haru 
sebelumnya. Dialporkan, persediaan kakao di Ivory Coast terus meningkat. Sementara, harga kakao 
untuk kontrak pengiriman Maret 2021 di bursa ICE New York bergerak turun  US$48 atau 1.75% 
menjadi level US$2,691 perton dan harga kakao untuk kontrak Maret 201 di ICE London tertekan 
sebesar 1.94%. 
 
Pemerintah Ivory Coast melaporkan bahwa pengiriman kakao oleh petani ke pelabuhan  dari 
tanggal 23 – 29 November bergerak naik  18.5% dari 2019 lalu menjadi 93.560 MT dan secara 
kumulatif kakao yang dikirim selama 1 Oktober – 29 Nopember 2020 bergerak naik 12.1 % dari 2019 
lalu menjadi 786,035 MT. 
 
Sehingga, harga kakao bergerak reli pada dua minggu terakhir di New York dan ICE London dan 
sempat mencapai 4 ¼ tahun tertinggi. Harga kakao terdongkrak karena Hershey, pabrik coklat 
terbesar dunia, membeli kakao berjangka di ICE New York daripada membeli di pasar fisik. 
Pembelian Hersheys membuat persediaan kakao di ICE turun ke terendah 10 bulan pada hari Selasa. 
Persediaan kakao di ICE  pada hari Selasa sebesar 3.109 juta kantong. 
 
Sementara The Ghana Cocoa Board selama 1 Oktober – 5 Nopember 2020 membeli dari petani 
sebesar 146,886 MT turun 10% dari tahun lalu, karena cuaca kering di Ghana. Kekhawatiran akan 
berkurangnya permintaan kakao karena pandemic covid-19 gelombang ke dua di AS, Eropa . Di 
Amerika Utara dan Eropa kakao yang digiling turun 4 % dari tahun lalu, dan kakao yang digiling di 
Asia turun 10% dari 2019 lalu. 
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Hingga pada ujung tahun, Kamis (31/12), dilaporkan oleh ICCO, bahwa produksi kakao dunia akan 
turun 8% dari tahun lalu menjadi 4.697 MMT. Sementara perkiraan produksi kakao yang digiling 
akan turun 3.2% dari 2019 lalu menjadi 4.631 MMT penurunan pertama sejak 2016. Perkiraan pasar 
kakao akan surplus 19,000 MT dari defisit 48,000 MT  
 
Sementara itu, produksi Ivory Coast iperkirakan naik 1.2% dari 2019 menjadi 2.18 MMT. 
Selanjutnya, produksi Ghana  diperkirakan bergerak naik 2.3% menjadi 850,000 MT. Pandemi Covid-
19 gelombang ke dua masih akan mengurangi permintaan akan soft commodities. Namun, dengan 
adanya vaksin maka ditemukan solusi sehingga tidak perlu lagi lockdown, maka diperkirakan 
permintaan akan soft commodities akan meningkat. 
 
Kemudian, faktor cuaca akan terus berpengaruh, cuaca yang tidak menentu membuat produksi 
berkurang terutama di daerah produsen soft commodities. Pergerakan ekonomi dunia dan 
pergerakan kurs dolar akan sangat mempengaruhi pergerakan harga. Life style yang berubah 
merupakan ancaman bagi soft commodities. 
 
 


