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KATA PENGANTAR 

 
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) 

merupakan salah satu Unit Eselon I di bawah Kementerian Perdagangan 
Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
melaksanakan Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengembangan 
di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar 
Lelang Komoditi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di atas, 
maka Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar sebagai salah satu unit 
Eselon II di BAPPEBTI telah menyusun Buku Analisa Perkembangan Harga 
Komoditi Periode Oktober s.d. Desember 2020 
 
Buku ini memuat Analisa Perkembangan Harga Komoditi dalam periode 
mingguan dan bulanan yang mencakup komoditi CPO, Kakao, Kopi, Karet, 
Emas dan Timah dikarenakan komoditi tersebut ditransaksikan setiap 
harinya di pasar berjangka dalam negeri dan internasional. Selain itu,  
buku ini juga mengulas perkembangan harga komoditi gabah, beras, 
rumput laut dan jagung yang merupakan komoditi yang dapat di simpan 
dalam mekanisme Sistem Resi Gudang dan berpotensi untuk di 
transaksikan di perdagangan berjangka. 
 
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 
penyediaan data dan dokumen ke Bappebti dalam penyusunan Buku 
Analisa Perkembangan Harga Komoditi, saran dan kritik yang membangun 
guna penyempurnaan penyajian buku ini. 
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BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 
KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI KOPI ARABIKA MINGGU PERTAMA BULAN NOVEMBER 2020 
06  S.D. 09  OKTOBER 2020. 
   

Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

Mengikuti tren pergerakan kopi arabika di bursa perjangka dan spot internasional seperti yang 

terlihat dalam Chart, masih terlihat bergerak stabil pada pekan pertama Oktober 2020. Gerakan 

harga itu, melanjutkan perdagangan pada akhir pekan kelima September 2020, seperti yang terlihat 

dalam Chart. Pada akhir pekan sebelumnya, Jum’at (2/10), harga soft commodities semua naik, 

termasuk kopi arabika. 

 

Tercatat pada awal pekan, Senin (5/10), merujuk Bloomberg, kopi arabika sebagai salah satu soft 

commodities bergerak mixed, dengan harga yang mendaki. Laporan Organisasi Kopi Internasional 

(ICO) memperkirakan terjadi penurunan konsumsi kopi global.  

 

Sedangkan di New York harga kopi arabika bergerak naik karena laporan Marex Spectron produksi 

kopi Brasil terpantau turun. Sehingga, tercatat harga kopi arabika untuk kontrak Desember 2020 di 

bursa ICE New York ditutup naik sebesar US$1.90 atau 1.77% menjadi US$108.95.   

 

Merujuk laporan ICU pada Selasa (6/10), dilaporkan bahwa faktor penggerak pasar kopi 

internasional yakni produksi kopi  dunia  pada Oktober 2019 – September 2020 bergerak turun 

sebesar 2.2% dari 2019 menjadi 169.344 juta. Sementara, konsumsi kopi global turun 0.5% dari 

tahun lalu menjadi 167.807 juta kantong. 

 

Bahkan, dilaporkan ICO, bahwa pasar kopi dunia akan menjadi surplus  538 juta kantong dari 

surplus 4.403  juta kantong di 2018/2019. Kemudian, perkiraan produksi kopi arabika Brasil pada 

2020 sebesar 47.4 juta kantong, naik sebesar 38% dari 2019 dan di atas perkiraan sebelumnya 46 

juta kantong menurut Conab. Bahkan, perkiraan ekspor kopi Brazil di 2020/21 naik 12% dari tahun 

lalu menjadi 41.024 juta kantong. 

. 

Pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (7/10), tercatat harga kopi ditutup mixed. Harga bergerak 

naik di ICE New York karena ekspor kopi Columbia turun. Sehingga, harga kopi arabika di bursa ICE 

New York terdongkrak 45 sen atau 0.42% menjadi US$107.65.  

 

Tercatat pula, ekspor kopi arabika Colombia pada September 2020 bergerak turun 12% dari 2019 

menjadi 886,000 kantong, Columbia produsen kopi terbesar ke dua dunia.  Terpantau, bahwa harga 

kopi turun ke level terendah 2 ½ bulan terendah pada Jumat (2/10) dan juga pada Selasa (6/10) 

karena melimpahnya persediaan global. 



 
 

 
 

Merujuk laporan ICO, meningkatkan perkiraan surplus kopi global menjadi 1.54 kantong dari 

perkiraan sebelumnya 952,000 kantong dan mengurangi konsumsi kopi global menjadi 167,807 juta 

kantong turun 0.5% dari 2019 lalu dari perkiraan sebelumnya bergerak naik 0.3% dari 2019 tahun 

lalu. Pada Selasa (6/10), kenaikan harga kopi Arabika juga terjadi karena menguatnya real Brazil 

0.45% menjadi tertinggi 1 ½ minggu terhadap dolar, sedangkan pada hari Jumat lalu sempat turun 

ke terendah 4 ¼ bulan. Sehingga, hasil pengamatan di bursa ICE, terpanatu persediaan kopi arabika 

bergerak turun ke 20 ½ tahun  terendah pada 1.098 juta kantong  

 

 
 

Sementara itu, pada akhir pekan pertama Oktober, Jum’at (9/10), laporan dari Tanah Air, melalui 

laman AntaraNews, bahwa wabah pandemi Covid-19 telah berdampak hampir di segala sektor 

kehidupan, tidak luput di sektor pertanian yang mengakibatkan harga produk pertanian di tingkat 

petani jatuh karena daya beli masyarakat menurun. 

  

Kondisi ini juga dialami para petani di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah saat hasil produk 

pertanian berupa sayur-mayur seperti cabai, tomat, dan bawang putih termasuk tembakau yang 

menjadi andalan masyarakat ini harganya jatuh. 

 

Guna mendongkrak harga sayuran tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung mewajibkan para 

Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat untuk membeli cabai dan bawang.  Bahkan khusus untuk 

komoditas tembakau Pemkab Temanggung juga meminta pemerintah pusat untuk ikut turun 

tangan mengatasi penyerapan pabrik rokok yang tidak maksimal. 

 

Namun, hal itu tidak berlaku bagi produk kopi yang juga menjadi salah satu komoditas unggulan 

masyarakat di kawasan Gunung Sindoro, Sumbing, dan Gunung Prahu ini. Harga komoditas kopi di 

saat pendemi ini cenderung stabil dibanding harga komoditas pertanian lainnya. 

 

 

 

 

https://www.medcom.id/tag/3469/kopi


 
 

Bupati Temanggung M. Al Khadziq menyampaikan ketika produk-produk pertanian harganya jatuh 

karena pandemi, masyarakat sekarang hidup susah, ekonomi susah.  Memang situasinya saat ini 

benar-benar sulit karena ada pandemi, ekonomi turun, daya beli masyarakat turun, sehingga 

kemampuan belanja masyarakat turun akibatnya harga barang-barang menjadi jatuh. 

 

Di masa pandemi ini, katanya harga jual hampir semua produk pertanian jatuh, tetapi harga kopi 

masih lumayan bertahan Ia menyampaikan meskipun harga kopi tahun ini tidak bagus banget, 

masih lumayan bertahan dan harapannya petani juga bisa mengambil untung walaupun sedikit dari 

harga jual biji kopi (green bean) jenis robusta sekarang berkisar Rp20 ribu-Rp23 ribu per kilogram 

(kg). 

  

Menurut Khadziq potensi ekspor kopi Temanggung sangat tinggi, baik untuk jenis robusta maupun 

arabika. Hal ini dibuktikan di tengah pandemi ini petani Temanggung melalui Koperasi Kopi Prima 

Jaya di Gemawang mampu memasok kopi ke eksportir PT Asal Jaya Malang.  

Selain itu, petani juga diberi edukasi untuk bisa mengolah kopi secara standar sehingga kualitas 

kopi Temanggung semakin tahun semakin bagus. Temanggung siap untuk mengekspor kopi dan 

memperluas jaringan pemasaran. Namun, sampai sekarang Temanggung belum bisa ekspor sendiri 

dan masih melalui perantara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI KOPI ARABIKA MINGGU KE DUA BULAN OKTOBER 2020 
12  S.D. 16  OKTOBER 2020. 

 

Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Merujuk kurva pergerakan harga kopi arabika di bursa berjangka ICE New York, terlihat pada 

transaksi pekan kedua September 2020, untuk kontrak “teramai” Desember 2020, harga kopi 

arabika melemah, seperti terlihat dalam Chart. Tentu melanjutkan transaksi pada akhir pekan 

sebelumnya, Jum’at (9/10) di mana harga semua soft commodities  mengalami penguatan. 

 

Kemudian, pada perdagangan awal pekan, Senin (12/10), harga kopi arabika sebagai soft 

commodities bergerak mixed , dengan harga kopi arabika bergerak naik. Bergerak naiknya harga 

kopi arabika ke level tertinggi, karena kondisi kering di Brasil dapat mengurangi hasil panen. 

Sehingga, harga kopi Arabika untuk kontrak Desember 2020 di bursa ICE New York bergerak naik 

sebesar US$1.30 atau 1.18% menjadi posisi US$111.55. 

 

Pergerakan harga kopi arabika ini, menurut Organisasi Kopi Internasional (ICO), dilaporkan karena 

dipengaruhi produksi kopi  dunia  pada 2020 bergerak turun sebesar 2.2% dari 2019 menjadi 

169.344 juta kantong. Kemudian, konsumsi kopi global naik 0.5% dari tahun lalu menjadi 167.807 

juta kantong.  

 

Terlihat pula, pada Selasa (13/10), pada laman ICO, bahwa pasar kopi dunia  akan menjadi surplus 

1.538 juta kantong dari surplus 4.403  juta kantong pada 2019. Selanjutnya, ekspor kopi Global dari 

Oktober – Agustus 2020 bergerak turun 5.6% dari 2019 lalu menjadi 116.54 juta kantong. 

Kemiudian, ekspor kopi Brasil pada 2019 sebesar 36.2 juta kantong. Selanjutnya, ekspor kopi 

arabika dari Colombia pada September 2020 bergerak turun 12 % dari 2019 lalu menjadi 886.000 

juta kantong. 

 

Selanjutnya, di bursa internasional, terpantau harga kopi ditutup turun karena turunnya hujan di 

area perkebunan kopi di Brasil, sehingga pohon kopi kembali menjadi subur dan bisa menghasilkan 

kopi lebih baik.  Sehingga harga kopi arabika untuk Desember 2020 di bursa ICE New York bergerak 

turun sebesar US$2.40 (2.15%) menjadi US$109.15  

 

Tampaknya, pada perdagangan Rabu (14/10), harga kopi kembali turun dari kenaikan harga pada 

awal pasar, yang dipicu karena turunnya hujan di area perkebunan kopi di Brasil. Menurut Maxar, 

daerah Minas Gerais, daerah perkebunan kopi terbesar turun hujan selama akhir minggu dan curah 



 
 

hujan akan meningkat 2 inchi selama 15- 16 Oktober. Somar Meteorologia juga meramalkan  curah 

hujan akan lebih meningkat lagi di daerah Minas Gerais dari tanggal 20 – 28 Oktober. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan, Kamis (15/10), merujuk laman Bloomberg, bahwa stok kopi yang 

melimpah akibat para pelanggan masih enggan ke café membuat harga kopi varietas arabika di 

bursa berjangka merosot. Seperti dilansir dari Bloomberg, stok kopi mencapai level yang sangat 

tinggi hingga membuat gudang-gudang penyimpanan di Brasil yang merupakan negara produsen 

dan eksportir kopi terbesar di dunia dilaporkan penuh. 

 

Bahkan, pemberitaan sebelumnya menyebutkan truk-truk di surga kopi tersebut harus 

menunggu berhari-hari untuk melakukan bongkar muat di tengah penurunan permintaan 

terbesar yang pernah terjadi. Hal tersebut kemudian menyeret kopi ke penurunan harga 

mingguan terburuknya. Sebagai gambaran, harga kopi di bursa New York, yang merupakan acuan 

harga global jatuh 14 persen minggu ini. 

 

Sementara itu, persediaan kopi kian menumpuk karena permintaan yang terus lemah. Kopi 

Arabika adalah jenis kopi yang lebih halus yang disukai oleh perusahaan di bidang café seperti 

Starbucks Corp. Permintaan akan kopi Arabika yang lesu disebabkan konsumen masih enggan 

untuk kembali ke kafe dan restoran sehingga konsumsi biji kopi premium turun tajam. 

Sebaliknya, kopi Robusta yang banyak digunakan dalam kopi instan dan rumahan memiliki kinerja 

yang sedikit lebih baik.  

 

Kejatuhan harga kopi Arabika terjadi setelah kenaikan harga yang dialami tiga bulan sebelumnya. 

Cuaca kering di Brasil yang memicu kekhawatiran atas panen berikutnya, meskipun akhirnya 

sejak itu hujan turun dan mengurangi ancaman itu.  

 

 
 

Hingga pada akhir pekan kedua Oktober 2020, Jum’at (16/10), harga kopi pada penutupan bergerak 

mixed, termasuk harga kopi arabika yang bergerak turun karena permintaan berkurang akibat 

lockdown gelombang ke 2. 

https://search.bisnis.com/?q=kopi


 
 

 
 

Kemudian, tercatat pada laman Bloomberg, harga kopi arabika untuk kontrak pengiriman Desember 

2020 bergerak turun sebesar 10 sen atau 0.09% menjadi level US$109.50. Tercatat, harga kopi 

arabika pada awal pembukaan pasar sempat turun ke level terendah satu pekan karena pandemi 

Covid-19 Gelombang Kedua memicu lockdown dibeberapa negara besar Eropa sehingga permintaan 

kopi menjadi berkurang. 

 

Tercatat pula, Lapan dari CeCafe mengatakan ekspor dari Brasil pada September 2020 menanjak 

11.5% dari 2019 menjadi 3.5 juta kantong, volume tertinggi untuk September 2020. Sehingga, harga 

kopi juga meningkat karena hasil pengamatan di bursa ICE  New York, bahwa persediaan kopi 

arabika pada Senin (12/10) turun ke level terendah 20 ½ tahun  menjadi 1.096 juta kantong, juga 

ICE mengatakan bahwa persediaan kopi Robusta pada hari Rabu turun ke 1 ¾ tahun terendah 

menjadi 10,808 lots. Semenmtara, ekspor kopi Colombia pada September 2020 bergerak turun 12% 

dari 2019 lalu menjadi 886,000 kantong. 
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

Merujuk chart harga kopi arabika pada akhir pekan kedua Oktober 2020 bergerak fluktuatif. 

Kemudian, sepanjang pekan ketiga Oktober 2020, harga kopi arabika terlihat tertekan. Pada awal 

pekan, Senin (19/10), harga soft commodities mixed, di mana tercatat harga kopi arabika di awal 

pekan bergerak melemah, melanjutkan tekanan pada akhir pekan sebelumnya. 

 

Tercatat melalui laman Bloomberg, harga soft commodities bergerak mixed, dengan harga kopi 

arabika berlanjut melemah. Sehingga harga kopi arabika melemah yuang dipicu berita lockdown di 

kota-kota besar di Eropa  sehingga menurunkan tingkat konsumsi kopi dan permintaan. 

 

Tercatat harga kopi arabika untuk kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa ICE New York 

melemah sebesar US$2.25 atau kisaran 2.05% dan menjadi ke level US$107.25. Kemudian, faktor 

penggerak pasar kopi melemah, dipicu pula laporan dari Organisasi Kopi Internasioponal (ICO) 

bahwa, produksi kopi  dunia  hingga September 2020 turun sebesar 2.2% dari 2019 menjadi 

169.344 juta. 

 

Selain itu, dilaporkan puka bahwa konsumsi kopi global bergerak naik 0.5% dari 2019 menjadi 

167.807 juta kantong. Bahkan,  menurut ICO, pasar kopi dunia akan menjadi surplus 1.538 juta 

kantong dari surplus 4.403  juta kantong. 

 

Selain, laporan ICO pada Selasa (20/10), melanjutkan laporan sehari sebelumnya, bahwa tingkat 

ekspor kopi global dari Oktober 2919 – Agustus 2020 bergerak turun 5.6% menjadi ke level 116.54 

juta. Bahkan, ekspor kopi brazil diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Kemudian 

juga, ekspor kopi arabika Colombia pada September 2020 juga bergeak turun sebesar 12 % menjadi 

886.000 juta kantong 

 

Berita darai Tanah Air, melalui laman Antara, Rabu (21/10) bahwa di propinsi Papua untuk kopi 

jenis arabika Moneamani yang merupakan produksi kopi petani wilayah adat Meepago, salah 

satunya dari Kabupaten Dogiyai dan kopi lembah baliem Jayawijaya jenis jamaica blue mountain 

terlihat bergerak variatif. Harga jual kemasan kopi produk lokal Papua dijual di kota Jayapura 

bervariasi, sesuai kemasan dan ukuran sedang hingga besar mencapai Rp25 ribuan hingga Rp150 

ribuan/kemasan. 

 

 



 
 

 
 

Sementara itu, pada perdagangan Kamis (22/10), laman Bloomberg melaporkan, harga kopi pada 

penutupan pasar kembali bergerak turun dan harga terendah selama 3 bulan. Sehingga, harga kopi 

arabika untuk kontrak pengiriman Desember 2020 di bursa ICE New York melemah sebesar 75 sen 

atau kisaran 0.71% menjadi ke level US$104.15. 

  

Tampaknya, harga kopi arabika ada dalam tekanan kekhawatiran akan berkurangnya permintaan 

akibat pandemi Covid-19 untuk gelombang ke -2 di Eropa. Pada Rabu (21/10), Jerman melaporkan 

tambahan penderita Covid 8.523 orang, Polandia tambahan penderita sebanyak 10,040 orang dan 

di Italia sebanyak 15,199 orang. 

 

Kemudian, merujuk laporan persediaan kopi arabika dari Lembaga Cecafe pada Selasa (20/10), 

terlihat masih  meningkat, kendati eksport kopi hijau Brasil meningkat sebesar 11.5% dari 2019 

menjadi 3.5 juta kantong, ekspor tertinggi pada September 2020. Merujuk hasil pengamatan di 

bursa ICE New York, bahwa persediaan kopi arabika turun ke level terendah selama 20 ½ tahun 

sebesar 1.096 juta kantong. 

 

 
 

Selanjutnya, laporan Bloomberg pada akhir pekan, Jum’at (23/10), bahwa kopi arabika itu menjadi 

patokan dunia untuk kontrak berjangka kopi yang diperdagangkan di Inter Continental Exchange 

(ICE). Kopi arabika menyumbang 75 persen dari produksi dunia dan sebagian besar dibudidayakan 

di Brasil (40% dari total pasokan dunia) dan Kolombia. 

 

Sementara itu, laporan dari Tanah Air, terutama dari Jambi, laman Antara menyampaikan, bahwa 

Pjs. Gubernur Jambi Restuardy Daud melepas ekspor 2,1 ton kopi arabika Kerinci ke Jepang. 

“Alhamdulillah, pada Jum’at (23/10), kita telah melaksanakan pelepasan kopi arabika Kerinci ke 

Jepang sebanyak 2,1 ton dalam bentuk green bean,".  

 

 

 

 



 
 

Ekspor kopi arabika Kerinci ini, untuk kedua kalinya. Beberapa bulan lalu, Jambi juga ekspor ke 

Belgia sebanyak 15,9 ton. Sebab ekonomi dunia tengah terpuruk dihantam pandemi. Kopi dari 

Jambi, perlahan membuka ceruk pasar dunia, untuk komoditas pertanian Jambi. "Kita berharap 

ekspor kopi, dapat menggerakkan ekonomi Jambi, yang terpuruk karena wabah Covid-19," kata 

Daud menjelaskan.  

 

Dengan terbukanya pasar ekspor kopi ke Jepang, dapat memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan nilai jual dan nilai tambah kopi Kerinci, serta menunjukkan kualitas kopi Kerinci sangat 

layak di pasar global. 

 

Sementara itu, dari Sumatera Selatan dilaporkan laman Antara, bahwa sepinya permintaan 

membuat harga kopi di Kabupaten Muara Enim bergerak anjlok. Ini juga merupakan dampak 

pandemi Covid-19, di mana para pengusaha kopi sulit memasarkan produk mereka. 

 

Hardianto salah seorang petani Kopi di Semende, Kabupaten Muara Enim, mengatakan harga kopi 

saat ini turun. Harganya berkisar Rp15.000 – 16.000 per kg. "Itu harga kopi selang memang lebih 

rendah karena kualitasnya, yang tidak sebaik kopi panen musim yang saat ini dihargai Rp 18 ribu-Rp 

19 ribu per kg. Harga itu jauh turun jika dibandingkan harga normal di mana biasanya kopi musim 

dihargai Rp21.000  - Rp23.000. 
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Tren pergerakan harga kopi arabika sepanjang pekan keempat Oktober 2020, terlihat bergerak 

melemah baik di pasar berjangka maupun pasar spot, seperti yang tergambart dalam Chart. 

Sebelumnya, pada akhir pekan ketiga Oktober 2020, harga kopi arabika bergerak juga melemah. 

 

Merujuk laman Reuters, pada perdagangan awal pekan, Senin (26/10), harga soft commodities 

bergerak mixed termasuk harga kopi arabika yang melemah, Tekanan harga kopi arabika dipicu 

pandemi Covid-19 gelombang  ke dua di mana sebagian negara mengalami lockdown permintaan 

akan kopi menurun,  

 

Sehingga, harga kopi arabikauntuk kontrak pengiriman Desember 2020 di bursa ICE New York 

bergerak turun sebesar US$1.10 atau sekitar 1.03% menjadi US$105.60. Produksi kopi  dunia, 

menurut Organisasi Kopi Internasional (ICO)  untuk Oktober 2019 – September 2020 bergerak turun 

2.2% menjadi 169.344 juta kantong. 

 

Demikian pula menurut ICO, konsumsi kopi global turun 0.5% dari tahun lalu menjadi 167.807 juta 

kantong. Tercatat pula, pasar kopi dunia akan menjadi surplus 1.538 juta kantong dari  perkiraan 

sebelumnya surplus 952,000 kantong. 

 

Selanjutnya, pada Selasa (27/10), laporan ICO, bahwa ekspor kopi Global bergerak turun 5.6% dari 

2019 menjadi 116.54 juta kantong. Sementara, ekspor kopi Brazil di 2020/21 diperkirakan akan 

meningkat menjadi 41.8 juta kantong . 

 

Selanjutnya, ekspor kopi arabika Colombia pada September 2020 bergerak turun sebesar 12 % dari 

2019 menjadi 886.000 juta kantong 

 

Pada perdagangan Rabu (28/10), merujuk laman Reuters, terpantau harga kopi arabika terlohat 

naik ke harga tertinggi 1 minggu, yang dipicu curah hujan di Brasil sebagai penghasil kopi utama 

dunia tercatat masih di bawah normal. Sehingga, harga kopi arabika untik kontrak Desember 2020 

di bursa ICE New York  bergerak naik 30 sen atau 0.28% menjadi US$106.95. 

 

Selanjutnya, dilaporkan pula bahwa kekeringan yang berlangsung di Minas Gerais, daerah 

perkebunan kopi terbesar di Brasil, salah satu faktor yang meningkatkan harga kopi arabika setelah 



 
 

Somar Meteorologia mengatakan bahwa di Minas Gerais curah hujan 18.9 mm pada minggu lalu 

atau hanya 62% dari rata-rata. 

 

 

Sehingga, harga kopi arabika konsolidasi dari harga terendah tiga bulan pada Rabu (28/10), karena 

penyebaran pandemi Covid 19 Gelombang Kedua sedang melanda dunia. Ihwal itu akan mendorong 

pemerintah kembali menganjurkan untuk tinggal di rumah, sehingga konsumsi kopi berkurang dan 

permintaan berkurang. 

 

Kemudian dicatat pula bahwa terdepresisaniya kurs real Brazil pada Selasa (27/10) ke level 

terendah selama tiga minggu terhadap kurs dollar. Namun, masih di atas terendah 5 bulan pada 2 

Oktober 2020. Melemahnya kurs real memicu harga kopi di Brasil lebih murah sehingga 

meningkatkan ekspor menurut Saftras & Mercado melemahnya real pada 2 Oktober lalu 

menyebabkan ekspor kopi Brazil di 2020/21 meningkat mencapai rekor 41.8 juta kantong. 

 

Tercatat pula, bahwa persediaan kopi arabika hasil pengamatan dari bursa ICE pada 5 Oktober 2020 

tergerak turun ke level terendah 20 ½  tahun  menjadi 1.096 juta kantong. Kemudian persediaan 

kopi arabika menurut pengamatan ICE sebesar 1.128 juta kantong. 

 

 
 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (30/10), laporan dari Tanah Air terutama Asosiasi Eksportir Kopi 

(AEKI) Jawa Tengah, disebutkan bahwa konsumsi kopi arabika selama pandemi Covid-19 mengalami 

penurunan tidak hanya di dalam negeri tapi juga secara global.  

 

Penurunan tersebut, menurut AEKI, dipicu untuk dalam negeri karena adanya PSBB sedangkan 

secara global pasar kopi arabika terbesar Indonesia Eropa dan Amerika Utara juga menerapkan 

lockdown. 

 

Konsumsi kopi yang premium high quality dan lazimnnya masuk di pasar hotel atau resto dan kafe 

itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lebih-lebih kalau dilihat di bulan April-Mei 2020 



 
 

 
 

rata-rata omzet tinggal 10-20 persen. Tapi kalau untuk yang kopi komersial untuk home used, pada 

Maret-April 2020 sempat terjadi kenaikan. Pada waktu itu terjadi panik beli untuk persediaan di 

rumah. 

 

 

AEKI melaporkan pula bahwa secara nasional dan internasional konsumsi kopi arabika yang high 

quality mengalami penurunan permintaan sampai 50 persen.  Dikhawatirkan, tambah AEKI, daerah 

penghasil kopi arabika seperti di Jawa Barat, Bali, Flores dam Sumatera Utara yang mulai panen 

diperkirakan akan lambat penyerapannya. 

 

Sehingga, dengan kondisi tersebut juga membuat harga kopi arabika mengalami penurunan dari 

semua Rp70.000 - Rp75.000 per kilogram menjadi hanya Rp40.000 per kilogram saja. Tercatat pula, 

bahwa sekitar 60 persen kopi yang di ekspor dari Indonesia semuanya masuk ke poasar 

Eropa sehingga jika ada masalah seperti ini dikhawatirkan akan mengalami penurunan yang besar 

lagi 
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

Mengikuti tren pergerakan kopi arabika di bursa perjangka dan spot internasional seperti yang 

terlihat dalam Chart, masih terlihat bergerak fluktuatif pada pekan pertama November 2020. 

Gerakan harga itu, melanjutkan perdagangan pada akhir pekan sebelumnya, seperti yang terlihat 

dalam Chart. Pada akhir pekan sebelumnya, Jum’at (30/10), harga soft commodities semua 

bergereak turun, termasuk kopi arabika. 

 

Ihwal itu berlanjut hingga awal November 2020, Senin (2/11). harga kopi arabika masih tertekan 

yang dipicu melemahnya kurs real Brasil. Sehingga tercatat, harga kopi arabika untuk kontrak 

pengantaran Desember 2020 di bursa utama kopi arabika dunia, ICE New York, turun sebesar atau 

kisaran 20 sen (0.19%) menjadi US$104.40. 

 

Tekanan harga kopi sejak akhir pekan sebelumnya, hingga awal November 2020 dipicu oleh laporan 

Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa produksi kopi  dunia  hingga September 2020 bergerak  

turun 2.2% dari 2019 menjadi 169.344 juta. Konsumsi kopi global bergeral turun 0.5% menjadi 

167.807 juta . 

 

Bahkan, dilaporkan pula bahwa pasar kopi dunia  akan menjadi surplus sebesar 1.538 juta kantong 

dari  perkiraan sebelumnya surplus 952,000 kantong. Dan, diperkirakan ekspor kopi global dari 

Oktober – Agustus 2020 bergerak turun 5.6 menjadi 116.54 juta. 

 

Dari sentra priduksi utama kopi arabika dunia, Brasil, pada Selasa (3/11), juga dilaporkan bahwa 

ekspor kopi Brasil pada 2020/2021 diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Dan, 

espor kopi arabika dari Colombia pada September 2020 dilaporlan turun sebesar 12 % dari 2019 

lalu menjadi 886.000 juta kantong 

 

Namun, pada perdagangan Selasa (3/11), laporan Reuters, harga kopi arabika masih berlanjut turun 

ke level terendah selama 3 ¼ bulan, yang dipicu gelombang kedua pandemi Covid-19 yang melanda 

seluruh dunia mendorong pemerintah melakukan lockdown.  Dilaporkan bahwa konsumsi kopi 

berkurang akibatnya permintaan kopi juga berkurang. 

 

Sehingga tercatat, harga kopi arabika untuk kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa ICE New 

York terjerembab sebesar US$1.60 atau 1.53% menjadi level US$102.80. Rerata  kasus harian Covid-

19  di Amerika Kembali bertambah 35,000  pada akhir Oktober. Ini  naik dari pekan terakhir 



 
 

 
 

September 2020. Inggris pada pekan sebelumnya mengikutti lockdown yang dilakukan negera-

negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Spanyol, Italia. 

 

Dilaporkan pula, bahwa kurs real Brasil tertekan sebesar 5 ¼ bulan terhadap kurs dolar, sehingga 

membuat harga kopi arabika turun. Harga kopi arabika di Brasil terpantau lebih murah bagi pembeli 

luar negeri sehingga dapat meningkatkan ekspor Brasil.  

 

Kemudian, menurut Safras & Mercado melemahnya real mendorong ekspor kopi Brazil mencapai 

rekor di 41.8 juta kantong. ICO juga melaporkan pada hari Senin bahwa ekspor kopi global Oktober 

– September turun 4.9% dari tahun lalu menjadi 126.898 juta kantong. Selanjutnya, dilaporkan 

pula, bahwa hasil pengamatan dari bursa ICE persediaan kopi arabika pada 5 Oktober 2020 lalu 

sempat turun ke level terendah 20 ½ tahun menjadi 1.096 juta kantong dan persediaan kopi 

robusta pada 14 Oktober mencapai terendah 1 ¾ tahun menjadi 10,808 lot. 

 

Sementara itu, laporan dari Tanah Air, Rabu (4/11), laman Antara Mataram melaporkan bahwa 

petani kopi arabika di wilayah Kecamatan Gangga, Lombok Utara, kurang bergairah, lantaran harga 

jual komoditas dengan ciri khas rasa pahit itu anjlok. Pada 2020 ini, harga beli kopi petani hanya Rp 

20.000.  Harga beli ini jauh turun dibanding harga beli tahun-tahun sebelumnya. Menurut 

keterangan petani, sebelumnya harga jual petani berkisar antara Rp 22 ribu bahkan Rp 24 ribu per 

kg. 

 

Para petanu berharap, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten serta pemerintah desa, lebih 

berani pada proses industrialisasi agribisnis. Sebagai daerah penghasil kopi, petani 

mempertanyakan tidak adanya intervensi pasar oleh BUMD Provinsi, BUMD Kabupaten maupun 

BUMDes. Sementara, petani kopi lain menyebut hasil produksi tahun ini berselisih sekian ratus ribu 

saja dari biaya produksi. Dalam setahun budidaya, petani harus mengeluarkan biaya untuk 

pemangkasan. Ini dilakukan setelah panen dilakukan. 

 

 



 
 

 

Selanjutnya, hingga pada akhir pekan, Jum’at (6/11), dilaporkan Reuters, bahwa harga kopi 

berlanjut bergerak naik melanjutkan kenaikan harga sejhak Rabu sebelumnya. Pada penutupan, 

Jumata, harga terlihat bergerak naik ke level harga tertinggi selama 1 pekan, karena menguatnya 

real Brazil dan melemahnya indeks dolar AS. 

 

Tercatat pada akhir pekan peratam, harga kopi arabika untuk kontrak Desember 2020 di bursa ICE 

New York bergerak naik sebesar US$2.95 atau kisaran 2.86% menjadi US$105.95. Sementara itu, 

indeks dolar AS melemah ke terendah dua minggu, sedangkan Real Brazil menguat pada hari Kamis 

terhadap dolar  naik 1.89% terhadap dolar sehingga mencapai tertinggi 3 minggu. Menguatnya real 

Brasil mengakibatkan harga kopi menjadi mahal bagi pembeli di luar Brasil sehingga mengurangi 

ekspor. 

 

Pada Selasa (3/11), dilaporkan International Coffee Organization (ICO) menurunkan perkiraan 

surplus  pasar kopi global di 2019/20 menjadi 1.244 juta kantong dari perkiraan sebelumnya 1.538 

juta kantong. Harga kopi Arabika juga meningkat karena badai Eta merusak perkebunan kopi di 

Amerika Tengah. Maxar mengatakan pada hari Selasa badai Eta akan melanda Amerika Tengah 

selama beberapa hari dan akan membuat turun hujan di daerah itu. 
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Analisis Harga Kopi Arabika  Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Merujuk kurva pergerakan harga kopi arabika di bursa berjangka ICE New York, terlihat pada 

transaksi pekan kedua November 2020, untuk kontrak “teramai” Desember 2020, harga kopi 

arabika mulai menguat, seperti terlihat dalam Chart. Tentu melanjutkan transaksi pada akhir pekan 

sebelumnya, Jum’at (6/11) di mana harga semua soft commodities  mengalami penguatan. 

 

Selanjutnya, pada awal pekan, Senin (9/11), merujuk data Reuters, harga soft commodities bergerak 

mixed, termasuk  komoditas kopi arabikla yang terpantau naik.  Tercatat, pada penutupan pasar 

harga bergerak naik ke level tertinggi 1 minggu. Kenaikan harga itu dipicu musibah perkebunan kopi 

dan insfrastruktur di Amerika Tengah  rusak akibat angin topan Eta, ditambah dengan menguatnya 

kurs real Brasil. 

 

Sehingga terlihat, harga kopi arabika pada kontrak perdagangan Desember 2021 di bursa ICE New 

York bergerak naik sebesar US$1 atau 0.94% menjadi US$106.95. Menurut Organisasi Kopi 

Internasional (ICO), kenaikan itu masih dipicu oleh laporan bahwa produksi kopi  dunia  bergerak 

turun sebeasr 2.5% dari 2019 menjadi 168.836 juta. Kemudian, konsumsi kopi global bergerak 

turun 0.9% menjadi 167.593 juta. 

 

Bahkan, menurut laporan ICO pada perdagangan Selasa (10/11), disampaikan bahwa pasar kopi 

dunia akan menjadi surplus 1.244 juta kantong dari  perkiraan sebelumnya surplus 3.975 juta 

kantong. Demikian juga dilaporkan bahwa, ekspor kopi dunia bergerak turun 5.6% dari 2019 

menjadi 116.54 juta kantong. 

 

Selanjutnya, dilaporkan bahwa ekspor kopi di Brasil pada 2020/21 diperkirakan akan meningkat 

menjadi 41.8 juta kantong . Kemudian, ekspor kopi arabika di Colombia pada Oktober 2020 terlihat 

turun 14 % dari 2019 menjadi 1.041 juta kantong 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari keempat pekan kedua November 2020, Kamis (12/11), harga 

kopi arabika berlanjut naik ke level tertinggi selama 3 ½ pekan. Sehingga tercatat untuk kontrak 

Desember 2020 di bursa ICE New York bergerak naik sebesar US$1.80 atau sekitar 1.68%.  

 

Dilaporkan Reuters, bahwa harga kopi arabika bergerak naik ke level tertinggi selama 3 ½ pekan 

dipicu karena cuaca kering di perkebunan kopi di Brasil. Data dari Somar Meteorologia bahwa sejak 



 
 

awal pekan kefdua November 2020, hujan  turun intensif di Minas Gerais, perkebunan kopi 

terbesar di Brasil dengan curah hujan sebesar 8.2 mm atau hanya 19% dari rata-rata.  

 

Dilaporkan, perkebunan  kopi di Minas Gerais menghadapi suhu yang panas dan hujan yang 

kurang  selama lima bulan terakhir, sehingga tanah menjadi kering dan pemberian air melalui 

irigasi. Menurut the US Climate Prediction Center pada 24 September cuaca La Nina menyerang 

Laut Pacific, menyebabkan kekeringan di Brazil pada kuartal ke 4. 

 

Selanjutnya, data dari Cecafe melaporkan bahwa ekspor kopi hijau Brasil pada Oktober 2020 

bergerak naik sebesar 14.4% dari 2019 menjadi 3.8 juta kantong. Kemudian, persediaan kopi 

arabika menurut monitoring dari bursa ICE  naik ke level tertinggi selama 2 ¼ bulan menjadi 1.186 

juta kantong berbalik dari jumlah terendah 20 ½ tahun di 1.096 juta kantong pada 5 Oktober 2020 

 

 
 

Selanjut, laporan berita Antara, pada Jum’at (13/11), bahwa kopi gayo, yang merupakan varietas 

kopi arabika yang menjadi salah satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran Tinggi 

Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo juga cukup terkenal di dunia internasional karena memiliki aroma 

dan cita rasa yang khas dibandingkan jenis kopi lainnya. Bahkan, kopi Gayo juga beberapa kali 

meraih penghargaan sebagai kopi terbaik di dunia. Hal itu tentu membuat kopi Gayo menjadi salah 

satu varietas kopi yang memiliki harga termahal di dunia. 

 

Namu, sejak masa pandemi Covid-19, harga jual kopi Gayo tidak stabil dan diketahui secara rerata 

mengalami penurunan dan belum tampak adanya tanda-tanda kenaikan. Padahal, saat ini petani 

kopi di Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah mulai memanen kopi sebagai tanaman 

komoditas utama ekonomi masyarakat Gayo. 

 

Petani kopi di Bener Meriah mengaku, saat ini harga kopi merah atau kopi gelondong dengan 

takaran satu kaleng atau 10 bambu hanya dihargai Rp60.000. Padahal sebelum terjadi pandemi 

Covid-19 atau tepatnya di akhir tahun 2019, harga 'emas merah' dari wilayah Aceh Tengah itu 

sempat dibanderol Rp120.000 untuk takaran 1 kaleng. 

 

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Aceh
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Kopi%20Gayo
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Aceh
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Aceh
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Merujuk chart harga kopi arabika pada akhir pekan kedua November 2020 bergerak naik. 

Kemudian, sepanjang pekan ketiga November 2020, harga kopi arabika terlihat tertekan. Pada awal 

pekan, Senin (16/11), harga soft commodities mixed, di mana tercatat harga kopi arabika di awal 

pekan bergerak melemah, melanjutkan tekanan pada akhir pekan sebelumnya. 

 

Tekanan harga di awal pekan diseret oleh tekan harga pada unjung pekan seelumnya. Harga soft 

commodities bergerak mixed termasuk harga kopi arabika. Tekanan terjadi dipicu oleh 

melemahnya kurs real Brazil. Sehingga tercatat, harga kopi arabika untuk kontrak Maret 2021 di 

bursa ICE New York tertekan sebesar 75 sen atau kisaran 0.66% menjadi level US$112.20 . 

 

Tekanan harga itu juga dipicu oleh adanya laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO) bahwa 

produksi kopi  dunia  akan turun sebesar 2.5% dari 2019 lalu menjadi 168.836 juta kantong. 

Sementara itu, dilaporkan konsumsi kopi global akan turun sebesar 0.9% dari 2019 lalu menjadi 

167.593 juta kantong.  

 

Bahkan, menurut ICO pada lapoiran Selasa (17/11), bahwa pasar kopi dunia akan menjadi surplus 

1.244 juta kantong dari  perkiraan sebelumnya surplus 3.975 juta kantong. Kemudian, ekspor kopi 

Brasil pada 2020 ini diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Selanjuutnya, ekspor 

kopi arabika dari Colombia pada  Oktober lalu, bergerak turun sebesar 14% dari 2019 lalu menjadi 

1.041 juta kantong 

 

Pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (18/11), harga kopi ternyata bergerak mixed dengan harga 

kopi arabika melanjutkan reli pada hari sebelunya, Selasa (17/11). Harga terlihat terdongkrak 

sebesar 5.9% dan mmbuat harga terangkat ke level tertinggi selama 2 bulan. Tercatat, untuk 

kontrak pelepasan Maret 2021, harga kopi arabika di bursa ICE New York bergerak naik 75 sen 

menjadi US$119.50. 

 

Harga kopi pada dua hari ini reli dipicu laporam bahwa perkebunan kopi di Amerika Tengah 

diserang badai Iota, salah satu badai terbesar dengan katagori 5. Kemudian disertai hujan deras 

yang merusak tanaman kopi, daerah yang terkena akan badai eta, masih terjadi banjir dan tanah 

longsor. 

 



 
 

Somar Meteorologia melaporkan bahwa daerah Minas Gerais suhunya diatas normal dan sedikit 

hujan dalam 6 bulan terakhir sehingga curah hujan 44.3 m pada minggu lalu atau 87% dari rata-

rata. Perkebuhan kopi di Minas Gerais menghadapi suhu panas dan sedikit hujan, sehingga tanah 

kering dan sumber air dari irigasi. 

 

Sehingga dilaporkan bahwa stock kopi terlihat naik  hasil pengamatan bursa ICE untuk kopi arabika 

dengan persediaan naik ke level tertinggi selama 2 ¼ bulan menjadi 1.198 juta kantong. Ihwal ini 

berbalik dari 20 ½ tahun terendah di 1.096 juta kantong pada pekan sebelumnya. Sehingga 

persedian kopi arabika sebesar 1.200 juta kantong pada Selasa  (17/11) 

 

 
 

Selanjutnya, laporan dari Tanah Air, Kamis (19/11), Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan 

Internasional Kemendag RI, menyampaikan bahwa wabah pandemi Covid-19 yang melanda di 

hampir seluruh negara berdampak pada penurunan harga kopi dunia. Tercatat sejak Juni hingga 

pekan ketiga November 2020, harga biji kopi di hanya dipatok sebesar US$ 2,2 per kilogramatau 

setara Rp 32.000.  

 

Menurutnya, sejak tahun 2010 harga kopi terus menurun dari yang sebelumnya mencapai US$ 4,68 

per kg atau setara Rp 68.000. Tak lama setelah ada pandemi, harga kopi pun anjlok hingga di bawah 

US$ 2,5 per atau sekitar Rp36.000 per kg. Hal itu menurut Kemnendag RI, dipicu oleh terganggunya 

rantai pasok dan permintaan kopi akibat kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang diterapkan 

berbagai negara.   

 

Berbagai upaya untuk meningkatkan harga kopi telah banyak dilakukan. Salah satunya dengan cara 

modernisasi produksi dan reformasi organisasi negara produsen kopi dunia. Strategi ini diharapkan 

bisa memberi nilai tambah dan memperbaiki harga jual di tengah tantangan pasar saat ini. Sebab, 

akibat pandemi, beberapa negara menutup pintu ekspor. Hal itu pula yang membuat rantai pasok 

menjadi tidak seimbang antara pasokan dan permintaan. Pada saat bersamaan, harga kopi di dalam 

negeri menurun.  



 
 

 
 

Berdasarkan data Kemendag tahun 2018, Filipina menjadi negara tujuan utama ekspor kopi 

Indonesia, yaitu sebesar 30% dari total eksppor kopi Indonesia dengan nilai US$ 421 juta atau 

setara Rp 6,1 triliun. Ekspor kopi ke Filipina didominasi oleh jenis kopi instan sebesar 

99,7%.   Amerika Serikat menduduki peringkat dua sebagai importir kopi Indonesia dengan nilai 

sebesar US$ 255 juta atau setara Rp 3,2 triliun dengan berkontribusi 19% terhadap total ekspor 

kopi Indonesia.  Tren ekspor kopi Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 1,14% 

per tahun. Berdasarkan jenisnya, ada peningkatan ekspor produk olahan kopi sebesar 20,04% 

menjadi US$ 571,48 juta atau setara Rp 8,31 triliun. Sedangkan untuk ekspor biji kopi menurun 

31,25% menjadi US$ 815,93 juta atau setara Rp 11,8 triliun dari 2017 yang mencapai US$ 1,2 miliar 

atau setara Rp 17,5 triliun. 

 

Hingga pada perdagangan akhir pekan, Jum’at (20/11), Bank Indonesia (BI) melakukan sejumlah 

program pengembangan UMKM kopi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Di tengah 

maraknya tren bisnis kopi  pengembangan mencakup pembinaan dari hulu ke hilir guna mendorong 

optimalisasi kuantitas maupun kualitas komoditas kopi di dalam negeri. Dari sisi hilir, BI 

menyelenggarakan berbagai kegiatan festival kopi di dalam negeri, menggelar pelatihan dan kurasi 

untuk produk kopi yang siap masuk ke pasar mancanegara, dan inisiasi untuk membangun wisata 

edukasi kopi (coffee edutourism) yang saat ini sudah terbentuk di salah satu UMKM binaan BI di 

Jawa Barat, yaitu Kopi Kiwari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.medcom.id/tag/3469/kopi
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
 

Tren pergerakan harga kopi arabika sepanjang pekan keempat November 2020, terlihat bergerak 

menguat baik di pasar berjangka maupun pasar spot, seperti yang tergambart dalam Chart. 

Sebelumnya, pada akhir pekan ketiga November 2020, harga kopi arabika bergerak melemah. 

 

Kendati bergerak menguat selama sepekan, namun pada awal pekan keempat, Senin (23/11), 

tercatat harga masih posisi rendah. Ihwal ini terjadi karena masih diseret oleh rendahnya harga 

pada akhir pekan sebelumnya.  

 

Sebagai soft commodities, harga kopi arabika bergerak mixed, sehingga harga tertekan. Tercatat, 

untuk kontrak pengantaran Maret 2021, harga kopi arabika di bursa berjangka ICE New York 

melemah sebesar US$5.15 atau 4.18% menjadi posisi US$118. Pelemahan sejak akhir pekan lalu 

dan awal pekan keempat, juga dipicu karena merujuk data Organisasi Kopi Internasional (ICO), 

bahwa produksi kopi  dunia  akan turun sebesar 2.5% dari 2019 lalu menjadi 168.836 juta kantong. 

 

Selanjutnya, menurut ICO, konsumsi kopi global turun 0.9% dari 2019 menjadi 167.593 juta 

kantong. Dan, pasar kopi dunia akan menjadi surplus 1.244 juta kantong dari  perkiraan sebelumnya 

surplus 3.975 juta kantong. Bahkan, dilaporkan FAS (Foreign Agricultural Service)produksi kopi 

Brasil pada 2020/21 diperkirakan akan naik sebesar 14.5% dari 2019 lalu menjadi 67.9 juta kantong. 

 

Kemudian pada Selasa (24/11), dilaporkan oleh ICO, bahwa jumlah ekspor kopi Brasil di 2020/21 

diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong dan tingkat ekspor kopi arabika Kolombia 

pada Oktober 2020 bergerak turun sebesar 14 % dari 2019 lalu menjadi 1.041 juta kantong 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa dan Rabu (24/11), terpantau harga kopi masih stabil yang 

dipicu meningkatnya persediaan dari laporan ICE dan melemahnya kurs Real Brazil terhadap dollar. 

Sehingga, harga kopi arabika pada kontrak Maret 2020 bergerak turun sebesar US$1  atau kisaran 

0.85% menjadi US$117.05. 

 

Tercatat, persediaan kopi arabika menurut pengamatan pada bursa ICE bergerak naik ke level 

tertinggi selama 2 ¾ bulan menjadi 1.237 juta kantong  meningkat dari terendah 20 tahun di 1.096 

juta kantong pada 5 Oktober.  

 



 
 

 
 

Faktor penurunan harga lainnya adalah melemahnya kurs real Brazil, yang melemah 0.91%  menjadi 

kurs terendah 1 minggu terhadap kurs dolar. Melemahnya real membuat kopi Brazil lebih murah 

bagi pembeli luar negeri sehingga meningkatkan ekspor. Sehingga, harga kopi juga turun. Laporan 

USDA Foreign Agricultural Services (FAS) bahwa produksi kopi Brazil di 2020/21 akan naik 14.5% 

dari tahun lalu sehingga mencapai rekor di 67.9 juta kantong. 

 

Sekadar catatan, bahwa pada pekan sebelumnya, harga kopi sempat bergerak naik ke level tertinggi 

2 bulan karena kerusakan yang terjadi akibat badai Iota yang melanda Amerita Tengah, sehingga 

merusak tanaman kopi dan infrastruktur di Honduras, Nicaragua dan El Salvador sehingga banjir, 

tanah longsor padahal baru beberapa pekan sebelumnya  Badai Eta juta menyerang Amerika 

Tengah. 

 

Sementara itu, laporan dari Tanah Air, pada Kamis (26/11), laman Antara Medan, menberitakan 

bahwa para petani kopi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara (Sumut), mengeluhkan 

turunnya harga akibat turunnya permintaan pasar sebagai salah satu dampak pandemi Covid-19. 

Kopi jenis arabika petani ditawar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. 

 

Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Mandailing Natal, Juanda, 

mengatakan saat ini ada beberapa persoalan yang dihadapi para petani di lapangan, salah satunya 

adalah persoalan harga pasar dan produksi. Persoalan yang dihadapi para petani kopi saat ini 

adalah tidak stabilnya harga kopi di tingkat petani serta minimnya produksi. 

 

Hingga akhir November 2020, harga kopi jenis arabika per kilo gram hanya di kisaran Rp15.000 

hingga Rp20.000. Akibat anjloknya harga jual ini membuat para petani kopi di daerah-daerah 

menjadi malas untuk mengurusi kebun mereka bahkan telah berpengaruh kepada kurang 

diminatinya pembukaan lahan perkebunan baru. Akibat tidak stabilnya harga tersebut tentu peran 

dari pemerintah daerah sangat diharapkan, termasuk dengan membuat sebuah kebijakan agar 

harga jual kopi di tingkat petani kembali meningkat.  

 

 
harga Komoditas Dunia (inbizia.com) 

 

https://www.inbizia.com/harga-komoditas-dunia-288058


 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (27/11), dilaporkan laman Antara Medan, bahwa kopi arabika 

Gayo yang tumbuh di dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu biji kopi pilihan 

terbaik di Aceh. Memasuki panen raya akhor November 2020 ini,  kopi arabika Gayo mengalami 

penurunan harga jual. Penampakan biji kopi (green bean) yang telah disortir dan siap untuk dijual. 

 

 Kopi arabika Gayo di dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah dikenal salah satu biji kopi pilihan 

terbaik yang selama ini dipasok ke sejumlah pasar dunia, namun memasuki panen raya tahun ini 

harga jual kopi dari petani anjlok menjadi Rp7.000 per bambu akibat pandemi Covid-19, sementara 

2019 lalu harga kopi yang baru dipanen bisa mencapai Rp10.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI KOPI ARABIKA MINGGU PERTAMA BULAN DESEMBER 2020 
30 November S.D. 4 Desember 2020. 

 

Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Pertama Bulan Desember 2020 
 

Mengikuti trend pergerakan kopi arabika di bursa berjangka dan spot internasional seperti yang 

terlihat dalam Chart, terlihat bergerak menanjak tipis pada pekan pertama Desember 2020. 

Gerakan harga itu, melanjutkan perdagangan pada akhir pekan sebelumnya, seperti yang terlihat 

dalam Chart. Pada akhir pekan sebelumnya, Jum’at (27/11), harga soft commodities semua 

bergerak naik, termasuk kopi arabika. 

 

Sehingga pada awal pekan pertama, Senin (30/11), bergerak reli ke harga tertinggi selama 2 ½ 

bulan yang dipicu produksi kopi di Brasil bergerak turun karena cuaca kering. Tercatat, harga kopi 

arabika untuk kontrak pengantaran Maret 2020 di bursa ICE New York bergerak naik sebesar 

US$7.05 atau kisaran 6.02% menjadi level US$124.20. 

 

Menurut laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa produksi kopi  dunia  akan turun 

sebesar 2.5% dari 2019 menjadi 168.836 juta kantong. Demikian juga, konsumsi kopi global 

bergerak turun 0.9% dari 2019 lalu menjadi 167.593 juta kantong. 

  

Bahkan, menurut ICO, pasar kopi dunia akan menjadi surplus 1.244 juta kantong dari  perkiraan 

sebelumnya yang surplus 3.975 juta kantong. Sementara, menurut FAS (Foreign Agricultural 

Service), produksi kopi Brasil diperkirakan akan naik 14.5% dari tahun lalu menjadi 67.9 juta 

kantong. Kemudian, ekspor kopi Brasil di 2020/21 diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta 

kantong. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (1/12), merujuk laman Bloomberg, terjadi kontraksi. Harga 

kopi arabika ternyata bergerak turun tipis. Ihwal dipicu permintaan kopi bergerak turun  akibat 

pandemi Covid-19 sehingga persediaan dari kopi menjadi meningkat. 

 

Maka, terpantau harga kopi arabika untuk kontrak pelepasan Maret 2020  di bursa ICE New York 

ditutup tertekan tipis sebesar 90 sen atau 0.72% menjadi posisi US$123.30. Kemudian juga, laporan 

Marex Spectron yangh disampaikan secaran kuartalan untuk kopi, menurutnya, permintaan kopi 

akan turun karena pandemi C-19 sehingga akan menaikkan pasar kopi global sehingga menjadi 

surplus 7 juta kantong.  

 



 
 

Itu artinya, surplus dua kali lipat dari perkiraan Agustus 2020 sebesar 3.2 juta kantong. Turunnya 

harga kopi terhenti bahkan akan rebound ketika vaksin covid sudah diperkenalkan, akan 

mengakibatkan pasar kopi global di 2021/21 menjadi defisit 8 juta kantong. 

 

Merjuk kembali laman Bloomberg, harga kopi naik ke level tertinggi selama 2 ½ bulan  dipicu karena 

produksi kopi di Brazil turun. Perkiraan Volcafe Ltd, produksi kopi Brasil turun 33% dari tahun lalu 

menjadi 34.2 juta kantong, karena hasil dari pohon kopi arabika di Brasil turun yang disebabkan 

kekeringan.  

 

Volcafe juga mengatakan bahwa perkiraaan turunnya produksi kopi Brazil akan membuat pasar 

kopi Arabika global akan defisit 11 juta kantong. Sehingga, harga kopi arabika juga mengalami 

kenaikan karena daerah perkebunan kopi di Brasil kekeringan. Menurut laporan Somar 

Meteorologia, curah hujan di perkebunan kopi terbesar di Brasil, Minas Gerais, sebesar 10.8 mm 

pada awal pekan pertama ini atau 15% dari rata-rata.   

 

Pada 6 bulan terakhir perkebunan kopi Minas Gerais mengalami kurangnya hujan dan suhu di atas 

normal, sehingga perlu adanya irigasi ke kebun kopi. The US Climate Prediction Centre mengatakan 

bahwa La Nina di Laut Pacific akan membawa kekeringan di Brazil pada kuartal ke 4. 

 

Tercatat pula, pada laporan ICO, Rabu (2/12), persediaan kopi arabika, merujuk pengamatan tim ICE 

mengalami kenaikan sehingga jumlahnya mencapai 2 ¾ bulan tertinggi sebesar 1.247 juta kantong 

dari 20 tahun, atau terendah di 1.096 juta kantong pada 5 Oktober. Persediaan kopi menurut ICE 

pada hari Senin 30 Nopember sebesar 1.246 juta kantong. Selanjutnya, merujuk USDA – FAS pada 

20 Nopember memperkirakan produksi kopi Brazil di 2020/21 akan naik 14.5% dari tahun lalu 

mencapai rekor 67.9 juta kantong.  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (3/12), merujuk laman Antara, Banda Aceh, bahwa 

memasuki bulan-bulan akhir masa panen, tercatat tren harga kopi Gayo makin terpuruk dan 

menyedihkan. Terpantau, harga kopi jenis gelondong per bambu Rp5.500, sementara dua minggu 

lalu Rp7500.  Sementara untuk harga jenis kopi gabah Rp18.000 per bambu dan harga biji hijau atau 

(green bean) Rp 30 ribu untuk jenis asalan.  

 

Sementara itu, pedagang kopi di Kampung Hakim Wih Ilang, Aman tazkia mengatakan 

perkembangan harga kopi yang makin "terjun bebas" dari hari ke hari. "Kita tidak tahu sampai 

kapan keadaan berubah," ujarnya. Aman Tazkia yang biasa mengirim kopi ke pembeli besar di 

Medan mengaku pembayaran dari Medan juga seret.  Kopi-kopi belum bisa dikapalkan ke pembeli 

manca negara, karena keadaan pandemi Covid-19 melanda dunia. 

 



 
 

 
 

 
 

Hingga pada akhir pekan pertama Desember 2020, Jum’at (4/12), harga kopi arabika pada 

penutupan pasar kembali berlanjut naik yang dipicu menguatnya real Brazil. Tercatat, harga kopi 

arabika untuk kontrak pentantaran Maret 2020 di bursa ICE New York  bergerak naik 95 sen atau 

kisaran 0.80% menjadi level US$120.05. 

  

Terpantau pula, bahwa kurs Real Brazil bergerak menguat 1.76% mencapai tertinggi 4 bulan 

sehingga harga kopi arabika di Brazil menjadi lebih mahal bagi pembeli luar Brasil, membuat ekspor 

jadi berkurang. Kenaikan harga kopi di Brazil dibatasi oleh turunnya hujan di Brazil. Somar 

Meteorologia a memperkirakan daerah perkebunan kopi akan lebih lembab dalam 10 hari ke 

depan.  

 

ICO mengurangi perkiraan surplus kopi global di 2019/20 menjadi 961,000 kantong dari perkiraan 

sebelumnya 1.24 juta kantong dan perkiraan produksi kopi di 2019/20 turun 5.1% dari tahun lalu 

menjadi 95.732 juta kantong. 
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Analisis Harga Kopi  Arabika Minggu Ke Dua Bulan Desember 2020 
 

Merujuk kurva pergerakan harga kopi arabika di bursa berjangka ICE New York, terlihat pada 

transaksi pekan kedua Desember 2020, untuk kontrak “teramai” Maret 2021, harga kopi arabika 

mulai menguat, seperti terlihat dalam Chart. Tentu melanjutkan transaksi pada akhir pekan 

sebelumnya, Jum’at (4/12) di mana harga semua soft commodities  mengalami tekanan. 

 

Pada perdagangan awal pekan, Senin (7/12), harga kopi arabika sebagai bagian soft commodities 

bergerak mixed, dengan harga kopi Arabika turun dan harga kopi Robusta juga turun, harga gula 

turun, dan harga kakao mixed. 

 

Harga kopi pada penutupan pasar hari Jumat turun, harga kopi Arabika turun ke harga terendah 1 

minggu, perkiraan di perkebunan kopi Brazil akan turun hujan, permintaan kopi menurun 

karena  banyak negara melakukan lockdown karena pandemi covid gelombang ke dua. 

 

Harga gula pada hari Jumat turun namun masih di atas harga terendah 4 minggu pada hari Rabu, 

meningkatnya harga gula Brazil. Harga kakao mixed pada hari Jumat dengan harga kakao turun ke 

harga terendah dua minggu di London,  sementara harga kakao di ICE New York naik karena 

melemahnya indeks dolar AS. Di London kakao turun ke harga terendah 2 minggu pada hari Jumat, 

karena menguatnya GBP/USD. 

 

Adapun penggerak pasar pada minggu ini adalah sebagai berikut : 

Harga kopi Arabika Maret di ICE New York turun $2.50 (2.08%) menjadi $117.55 .dan harga kopi 

Robusta Januari di ICE London turun 0.67%. 

Faktor penggerak pasar Kopi: 

 Produksi kopi  dunia  di 2019/20 ( Oktober – September) turun 1.6% dari tahun lalu 

menjadi 168.553 juta kantong menurut ICO. 

 Konsumsi kopi global turun 0.9% dari tahun lalu menjadi 167.592 juta kantong menurut 

ICO. 

 Pasar kopi dunia di 2019/20    akan menjadi surplus  961,000 kantong dari  perkiraan 

sebelumnya surplus  265 juta  kantong di 2018/2019  menurut ICO. 

 Produksi kopi Brazil di 2020/21 diperkirakan akan naik 14.5% dari tahun lalu menjadi 

67.9 juta kantong menurut FAS (Foreign Agricultural Service) 

 Ekspor kopi Brazil di 2020/21 diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong . 

 Produksi kopi Arabika global di 2019/20  turun 5.1% dari tahun lalu menjadi 95.732 juta 

kantong 



 
 

 
 

 Produksi kopi robusta global naik 3.2% dari tahun lalu menjadi 72.822 juta kantong. 

 Ekspor kopi Robusta Vietnam di Januari – Oktober turun 1.2% dari tahun lalu menjadi 

1.34 MMT menurut General Departement of  Vietnam Customs. 

 

Analisa tehnikal untuk kopi dengan support pertama  di $115 dan berikut ke $113 sedangkan 

resistant pertama di $121 dan berikut ke $128.  

 

Studi Yayasan Inisiatif Dagang Hijau dan Enveritas mengungkapkan, 90% hasil kopi petani di 

Indonesia dibeli oleh para pengumpul. Tercatat, saat ini ada lebih dari  4.000 pengumpul yang 

dinilai berperan penting mendukung rantai pasok kopi berkelanjutan lantaran mampu 

mengantarkan produk petani ke pasar.  Jumlah petani kopi yang tersebar di seluruh Indonesia 

diperkirakan mencapai angka 1,34 juta orang. Petani kecil ini menghasilkan 99% produksi 

komoditas kopi. 

Tren pertumbuhan produksi kopi sekitar 5,7% per tahun, yang mana terjadi peningkatan produksi di 

Sumatera terutama untuk jenis kopi robusta. Sedangkan di daerah lain, produksi cenderung stabil 

atau menurun. Studi yang dilakukan di empat negara penghasil kopi yakni Indonesia, Vietnam, 

Uganda, dan Kolombia dari 2018 hingga 2020 ini pun memotret kemiripan peran para pengumpul. 

Khusus di Indonesia, studi ini mengungkap adanya tiga jenis pengumpul, yaitu di tingkat desa, 

tingkat kabupaten/kota, dan agen. Ketiganya memberikan layanan yang serupa kepada petani, 

antara lain berupa pemberian pinjaman, penyediaan pupuk dan benih berkualitas, serta melakukan 

pelatihan. 

 

Harga kopi turun pada penutupan pasar hari Rabu, Harga kopi Robusta turun ke harga terendah 

satu bulan  dan harga kopi Arabika juga turun karena meningkatnya persediaan kopi di Brazil. 

Harga kopi Arabika Maret di ICE New York turun $2.20 (1.84 %) menjadi $117.05 dan harga kopi 

Robusta Januari di ICE London turun 1.06%. 

 

Harga kopi turun karena pada hari Rabu Cecafe mengumumkan bahwa ekspor kopi hijau dari Brazil 

pada bulan Nopember naik 36% menjadi 4.0 juta kantong, tertinggi bulanan. Somar Meteorologia 

melaporkan hari Rabu bahwa curah hujan di Brazil di daerah perkebunan terbesar di Minas Gerais, 

hujan akan turun mulai 11 Desember selama 7 hari, dengan curah hujan 50 – 100 mm. 

 

Persedian kopi Arabika dibawah pengawasan ICE naik pada hari Rabu menjadi  jumlah tertinggi 3 ½ 

bulan menjadi 1.316 juta kantong, naik dari jumlah terendah 20 tahun di 1.096 juta kantong pada 5 

Oktober.  Persediaan kopi  Robusta dibawah pengawasan ICE naik ke jumlah tertinggi 7 ¼ bulan 

pada hari Selasa, naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun di 10,808 lot di 14 Oktober. 

 

Pada hari Senin Colombia Coffee Growers Federation mengatakan bahwa produksi kopi di Colombia 

pada bulan Nopember turun 4% dari tahun lalu, menjadi 1.443 juta kantong. Ekspor kopi Colombia 

pada bulan Nopember naik 9% dari tahun lalu menjadi 1.271 juta kantong. Colombia negara 

produsen kopi Arabika terbesar ke dua di dunia. 

 



 
 

 
 

Kopi arabika Mar (KCH21) pada hari Jumat ditutup naik +0,55 (+ 0,45%), dan kopi Robusta Jan ICE 

(RMF21) ditutup naik +9 (+ 0,68%). Placeholder Pemain Primis Harga kopi pada hari Jumat cukup 

tinggi, dengan arabika berada pada level tertinggi selama 1-1 / 2 minggu. Kopi arabika naik pada 

ramalan cuaca terbaru yang membutuhkan curah hujan lebih kecil daripada perkiraan sebelumnya 

untuk daerah penanaman kopi Brasil minggu ini. Kopi Robusta mendapat dukungan pada hari Jumat 

karena lambannya panen kopi Vietnam, dengan hanya 32% tanaman kopi Vietnam tahun 2020/21 

yang dipanen pada 8 Desember, jauh di belakang rata-rata 5 tahun sebesar 55%. Harga Kopi awal 

pekan ini diperdagangkan dalam posisi defensif. CeCafe pada hari Rabu melaporkan bahwa ekspor 

kopi hijau Brazil November melonjak + 36% y / y menjadi 4,0 juta kantong, terbesar untuk setiap 

bulan. Juga, Somar Meteorlogia pada hari Rabu mengatakan dalam tujuh hari hingga 11 Desember, 

sebanyak 50-100 mm hujan akan mencapai wilayah penghasil kopi Minas Gerais, wilayah penghasil 

kopi arabika terbesar di Brasil.  

 

Meningkatnya infeksi Covid di seluruh dunia telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan 

pembatasan baru yang mengekang konsumsi kopi. Menteri Ekonomi Jerman Altmaier mengatakan 

Senin lalu 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 Paskah tahun depan. Virus Covid kini telah menginfeksi 70.890 juta orang di seluruh 

dunia, dengan kematian melebihi 1.591 juta. Rebound dalam persediaan kopi bearish untuk harga 

setelah persediaan kopi arabika yang dipantau ICE pada hari Rabu naik ke tertinggi 3-1 / 2 bulan di 

1,316 juta kantong, pulih lebih jauh dari terendah 20 tahun di 1,096 juta kantong yang diposting 

pada 5 Oktober. Selain itu, persediaan kopi robusta yang dipantau ICE naik ke level tertinggi 7-1 / 4 

bulan pada Selasa, rebound dari level terendah 1-3 / 4 tahun di 10.808 lot yang diposting pada 14 

Oktober. Data Senin dari Federasi Petani Kopi Kolombia beragam untuk harga arabika.  

 

Di sisi positif, produksi kopi Kolombia November turun -4% y / yo 1,443 juta kantong. Sebaliknya, 

ekspor kopi Kolombia Nov naik + 9% y / y menjadi 1,271 juta kantong. Kolombia adalah produsen 

biji arabika terbesar kedua di dunia. Kopi arabika mendapat dukungan setelah Organisasi Kopi 

Internasional (ICO) Rabu lalu memangkas perkiraan surplus kopi global 2019/20 menjadi 961.000 



 
 

 
 

kantong dari perkiraan sebelumnya sebesar +1,24 juta kantong dan memproyeksikan produksi kopi 

arabika global 2019/20 akan turun -5,1% y / y menjadi 95,732 juta kantong. Namun, ICO 

memproyeksikan produksi kopi robusta global 2019/20 akan naik + 3,2% y / y menjadi 72,822 juta 

kantong. Pada 27 November, kopi arabika menguat ke level tertinggi 2-1 / 2 bulan setelah Volcafe 

Ltd. memproyeksikan bahwa produksi kopi Brasil 2021/22 akan turun -33% y / y menjadi 34,2 juta 

karung karena pohon arabika Brasil memasuki setengah dengan hasil yang lebih rendah dari siklus 

dua tahunan dan hilangnya hasil kopi akan diperburuk oleh kekeringan yang berlebihan di daerah 

penghasil kopi di Brasil. Volcafe juga memproyeksikan penurunan produksi kopi Brasil akan 

mendorong pasar arabika global mencapai rekor defisit kantong sebesar -11 juta pada 2021/22.  

 

Selain itu, Marex mengatakan bahwa permintaan kopi akan pulih setelah vaksin Covid 

diperkenalkan, dan itu akan mengubah pasar kopi global pada 2021/22 menjadi defisit 8 juta 

kantong dari surplus kopi global tahun 2020/21 sebesar 7 juta kantong. Kopi Arabika mendapat 

dukungan dari kekeringan baru-baru ini di daerah penghasil kopi Brasil. Daerah penanaman kopi di 

Minas Gerais menghadapi suhu di atas rata-rata dan kurangnya curah hujan yang signifikan dalam 

enam bulan terakhir, yang telah menguras tingkat kelembapan tanah dan sumber air untuk irigasi. 

Pusat Prediksi Iklim A.S. pada 24 September mengatakan pola cuaca La Nina telah muncul di 

Samudra Pasifik, yang dapat menyebabkan curah hujan di bawah rata-rata di Brasil pada Q4.  

 

Faktor bullish untuk harga kopi adalah kekhawatiran tentang kerusakan tanaman kopi dan 

infrastruktur di Amerika Tengah setelah Badai Iota pada 16 November menghantam Amerika 

Tengah sebagai badai Kategori 4. Banyak jalan dan jembatan hancur di Honduras, Nikaragua, dan El 

Salvador karena banjir bandang dan tanah longsor karena kerusakan itu diperburuk oleh tanah 

jenuh yang disebabkan oleh Badai Eta hanya beberapa minggu sebelumnya yang melanda Amerika 

Tengah. Senin lalu, ICO mengatakan bahwa kehilangan kopi di Honduras mungkin mencapai 

200.000 kantong karena kerusakan akibat badai, dan Dinas Pertanian Luar Negeri (FAS) USDA 

mengatakan Senin bahwa penilaian kerusakan dari negara lain terus berlanjut karena "banyak 

daerah tetap banjir dan hujan berikutnya mempersulit upaya. " Juga membebani harga kopi, 

laporan 20 November oleh Dinas Pertanian Luar Negeri (FAS) USDA memperkirakan bahwa 

produksi kopi Brasil 2020/21 akan naik + 14,5% y / y ke rekor 67,9 juta kantong. Kopi Robusta juga 

mendapat dukungan untuk masalah tanaman kopi di Vietnam. Badan Cuaca Nasional di Vietnam 

mengatakan Senin lalu bahwa Dataran Tinggi Tengah Vietnam, wilayah penghasil kopi utama di 

negara itu, mungkin menerima hujan sebanyak 20% hingga 40% lebih banyak. 
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Tiga Bulan Desember 2020 
 

Merujuk chart harga kopi arabika pada akhir pekan kedua Desember 2020 bergerak naik. 
Kemudian, sepanjang pekan ketiga Desember 2020, harga kopi arabika terlihat stabil. Pada awal 
pekan, Senin (14/12), harga soft commodities mixed, di mana tercatat harga kopi arabika di awal 
pekan bergerak menguat, melanjutkan kenaikan pada akhir pekan sebelumnya. 
 
Tercatat pada awal pekan, Senin (14/12), harga kopi arabika bergerak naik ke level harga tertinggi 
selama 1 ½ minggu, karena cuaca kering di Brasil. Sehingga, harga kopi arabika di bursa ICE New 
York  untuk kontrak pelepasan Maret 2021 bergerak naik sebesar 55 sen atau 0.45% menjadi 
US$121.60.  
 
Di sisi lain, merujuk laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa produksi kopi  dunia  untuk 
Oktober 2019 – September 202 bergerak turun 5.1% menjadi  732 juta kantong. Bahkan, konsumsi 
kopi global akan turun 0.9% menjadi 167.592 juta kantong. 
 
ICO menambahkan, pasar kopi dunia akan menjadi surplus  961,000 kantong dari  perkiraan 
sebelumnya 1.24 juta  kantong. Sementara, produksi kopi Brasil diperkirakan akan naik 14.5% dari 
2019 menjadi 67.9 juta kantong  
 
Menurut FAS (Foreign Agricultural Service), pada Selasa (15/12), ekspor kopi Brasil diperkirakan 
akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Kemudian, produksi kopi arabika global turun 5.1% dari 
tahun lalu menjadi 95.732 juta kantong. Selanjuutnya, produksi kopi arabika Colombia bergerak 
turun 4% menjadi 1.443 juta kantong, dan ekspor kopi arabika Colombia bergerak naik 9 % menjadi 
1.271 juta kantong  
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (16/12), harga kopi arabika Kembali berlanjut turunyang 
masih dipicu oleh perkiraan cuaca di Brasil akan turun hujan intensif. Namun, sebelumnya harga 
kopi sempat naik pada permulaan pasar. 
 
Sehingga tercatat, harga kopi arabika untuk kontrak pelepasan Maret 2021 di bursa ICE New York 
turun sebesar US$1.50 atau 1.19% menjadi US$124.55.  
 
Tampaknya, harga kopi arabika terjerembab setelah Somar Meteorologia pada Selasa (15/12) 
mengatakan bahwa curah hujan di Brasil diperkirakan  mencapai 100 mm. Somar Meteorologia 
mengatakan pada Senin (14/12), curah hujan di Minas Gerais sebesar 136.2 mm atau 220% diatas 
rata-rata. 
 



 
 

 
 

Terpantau melalui laman Bloomberg, pada awal perdagangan pasar kopi arabika sempat mencapai 
harga tertinggi 3 bulan yang dipicu karena kecil produksi kopi Brasil. Laporan Rabobank, Senin 
(14/12), mengatakan bahwa kondisi kekeringan akan mengurangi produksi kopi Brasil pada 
2021/22 turun menjadi 37.2 juta kantong dari 38.8 juta kantong pada tahun sebelumnya. 
 
Selanjutnya, dilaporkan pula, harga kopi juga naik karena USDA Foreign Agriculture Service (FAS) 
mengurangi perkiraan produksi kopi global menjadi 175.5 juta kantong dari perkiraan Juni sebesar 
176.1 juta kantong.  
 
Persediaan kopi arabika yang diawasi bursa ICE bergerak naik ke jumlah tertinggi  selama 3 3/4 
bulan menjadi 1.335 juta kantong, naik dari jumlah terendah 20 tahun pada posisi 1,096 juta 
kantong pada 5 Oktober 2020. Demikian juga persediaan kopi Robusta yang diawasi oleh ICE naik 
ke jumlah tertinggi  7 ½ bulan pada hari Selasa lalu, naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun di 10,808 
lot pada 14 Oktober. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (17/12), harga kopi arabika stabil. Harga menembus di 
bawah support, tetapi ditutup di atas level angka psikologis 1,25. Secara signifikan, kopi arabika 
akan bergerak naik hingga pada awal Januari 2021.  
 

 
 
Silanjutnya, hingga pada akhir pekan, Jum’at (18/12), merujuk laman Bloomberg, harga kopi arabika 
terkonsolidasi dari harga terendah tiga bulan, karena penyebaran pandemi Covid 19 Gelombang 
Kedua sedang melanda dunia. Ihwal itu akan mendorong pemerintah kembali menganjurkan untuk 
tinggal di rumah, sehingga konsumsi kopi berkurang dan permintaan berkurang. 
 
Kemudian dicatat pula bahwa terdepresisaniya kurs real Brazil ke level terendah selama tiga minggu 
terhadap kurs dollar. Namun, masih di atas terendah 5 bulan. Melemahnya kurs real memicu harga 
kopi di Brasil lebih murah sehingga meningkatkan ekspor menurut Saftras & Mercado melemahnya 
real pada 14 Desember lalu menyebabkan ekspor kopi Brazil di 2020/21 meningkat mencapai rekor 
41.8 juta kantong. 
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Tren pergerakan harga kopi arabika sepanjang pekan keempat Desember 2020, terlihat bergerak 
melandai lemah baik di pasar berjangka maupun pasar spot, seperti yang tergambar dalam Chart. 
Sebelumnya, pada akhir pekan ketiga Desember 2020, harga kopi arabika mulai bergerak melamah, 
dan berlanjut pada awl pekan keempat. 
 
Pada awal pekan keempat, Senin (21/12), harga kopi arabika terlihat terpental. Harga soft 
commodities semua turun. Tekanan harga kopi arabika masih dipicu oleh cuaca Brasil yang 
intensitasnya hujannya sangat tinggi, membuat kekhawatiran pasokan kopi terganggu,  
 
Di bursa ICE New York, sebagai barometer utama bursa kopi berjangka dunia, terlihat melemah 
sebesar US$1.35 atau kisaran 1.07% menjadi posisi US$125.25. Pergerakan harga itu, juga 
dipengaruhi oleh pelbagai laporan. Merujuk laporan Organisi Kopi Internasional (ICO), bahwa 
produksi kopi  dunia  turun  sebesar 6%  dari 2019 menjadi    168.553  juta kantong. Bahkan, 
dilaporkan pula, konsumsi kopi global turun 0.9% dari 2019 menjadi 167.592 juta kantong. 
 
Selanjutnya, pasar kopi dunia, dilaporkan  akan menjadi surplus  961,000 kantong dari  perkiraan 
sebelumnya 2.265  juta  kantong.  Sementara, laporan FAS (Foreign Agricultural Service), bahwa 
produksi kopi Brasil diperkirakan akan naik 14.5% dari tahun lalu menjadi 67.9 juta kantong). 
Kemudian, ekspor kopi Brasil diperkirakan akan meningkat menjadi  2 juta kantong. 
 
Bahkan, pada laporan ICO, Selasa (22/12), bahwa produksi kopi rrabika dunia turun 5.1% dari tahun 
lalu menjadi 95.732 juta kantong, kemudian produksi kopi arabika dari Kolombia bergerak turun 4% 
dari 2019 menjadi 1.443 juta, dan ekspor kopi rrabika Colombia naik 9 % dari 2019 menjadi 1.271 
juta kantong (Laporan, Colombia Coffee Growers Federation). 
 
Dilaporkan pula dalam laman Bloomberg, pada Selasa (22/12), harga kopi arabika berlanjut 
melemah karena curah hujan meningkat di Brasil  dan melemahnya real Brazil. Sehingga, harga kopi 
arabika untuk kontrak pelepasan Maret 2021, turun 95 sen atau kisaran 0.76% menjadi US$124.30. 
  
Laporan Somar Meteorologia mengatakan curah hujan di Minas Gerais sebesar 74.6 mm pada 
pekan sebelumnya atau 175% dari rata-rata. Kemudian, harga kopi arabika Kembali terpental 
karena melemahnya real Brazil yang melemah 0.80% sampai mencapai kurs terendah selama 2 
pekan terhadap dolar, sehingga harga kopi arabika menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri 
sehingga ekspor kopi akan meningkat. 
 
Laporan CONAB, makin meningkatkan perkiraan produksi kopi arabika Brasil yang naik 2.3% 
menjadi 63.1 juta kantong dari perkiraan September 2020 sebesar 61.7 juta kantong. Sementara, 



 
 

 
 

the Green Coffe Association melaporkan bahwa persediaan kopi  hijau AS di bulan Nopember turun 
16.1% dari tahun lalu menjadi terendah 5 tahun sebesar 5.809 juta kantong. Bahkan, Rabobank 
melaporkan bahwa cuaca kering dapat menurunkan produksi kopi yang uruun 37.2 juta kantong 
dari 38. 8 juta kantong pada 2019. 
 
Kelihatnnya, laporan laman Bloomberg, bahwa di Amerika Tengah, hujan tidak merata dan sedang 
berlangsung panen dalam keadaan kering. Cuaca baik di Peru dan Colombia. 
 
Sementara itu, pada perdagangan Rabu (23/12), harga kopi arabika berlanjut melamah atau 
tertekan rerata 200 VND kg di daerah berkembang utama. Dan jelang peringatan Natal dan Tahun 
Baru, diperdagangkan pada kisaran yang melemah.   

 

 
 
Sementara itu, bertepan hari Natal, Jum’at (25/12), laporan dari Tanah Air, misalnya merujuk laman 
Tribun Medan, bahwa harga kopi dalam bentuk gabah dari petani Kabupaten Karo bertahan di level 
rendah, yaitu Rp26.000 sejak awal Desember 2020. Harga ini diperkirakan masih akan berlaku 
hingga beberapa pekan setelah Tahun Baru 2021. Mayoritas petani di Karo membudidayakan kopi 
arabika yang lebih dikenal dengan kopi ateng dan kopi sigalar utang. 
 
Penurunan harga menjelang Natal dan Tahun Baru sudah diantisipasi petani karena sudah menjadi 
kondisi rutin setiap tahun akibat penghentian pengiriman barang untuk ekspor kopi ke sejumlah 
negara maupun antar-provinsi. Harga turun sejak sekitar sebulan lalu. Ini biasa terjadi  karena tidak 
ada kirim (penjualan ke luar daerah), di akhir tahun. 
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Analisis Harga Kopi Arabika Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Tren pergerakan harga kopi arabika sepanjang pekan kelima Desember 2020, terlihat bergerak 
menguat baik di pasar berjangka maupun pasar spot, seperti yang tergambart dalam Chart. 
Sebelumnya, pada akhir pekan keempat Desember 2020, harga kopi arabika bergerak stabil. 
 
Pada awal pekan kelima, Senin (28/12), harga kopi arabika untuk kontrak berjangka Maret 2021 
berhasil membukukan keuntungan mingguan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa hasil 
panen akan merosot setelah kekeringan di Brasil, produsen dan eksportir utama dunia.  ‘ 
 
Merujuk laporan Ecom Trading, mengatakan output diperkirakan turun sebanyak 34 persen pada 
2021 di daerah Minas Gerais, Brasil. Perkiraan tersebut mendekati proyeksi oleh Volcafe, unit ED&F 
Man. Cuaca buruk mengikis prospek biji-bijian di Amerika Tengah dan Vietnam. Data inventaris kopi 
hijau AS akan dirilis minggu depan. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan berikutnya, Selasa (29/12), harga kopi arabika ternyata melawan 
arus, bergerak turu, yang dipicu karena hujan turun di Brasil. Sehingga, harga kopi arabika untuk 
kontrak pelepasan Maret 2021 di bursa ICE New York bergerak turun US$2.60 atau kisaran 2.06% 
menjadi US$123.35. 
 
Merujuk laoporan Somar Meteorologia di Minas Gerais, daerah perkebunan kopi arabika terbesar 
di Brasil, hujan turun dengan curah hujan 58.6 mm pada minggu terakhir atau 127% dari rata-rata. 
Juga diperkirakan curah hujan yang tinggi akan berlangsung selama 10 hari pertama di Januari 
2021. 
 
Sehingga, tercatat harga kopi juga turun karena melemahnya kurs real Brazil. Kurs Real Brazil turun 
0.81% sehingga mencapai kurs terendah 3 ½ minggu terhadap dolar. Sehingga harga kopi arabika 
Brasil menjadi lebih murah bagi pembeli di luar Brazil sehingga akan meningkatkan ekspor kopi. 
 
Sementara itu, dilaporkan pula bahwa persediaan kopi arabika dibawah pengawasan ICE bergerak 
naik ke jumlah tertinggi selama 4 ¼ bulan menjadi 1,397 juta kantong. Ihwal berbalik dari 
persediaan terendah 20 tahun di 1.096 juta kantong pada 5 Oktober 2020.Persediaan kopi dalam 
pengawasan ICE rendah pada hari Senin sebesar 1.396 juta kantong. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (30/12), dilaporkan laman Bloomberg, bahwa pandemi Covid-
19 di seluruh dunia telah membawa dampak sangat besar, tidak hanya bagi kesehatan manusia 
namun juga bagi industri kopi. Penurunan bisnis makanan dan minuman membuat seluruh 
kalangan pelaku kopi mulai petani, pemilik gerai kopi, eksportir, dan importir merasakan tantangan 
lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. 



 
 

 
 

Kondisi ini tidak menyurutkan semangat anak muda Indonesia untuk terus bergerak mengekspor 
kopi Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Startup kopi Indonesia yang beroperasi di San Francisco 
Belift Green Beans berhasil mengirim satu kontainer kopi hijau (green beans) jenis arabika asal jawa 
Timur ke negeri Paman Sam dan tiba di pelabuhan di kawasan San Francisco (SF) Bay Area tanggal 
23 Desember 2020. 
 
KJRI San Francisco turut mendampingi dan menyaksikan proses pembongkaran (unloading) 
kontainer yang berisikan tiga ratus karung kopi dengan total berat 18 ton di salah satu gudang 
penyimpanan kopi spesialti di SF Bay Area. Satu kontainer kopi spesialti ini dibeli oleh salah satu 
importir di AS dan akan dipasarkan ke para pelaku kopi di seluruh AS seperti roaster dan pemilik 
kafe. 
 

 
 
Hingga pada akhir atau ujung tahun 2020, Kamis (31/12), dilaporkan bahwa gambaran pergerakan 
pasar dari  produk soft commodities, seperti kopi arabika yang diperdagangkan di bursa berjangka 
ICE New York dan  ICE London pada 2020 dan perkiraan 2021. 
 
Merujuk review pergerakan harga pasar pada 2020 ini yang membuat harga soft commodities 
bergerak. Ppada awal-awal pandemi negara-negara melakukan lockdown sehingga restoran, cafe 
dan tempat wisata ditutup, akibatnya permintaan bahan makanan berkurang sehingga permintaan 
kopi, gula dan coklat berkurang. Pada saat lockdown dibuka antara Mei 2020 maka permintaan 
akan soft commodities mulai meningkat dan harga mulai bergerak lagi. 
 
Namun terjadi gelombang ke 2 pandemi covid yang dimulai Nopember 2020 kembali terjadi 
lockdown di negara-negara Eropa sampai dengan awal musim Semi 2021. Cuaca  buruk di daerah 
penghasil   kopi di Brasil, demikian juga untuk gula di Brasil dan Thailand. Cuaca yang 
kering  membuat tanaman terganggu sehingga hasil tanaman berkurang, bahkan diperlukan irigasi 
khusus. 
 
Selanjutnya, dilaporan laman Bloomberg, produksi kopi  dunia  turun  6%  dari tahun lalu 
menjadi   168.553  juta kantong. Konsumsi kopi global turun 0.9% dari tahun lalu menjadi 167.592 
juta kantong.  Sementara, pasar kopi dunia  akan menjadi surplus  961,000 kantong dari  perkiraan 
sebelumnya 2.265  juta  kantong di 2018/2019 . 
 



 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (1/1), perdagangan di akhir, harga soft commodities  semua naik 
dan mencapai rekor,  dengan harga kopi arabika naik ke level harga tertinggi 3 ½ bulan. Harga kopi 
arabika di bursa ICE New York bergerak naik ke harga tertinggi 3 ½ bulan dan ditutup naik tinggi 
pada Kamis (31/12) dengan kenaikan harga pada akhir Nopember dan Desember berturut-turut, 
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Analisis Harga CPO Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

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

Oktober 2020, bergerak naik kemudian tertekan tipis pada Jum’at (9/10) seperti yang terlihat dalam 

chart berdasarkan data harga ICDX. Namun demikian, di awal pekan, Senin (5/10), harga minyak 

sawit mentah (CPO) bergerak melemah. 

 

Harga CPO cenderung bergerak volatile. Bahkan, sepanjang 2020, prospek harga minyak sawit 

mentah atau crude palm oil (CPO) diprediksi masih akan lesu hingga semester I-2021. Isu pandemi 

Covid-19 masih menjadi sorotan bagi prospek harga komoditas CPO ke depan. 

 

Kembali melonjaknya kasus infeksi di negara importir utama CPO, seperti China dan India, turut 

berdampak pada penurunan permintaan komoditi ini. Seperti keputusan bea impor produk sawit 

oleh India. Sebagai informasi, saat ini bea impor sawit India masih berada di level 44% hingga akhir 

2020. 

 

Adapun untuk kontrak CPO di bursa ICDX sendiri juga ikut volatile. Harga kontrak CPOTR di awal 

tahun masih berada di level Rp 10.960 per kilogram (kg). Namun, harga perlahan mulai merangkak 

naik, bahkan menembus di atas level Rp 11.000 per kg menjelang akhir September 2020. Sebelum 

akhirnya kembali koreksi ke level Rp 10.220 per kg pada transaksi 2 Oktober 2020. 

 

Selanjuttnya, pada perdagangan Selasa (6/10), harga CPO Kembali naik yang dipicu kenaikan dari 

harga minyak kedelai dan rebound harga minyak mentah, sementara itu daerah perkebunan sawit 

di Malaysia dilanda hujan dan badai. Tercatat, harga minyak sawit untuk kontrak Desember 2020 di 

Bursa Malaysia Derivatives Exchange bergerak naik sevesar 13 ringgit atau 0.48% menjadi RM2,721  

atau US$655.66 per ton. 

 

Dilaporkan oleh Departemen Meteorological Malaysia, uaca buruk akan melanda beberapa negara 

bagian, dan saat ini beberapa daerah perkebunan dilanda banjir. Pada Jum’at (2/10), harga minyak 

sawit   turun mengikuti turunnya harga minyak mentah, harga sempat turun ke terendah RM2,691 

dan menyebabkan pada seminggu lalu turun 3.9%. 

 

 

 

https://transbisnis.com/2020/09/01/harga-cpo-global-diramalkan-akan-bertengger-di-level-rm2-500-per-ton/


 
 

 
 

Hingga pada perdaganga hari keempat, Kamis (8/10), dilaporkan Bloomberg, bahwa prospek 

penurunan produksi dan kenaikan konsumsi di sejumlah negara menjadi sentimen yang dapat 

mendorong kenaikan harga CPO. 

 

Berdasarkan data dari Bloomberg , harga minyak sawit terpantau bergerak naik 22 poin atau 0,77 

persen pada level RM2.892 per ton. Adapun harga CPO telah naik 40,98 persen dari posisi 

terendahnya pada akhir April 2020 lalu dan menguat 20,74 persen dalam tiga bulan terakhir. 

 

Sementara itu, berdasarkan data dari laman Bursa Malayia, harga minyak kelapa sawit untuk 

kontrak pengiriman Desember 2020 sempat mencapai level RM2.908 per ton sebelum berakhir di 

posisi RM2.870 per ton atau naik 20 poin dari posisi pembukaan senilai 2.858 ringgit per ton. 

 

 Institutional Sales Manager Phillip Futures Kuala Lumpur Marcello Cultrera mengatakan, 

pergerakan harga ini didukung oleh penurunan angka produksi pada bulan Oktober. Kenaikan biji-

bijian dan minyak sayur juga turut menopang kenaikan harga minyak kelapa sawit. Pasar juga 

memantau dampak dari siklus La Nina di Asia Tenggara dan Amerika Selatan terhadap pergerakan 

harga. 

 

Menurut Malaysian Palm Oil Association, produksi minyak kelapa sawit di Malaysia menunjukkan 

tren kenaikan. Pada September 2020, produksi minyak kelapa sawit melonjak 3,1 persen 

dibandingkan posisi Agustus 2020. 

 

 
http://www.agriwatch.com/edible-oils/palm-oil/ 

 

Seanjutnya, hingga pada akhir pekan pertama Oktober 2020, Jum’at (9/10), tercatat harga CPO 

Kembali naik untuk empat hari berturut-turut, mengikuti kenaikan dari harga minyak kedelai di 

CBOT, mengikuti kenaikan harga minyak mentah  sementara menanti Laporan bulanan MPOB untuk 

persediaan dan penawaran. 

 

 

http://www.agriwatch.com/edible-oils/palm-oil/


 
 

Sehingga, tercatat harga minyak sawit untuk kontrak Desember 2020 di Bursa Malaysia Derivatives 

Exchange bergerak naik 0.7%  menjadi RM2,890 atau sebesar US$696.39 per ton. Harga minyak 

sawit meningkat karena perkiraan produksi turun, gelombang kedua dari covid-19 yang terjadi di 4 

distrik di Malaysia yang 3 diantaranya adalah daerah perkebunan sawit di Malaysia bagian dari 

Sabah, Kalimantan Utara. 

 

Cuaca akibat La Nina akan mengakibatkan  curah hujan meningkat di daerah perkebunan sawit di 

Indonesia dan Malaysia. Dengan curah hujan yang meningkat akan membuat produksi minyak sawit 

meningkat sehingga harganya bisa turun. Perkiraan persediaan minyak sawit meningkat pada bulan 

September ke tertinggi 3 bulan, karena produksi September 2020 mencapai dua tahun tertinggi, 

sementara pasar menantikan Laporan Bulanan dari MPOB untuk laporan persediaan dan 

permintaan minyak sawit. 
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Analisis Harga CPO Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Melanjutkan gerakan fluktuatif dengan kecenderungan harga yang mendaki pada pekan pertama 

Oktober 2020, maka harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) pada pekan kedua terlihat masih 

fluktuatif. Pada perdagangan Senin (12/10), harga komoditas CPO telah menembus level RM3.000 

per ton. Faktor cuaca dan prospek stimulus di Amerika Serikat menjadi katalis utama pergerakan 

harga komoditas andalan Indonesia dan Malaysia ini. 

 

Berdasarkan data laman Bloomberg, Senin (12/10), harga minyak sawit terpantau bergerak naik 93 

poin atau 3,12 persen pada level RM3.004 per ton. Harga CPO juga sempat melesat hingga 

RM3.013 per ton sebelum sedikit turun. Kemudian, harga CPO telah naik 40,98 persen dari posisi 

terendahnya pada akhir April 2020 lalu dan menguat 20,74 persen dalam tiga bulan terakhir.  

 

Sementara itu, berdasarkan data dari laman Bursa Malaysia (MCDEX), harga minyak kelapa sawit 

untuk pengiriman Desember 2020 sempat mencapai level RM3.026 per ton sebelum parkir pada 

settlement price sebesar 2.911 ringgit per ton. Kenaikan juga terjadi pada kontrak pengiriman 

November 2020, mencapai RM3.075 per ton. sebelum tiba pada settlement price sebesar 2.967 

ringgit per ton.  

 

Melesatnya harga minyak kelapa sawit didukung oleh faktor cuaca pada sejumlah negara eksportir 

utama seperti Malaysia. Frekuensi hujan yang lebih tinggi dinilai berdampak pada terhambatnya 

pengiriman minyak kelapa sawit. Hal tersebut pun berimbas pada penurunan produksi dan 

menyebabkan kenaikan harga CPO. Fenomena cuaca La Nina ini menyebabkan para pemilik lahan 

mengurangi panen CPO yang berdampak pada terhambatnya distribusi dan permintaan yang tinggi. 

  

Selain itu, disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja juga turut mengangkat harga minyak kelapa 

sawit. Dengan persyaratan investasi yang dipermudah, investor asing akan mudah memasuki 

Indonesia dan membuka peluang investasi di sektor minyak kelapa sawit. 

 

Pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (13/10), harga CPO berlanjut naik, bahkan sempat ke 

level tertinggi tiga minggu  melanjutkan kenaikan harga minyak sawit selama enam hari berturut-

turut karena kenaikan harga minyak kedelai di bursa CBoT New York dan di Dalian. Sehingga, harga 

minyak sawit untuk kontrak Desember 2020 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange bergerak naik 

RM83 ringgit, atau 2.85% menjadi RM2,994  atau US$723.80, setelah sebelumnya sempat naik 4 % 

tertinggi sejak 21 September 2020. 



 
 

 

Kenaikan harga minyak sawit karena mengikuti kenaikan harga minyak kedelai di AS karena laporan 

USDA persediaan kedelai  AS yang turun ke terendah lima tahun, dan juga mengikuti kenaikan 

harga minyak kedelai di Dalian.  

 

Selanjutnya, pada transaksi CPO, Kamis (15/10), harga minyak sawit ini berbalik turun. Ihwal ini 

tentumenghentikan kenaikan selama 7 hari berturut-turut, karena menurunnya konsumsi biodiesel 

dari Indonesia dan turunnya ekspor Indonesia dan Malaysia. Sehingga, harga minyak sawit untuk 

kontrak pelepasan Desember 2020 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange tertekan RM15 atau 

0.5% menjadi RM2,988 per ton, setelah sebelumnya sempat naik 0.5%. 

 

Kenaikan harga minyak sawit selama 7 hari berturut-turut terhenti, karena berita dari Indonesia 

bahwa konsumsi biodiesel menurun, konsumsi biodiesel dari minyak sawit di Indonesia, negara 

produsen minyak sait terbesar di dunia sebesar 6.17 juta kl dari Januari – September. 

 

Sementara itu, laporan dari GAPKI, bahwa ekspor minyak sawit Indonesia pada Agustus 2020 

sebesar 2.68 juta ton turun 14.4% dari Juli 2020. Tampaknya, investor sedang menantikan laporan 

ekspor minyak sawit Malaysia dari 1 – 15 Oktober pada Kamis (15/10), sementara rumor 

mengatakan bahwa ekspor akan turun 2-3.2% pada Oktober ini. Kemudian, ekspor untuk Oktober 

2020, minyak sawit Malaysia diperkirakan naik 3.6% karena permintaan yang meningkat sebulan 

sebelum Festival Diwali, di India 

 

Negara pembeli minyak sawit Malaysia terbesar ke dua yaitu Cina sudah membooking pembelian 

minyak sawit  untuk pengiriman Oktober, Nopember dan Januari. Sementara itu Cina sudah berjanji 

akan membeli minyak sawit sebesar 1.7 juta ton sampai 2023.  

 

Ekspor minyak sawit dan produk minyak sawit Malaysia Cina naik 17.8% pada 2019, setelah  turun 

selama 7 tahun sebelumnya. Menurut  MPOC ekspor minyak sawit ke Cina naik 438,747 MT atau 

31.1% menjadi 1,848,433 MT pada periode Januari sampai Agustus 2020. 

 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil


 
 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (16/10), harga minyak sawit mentah (CPO) cenderung flat setelah 

Kamis sebelumnya bergerak anjlok cukup dalam dipicu oleh rilis data ekspor yang kurang 

menggembirakan. 

 

Pada perdagangan Jum’at siang, harga CPO untuk kontrak pengiriman Desember 2020 di Bursa 

Malaysia Derivatif Exchange bergerak naik tipis 0,07% ke RM 2.920/ton. Pada perdagangan kemarin 

harga CPO drop 2%.   Berdasarkan survei Intertek Testing Services, ekspor minyak sawit Negeri Jiran 

pada periode 1-15 Oktober 2020 turun 2,5% dibanding periode yang sama bulan sebelumnya 

menjadi 760.082 ton. Ekspor Malaysia ke China dan Eropa drop cukup dalam. Kenaikan kasus infeksi 

Covid-19 di Benua Biru yang signifikan membuat beberapa wilayah mulai mengetatkan kembali 

pembatasan sosialnya. Hal ini menjadi sentimen buruk bagi harga CPO maupun minyak mentah.  

 

Sementara itu, dengan adanya fenomena iklim La Nina yang melanda kawasan tropis pasifik dan 

berisiko besar menimbulkan banjir membuat harga CPO terbang jelang akhir tahun. Bahkan bisa 

sampai awal tahun.  Dampak La Nina dan kurangnya tenaga kerja di sektor perkebunan membuat 

outlook output minyak sawit Malaysia tertekan. Inilah yang membuat pasar bereaksi dan harga 

CPO terkerek meskipun sebetulnya memasuki musim produksi puncak pada September-November 

2020. 
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Analisis Harga CPO Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

Selama pekan ketiga Oktober 2020, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) bergerak 

fluktuatif, seperti yang terlihat dalam Chart. Pada pekan kedua sebelumnya, selama empat hari 

perdagangan, harga CPO selalu ditutup dengan koreksi. Harga minyak nabati untuk kontrak 

berjangka Negeri Jiran telah terkoreksi 7,6%. 

 

Namun, pada awal pekan ketiga, Senin (19/10), merujuk laman Reuters, harga CPO untuk kontrak 

pengiriman Januari 2021 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange terlihat mencoba bangkit dengan 

penguatan sebesar 0,4% ke RM 2.787/ton.  Pelemahan harga CPO belakangan ini disebabkan oleh 

banyak faktor. Pertama adalah lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara terutama di Amerika 

Utara dan Benua Eropa yang menyebabkan pengetatan mobilitas publik kembali digalakkan. 

 

Kasus infeksi Covid-19 skala global sudah tembus angka 40 juta per Senin (19/10). Pengetatan yang 

dilakukan membuat prospek pemulihan permintaan minyak menjadi suram, akibatnya harga emas 

tergelincir.  

 

Sekadar catatan, CPO merupakan salah satu bahan baku pembuatan biodiesel yang merupakan 

bahan bakar substitusi minyak, sehingga pergerakan harga minyak juga ikut mempengaruhi harga 

CPO.   

 

Anjloknya harga minyak belakangan ini membuat penggunaan CPO sebagai bahan baku 

biodiesel menjadi kurang kompetitif. Apalagi Indonesia yang mengimplementasikan program 

mandat Biodiesel 30 (B30) juga melaporkan tingkat konsumsi yang masih rendah.  

 

Sementara itu, konsumsi bahan bakar nabati B30 di Tanah Air sejak awal 2020 sampai September 

2020 dilaporkan mencapai 6,17 juta kilo liter saja atau 64,2% dari target tahun ini yang dipatok di 

9,6 juta kilo liter.  

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari ketiga, Rabu (21/10), merujuk Reuters,  harga minyak sawit 

Kembali mengalami kenaikan, yang dipicu engumuman ekspor Malaysia naik dan juga kenaikan 

harga minyak kedelai di AS. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Tercatat oleh AmSpec Agri Malaysia, dikutip laman Reuters, ekspor minyak sawit Malaysia dari 1 – 

20 Oktober 2020 bergerak naik sebesar 4.3% menjadi 1,084,071 ton dari 1,040,085 ton dikirim dari 

1 – 20 September  2020. 

 

Mengonfirmasi data SEA (Solvent Extractors’ Association) memperlihatkan bahwa kenaikan import 

minyak sawit India dari Malaysia sebesar 14% dari Agustus 2020 sehingga India mengimpor minyak 

sawit Malaysia sebesar 392,891 ton pada September 2020, yang terdiri dari 381,079 ton CPO dan 

11,812 ton CPKO. Total impor minyak nabati India pada September 2020 sebesar 643,994 ton 

minyak sawit dan 400,248 ton minyak nabati lainnya. Impor  September 2020 ini turun 20% dari 

Agustus 2020. 

Produksi minyak sawit diperkirakan akan meningkat di 2021 naik 3.8m ton dari tahun lalu ( 

Indonesia naik  3m  ton dan Malaysia 0.3m ton) sementara konsumsi minyak sawit global naik 1.6m 

ton dari tahun lalu. 

 

Sehingga harga minyak sawit akan berada diantara 2,400 – 2,350 ringgit pada akhir 2020 dan di 

2021. Tercatat, harga CPO untuk kontrak penantaran Desember 2020 di Bursa Malaysia Derivative 

Exchange  (MEDEX) bergerak naik RM75 menjadi RM2,900  

 

Sementara itu, Indonesia  menaikkan pajak ekspor untuk CPO sebesar US$3 per ton untuk 

pengiriman Oktober 2020, dan akan mengumumkan pada akhir kenaikan pajak ekspor untuk 

pengiriman Nopember 2020. 

 

Selanjutnya, pada Kamis (22/10), harga CPO di negeri Jiran cenderung menguat setelah mengalami 

apresiasi. Pada Kamis pagi, harga CPO untuk kontrak pengiriman Januari 2021 di Bursa Malaysia 

Derivatif Exchange mengalami kenaikan 22 ringgit ke RM 2.910/ton atau menguat 0,76%.  

 

Sebelumnya, harga CPO menguat 1,1% dan ditutup di RM 2.888/ton. Kenaikan harga 

CPO merespons prospek kenaikan ekspor yang terjadi di tengah ancaman penurunan produksi 

akibat fenomena iklim La Nina.  Fenomena La Nina membawa konsekuensi adanya kenaikan curah 

hujan dan berpotensi menimbulkan banjir. Ketika banjir terjadi tentu aktivitas pemanenan dapat 

terganggu dan output bisa tertekan. 

 

La Nina diperkirakan bakal melanda kawasan tropis pasifik terutama di Indonesia dan Malaysia 

sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia mulai Oktober sampai akhir tahun. Hujan lebat masih 

akan berlanjut sampai setidaknya Februari tahun depan.  

 

Selain fenomena La Nina yang bisa memicu banjir, pelaku pasar juga mengantisipasi adanya 

kekurangan tenaga kerja di sektor perkebunan sawit terutama di Malaysia yang menerapkan 

pembatasan mobilitas publik ketat untuk menekan penyebaran wabah Covid-19. 

 



 
 

Namun, curah hujan yang tinggi ini akan meningkatkan produksi Malaysia dan Indonesia untuk 

tahun pemasaran 2020/21. Sebagai informasi, tahun pemasaran dihitung dari Oktober sampai 

September.  

 

 

 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (23/10), harga CPO bergerak naik mengikuti kenaikan dari harga 

minyak kedelai juga didorong oleh meningkatnya ekspor dan menurunnya produksi. Tercatat, harga 

minyak sawit untuk Januari 2020 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik RM30 atau 1.1% 

menjadi RM2,888 atau US$697.25 per ton. Harga sempat naik 2.8% dan mencapai harga tertinggi 

sejak 15 Oktober. 

 

Kenaikan dari harga minyak sawit juga banyak dipengaruhi oleh kenaikan dari harga minyak kedelai 

sebagai pesaingnya, pada Kamis (22/10), harga minyak kedelai di Dalian bergerak naik 2.5%, dan 

harga minyak sawit bergerak naik 2.8%. Sementara, harga minyak kedelai di bursa Chicago Board Of 

Trading (CBoT), terpantau bergerak  naik sebesar 0.8%. 
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Analisis Harga CPO Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Oktober 2020, harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terlihat 

fluktuatif. Padahal, pada pekan ketiga sebelumnya, mengalami kenaikan. Tercatat pada Senin 

(26/10), harga CPO berjangka berhasil kembali menembus 3.100 ringgit per ton, level tertinggi sejak 

awal 2020 ini. 

 

Pada awal pekan, Senin (26/10), tercatat harga CPO melewati pekan ketiga Oktober 2020, harga 

rata-rata CPO pada CIF Rotterdam basis tercatat melemah sebesar 0,5 persen menjadi US$754 

per MT (atau sekitar Rp11.046.100 per MT) dibandingkan periode yang sama pada m-o-m. 

 

Jika dibandingkan pekan ketiga sebelumnya, average price yang tercatat tersebut menguat 1,4 

persen dari yang sebelumnya sebesar US$765 per MT (atau sekitar Rp11.207.250 per MT). 

Harga CPO rata-rata saat ini yang berada di atas level harga ideal menunjukkan bahwa 

keberadaan minyak sawit di pasar global masih stabil dengan tingkat urgensitas yang tinggi. 

 

Merujuk laman Reuters, bahwa impor minyak sawit India pada September 2020 bergerak turun 

27 persen ke level terendah dalam tiga bulan. Mengacu pernyataan Asosiasi Ekstraktor Pelarut 

India, turunnya volume impor tersebut karena kurangnya permintaan dari hotel dan restoran 

akibat pandemi Covid-19 yang masih mewabah. Kendati demikian, adanya fenomena iklim La 

Nina yang diperkirakan akan terjadi hingga akhir tahun 2020 akan membawa sentimen positif 

terhadap pergerakan harga CPO global. 

 

La Nina diperkirakan akan melanda kawasan tropis pasifik terutama di Indonesia dan Malaysia 

sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia mulai Oktober 2020 hingga akhir 2020. Namun, 

hujan lebat masih akan terus berlanjut hingga Februari 2021. Curah hujan yang berlebih dan 

banjir tersebut dapat mengganggu bahkan merusak hasil panen sehingga konsekuensinya pada 

penurunan output. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (27/10), harga CPO, merujuk Reuters, di negeri jiran sedikit 

terkoreksi. Harga CPO sudah tembus ke atas RM 3.000/ton. Sehingga, harga CPO untuk kontrak 

pengiriman Januari 2021 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange ditutup dpad level RM 3.066/ton.  

Penurunan harga CPO pada Selasa ini dipicu adanya aksi ambil untung para trader. Namun harga 

minyak nabati substitusi yang masih tinggi menahan harga CPO dari koreksi lebih lanjut.  



 
 

 

Selanjutnya, terp[antau bahwa naiknya harga CPO belakangan ini ke rentang level tertinggi dalam 

sembilan bulan dipicu oleh kenaikan permintaan ekspor di tengah ancaman penurunan output 

akibat fenomena perubahan iklim La Nina yang melanda di kawasan tropis pasifik.  Konsekuensi La 

Nina adalah curah hujan yang lebat. Bahkan bisa 40% lebih tinggi dibanding curah hujan 

normal. Berkaca pada kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, La Nina selalu dibarengi dengan 

bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor yang membuat aktivitas panen 

menjadi terganggu dan kerusakan stok.  

 

Kemudian, di saat yang sama, ekspor minyak nabati ini melonjak pada Oktober 2020. Ekspor minyak 

sawit ke Eropa dan India mengalami kenaikan sementara ekspor ke pasar China cenderung drop. 

Ekspor ke Uni Eropa naik 2,1% menjadi 289,3 ribu ton dari sebelumnya 283,3 ribu ton. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (28/10), laporan dari Tanah Aor, merujuk hasil dari tim 

penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi 

Jambi periode 23 – 29 Oktober 2020, telah menyepakati harga sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 

111,78 per kg menjadi Rp 2.034,13 per kg. 

 

Kembali pada transaksi di bursa berjangka, pada perdagangan Kamis (29/10), dilaporkan bahwa 

selain Indonesia, Malaysia juga menetapkan hari ini Kamis (29/100) sebagai hari libur nasional 

untuk memperingati hari lahir (maulid) Nabi Muhammad SAW. Sebelum libur harga minyak sawit 

mentah (CPO) Negeri Jiran terkoreksi akibat aksi ambil untung.  

 

Setelah mencapai posisi terendahnya sepanjang tahun pada awal Mei 2020, harga CPO kontrak 

pengiriman tiga bulan di Bursa Malaysia Derivatif Exchange reli tak terbendung hingga pertengahan 

bulan September. Kenaikan tajam yang terjadi membuat harga CPO kembali ke level sebelum 

pandemi Covid-19 merebak. Reli terhenti sejenak dan harga minyak nabati unggulan RI dan 

Malaysia itu bergerak volatil 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil 

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil


 
 

 
 

 

 

  Hingga pada akhir pekan, Jum’at (30/10), terpantau bahwa usai libur, bursa komoditas futures ini 

(Bursa Malaysia Derivatives) kembali dibuka. Saat dibuka, harga minyak sawit mentah (CPO) 

kontrak teraktif yang ditransaksikan langsung menguat.  

 

Pada perdagangan Jum’at pagi, harga CPO kontrak pengiriman Januari 2021 di Bursa Malaysia 

Derivatif Exchange menguat 1,4% ke RM 3.094/ton. Harga CPO naik 43 ringgit/ton dibanding 

penutupan sebelum libur nasional. 

 

Kemudiab penutupan Jum’at sore, harga CPO semakin mendekati level psikologis RM 3.100/ton. 

Sebagai informasi, harga tertinggi untuk tahun ini adalah di RM 3.134/ton pada 10 Januari 

lalu.  Harga CPO saat ini masih berada di rentang tertingginya dalam sembilan bulan terakhir. Harga 

CPO juga sudah pulih dari level koreksi akibat pandemi Covid-19. 

 

Tercatat pula, bahwa naiknya harga CPO belakangan ini ke rentang level tertinggi dalam sembilan 

bulan dipicu oleh kenaikan permintaan ekspor di tengah ancaman penurunan output akibat 

fenomena perubahan iklim La Nina yang melanda di kawasan tropis pasifik. Bahkan bisa 40% lebih 

tinggi dibanding curah hujan normal.  

 

Berkaitan pada kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, La Nina selalu dibarengi dengan bencana 

hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor yang membuat aktivitas panen menjadi 

terganggu dan kerusakan stok. 
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Analisis Harga CPO Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

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

November 2020, bergerak naik seperti yang terlihat dalam chart berdasarkan data harga ICDX. 

Namun demikian, di awal pekan, Senin (5/10), harga minyak sawit mentah (CPO) bergerak melemah 

dampak dari tekanan harga pada akhir Oktiber 2020. 

 

Sementara itu, pada awal pekan pertama November 2020, Senin (2/11), dilaporkan bahwa 

harga  referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode November 

2020 sebesarUS$782,03/metrik ton. Harga referensi  tersebut  meningkat sebesar US$13,05 atau 

1,70 persen dari periode Oktober 2020, yaitu sebesar US$768,98/metrik ton. 

 

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE)     atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang 

Dikenakan Bea Keluar.Menurut Kementerian Perdagangan, bahwa saat ini  harga  referensi CPO 

telah melampaui ambang US$750/metrik ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 

USD 3/metrik ton untuk periode November 2020. 

 

Demikian pula pantauan pada Selasa (3/11), h Harga kelapa sawit penetapan ke 44 bulan November 

2020, Periode 4 - 10 November 2020 mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur. Kenaikan 

terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp22,79/kg atau mencapai 1,09 persen 

dari harga peka sebelumnya. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari keempat, Kamis (5/11), tercatat dari laman Reuters, harga 

minyak sawit naik ke level tertinggi selama 10 bulan yang dipicu karena perkiraan turunnya 

persediaan Oktober 2020 dan penurunan produksi. 

 

Mengonfirmasi harga minyak sawit Januari 2020 lalu di Bursa Malaysia Derivatif Exchange harga 

naik 60 ringgit atau 1.95% menjadi 3,130 ringgit ($751.86) per ton, harga tertinggi sejak 13  Januari. 

Pasar memperkirakan produksi Malaysia akan menurun. Produksi minyak sawit di pada Oktober 

2020 turun sebesar 6% dari bulan sebelumnya, dan persediaan turun 8%  akibat pembatasan 

kegiatan akibat pandemic Covid -19 sehingga kekurangan buruh untuk melakukan panen sawit. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Kemudia dilaporkan, bahwa persediaan minyak sawit terganggu karena negara-negara produsen 

terbesar di Asia Tenggara sedang mengalami La Nina sehingga cuaca hujan dan lembab melanda 

perkebunan sawit, yang diperkirakan cuaca ini akan berakhir antara Desember 2020 – Februari 

2021, sementara cuaca monsoon diharapkan akan datang di Malaysia Timur Daya pada bulan 

Nopember.  Kemudian, data iImpor minyak sawit Uni Eropa dan Inggris di 2020/21 totalnya 2.05 

juta ton naik 2% dari sesi sebelumnya menurut pengumuman resmi dari Uni Eropa. 

 

 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (6/11), dilaporkan laman Reuters, kenaikan harga minyak sawit 

mentah masih akan terus berlanjut. Pada penutupan Jumat (6/11) harga kontrak berjangka 

CPO melesat ke level tertinggi baru di sepanjang tahun.   

 

Pada Kamis (5/11), adalah momen ketika harga CPO ditutup melesat tembus level psikologis RM 

3.200/ton. Jelang Jum’at siang tepatnya pada 10.40 WIB, harga kontrak CPO pengiriman Januari 

2020 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange naik 20 ringgit atau setara dengan 0,62% ke RM 

3.228/ton. 

 

Dalam jajak pendapat Reuters terbaru, persediaan minyak sawit Malaysia kemungkinan merosot ke 

level terendah tiga tahun pada Oktober 2020 akibat cuaca hujan yang kurang bersahabat dan 

pembatasan akibat pandemi. Stok minyak sawit di produsen terbesar kedua dunia diperkirakan 

turun 9,8% (mom) di bulan Oktober menjadi 1,56 juta ton atau terendah sejak Juni 2017 setelah 

kenaikan marjinal dalam dua bulan terakhir. 

 

Penutupan perbatasan dan perintah sementara di negara bagian utama penghasil kelapa sawit 

Sabah agar perkebunan bekerja dengan kapasitas setengahnya untuk membantu menahan wabah 

virus Corona telah menyebabkan kekurangan pekerja yang memanen buah sawit yang mudah rusak 

dan pada akhirnya merusak hasil panen. 
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Produksi minyak sawit kemungkinan turun 5,6% (mom) ke terendah dalam lima bulan menjadi 1,77 

juta ton, sementara ekspor diperkirakan bergerak naik 5,5% ke level tertinggi tiga bulan menjadi 1,7 

juta ton. Dewan Minyak Sawit Malaysia akan merilis data resmi pada 10 November. Hasil median 

survei Reuters menyebutkan konsumsi Malaysia pada Oktober mencapai 283.556 ton. 

 

Sehingga tingkat ekspor yang tinggi ke India selama musim perayaan Diwali berhasil mengimbangi 

lemahnya ekspor ke Uni Eropa dan China bulan lalu, tetapi pembelian India diperkirakan melambat 

pada November 2020.  Tingkat stok kemungkinan akan mengetat hingga akhir tahun karena 

perkebunan memasuki musim produksi yang lebih rendah dan periode musim hujan yang lebat di 

kawasan tropis pasifik sebagai akibat dari fenomena La Nina. 
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09  S.D. 13  NOVEMBER 2020. 

 

Analisis Harga CPO Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Melanjutkan gerakan harga pada pekan pertama November 2020, maka harga minyak sawit (crude 

palm oil/CPO) pada pekan kedua terlihat fluktuatif. Pada perdagangan Senin (9/11), tercatat bahwa 

meski rawan koreksi, tren kenaikan harga minyak sawit mentah diprediksi masih berlanjut. 

Meskipun begitu, investor perlu berhati-hati lantaran level harga CPO saat ini rawan untuk 

terkoreksi. 

 

Mengutip laman Bursa Malaysia pada Senin (9/11), harga komoditas CPO untuk kontrak 

pengantaran November 2020 ditutup pada level RM 3.405 per metrik ton. Harga tersebut turun 

9,06% dari perdagangan Kamis (5/11) yang menyentuh RM 3.475 per metrik ton. 

 

Pada penutupan Senin (9/11), harga Kembali naik tipois. Naiknya harga CPO dipicu kenaikan 

permintaan ekspor di tengah ancaman penurunan panen. Turunnya panen akibat fenomena 

perubahan iklim La Nina yang melanda kawasan tropis pasifik. La Nina memicu curah hujan tinggi 

hingga 40% di atas curah hujan normal. 

 

Berkaca pada kejadian sebelumnya, La Nina selalu diiringi dengan bencana hidrometeorologis 

seperti banjir dan tanah longsor yang membuat aktivitas panen menjadi terganggu dan kerusakan 

stok dapat terjadi. Prospek kenaikan harga minyak kelapa sawit juga didukung oleh lonjakan harga 

yang dialami oleh komoditas kompetitor, yakni kacang kedelai. 

 

Sekadar catatan, selama sebulan terakhir harga kacang kedelai telah naik double digit seiring 

dengan antisipasi penurunan produksi minyak kelapa sawit dari Indonesia dan Malaysia. Harga 

kacang kedelai juga sempat anjlok pada awal 2020 sebagai dampak lanjutan dari perang dagang di 

akhir 2019 dan diperparah dengan pandemi Covid-19. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (11/11), harga CPO tercatat Kembali mendaki ke level tertinggi 

selama 8 ½ tahun setelah Laporan MPOB yang menyatakan  turunnya persediaan di bulan 

Oktober  dan meningkatnya ekspor pada Oktober 2020.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tercatat, harga minyak sawit untuk kontrak pelepasan Januari 2020 di Bursa Malaysia Derivatives 

Exchange bergerak naik 0.9% menjadi 3,256 ringgit atau kisaran US$790.68 per ton, harga tertinggi 

sejak Mei 2012. Laporan MPOB menyampaikan bahwa persediaan minyak sawit pada Oktober 2020 

bergerak turun ke terendah 3 tahun karena produksi berkurang dan peningkatan ekspor musiman 

dari India. 

 

Kemudian, dilaporkan lagi bahwa persediaan minyak sawit Oktober terendah 3 tahun turun 8.6% 

per bulan, menjadi 1.57 juta ton, terendah sejak Juni 2017. Produksi minyak sawit di bulan Oktober 

turun 7.8% dari bulan lalu menjadi 1.72 juta ton, terendah sejak bulan Mei menurut MPOB, karena 

cuaca hujan dan kekurangan buruh di perkebunan sawit. Ekspor minyak sawit pada bulan Oktober 

naik 3.8% menjadi 1.67 juta ton naik untuk bulan ke dua. 

 

Demikian juga, Cargo surveyor melaporkan bahwa pengiriman minyak sawit di Malaysia selama 1 -

10 Nopember  turun 17% – 19% dari periode Oktober 2020. Pengiriman minyak sawit ke India pada 

November 2020 bergerak turun setelah festival Diwali selesai yang akan mempengaruhi harga dari 

minyak sawit pada bulan ini, sementara produksi bisa berkurang sampai Desember 2020. 

 

Terpantau, bahwa harga minyak sawit adalah harga minyak nabati termurah di dunia dibanding 

dengan harga minyak kedelai di Chicago Board of Trading, kalau harga minyak sawit mahal maka 

konsumen akan membeli minyak nabati saingannya dan tidak dapat dipakai sebagai biodiesel. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Kamis (12/11), harga CPO mulai menghangat di 

mana harga CPO di Bursa Derivatif Malaysia berada di level RM 3.338 per ton. Bahkan, Kamis 

(11/11), harga komoditas unggulan Indonesia ini berada di level RM 3.346 per ton. 

 

Merujuk ulasan Michael Filbery, Analis Phillip Sekuritas Indonesia mengatakan, kenaikan harga CPO 

didorong oleh peningkatan permintaan CPO menjelang akhir tahun di tengah penurunan produksi 

maupun persediaan akhir CPO di Malaysia. Sambil mengutip data Lembaga Minyak Sawit Malaysia 

tau Malaysian Palm Oil Board (MPOB), persediaan akhir CPO pada Oktober lalu terkoreksi 8,6%. 

 

Secara bulanan (mom) menjadi 1,57 juta ton. Jumlah end-stocks tersebut merupakan level 

persediaan CPO terendah sejak Juni 2017. Selain itu, kenaikan harga komoditas CPO juga didukung 

oleh peningkatan arus ekspor CPO di tengah adanya ancaman produksi pada kuartal keempat. 

 

Sentimen lainnya adalah, prospek rendahnya produksi CPO di kuartal akhir tahun ini yang 

mempengaruhi peningkatan pada permintaan komoditas kedelai, Ihwal ini menyebabkan 

peningkatan tajam pada harga kedelai. Di sisi lain, aktivitas perekonomian China yang sudah 

kembali berjalan telah meningkatkan permintaan kedelai. Lebih lanjut, kondisi cuaca yang tidak 

mendukung di wilayah Amerika Selatan juga mempengaruhi prospek pasokan (supply) dari kedelai. 

 



 
 

 
 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (13/11), harga minyak sawit sempat bergerak naik 3% pada Rabu 

(10/11. Laporan the Southern Palm Oil Millers Association memperkirakan produksi minyak sawit 

dari tanggal 1 -10 Nopember turun 12% dari Oktober yang lalu. Berita ini dikeluarkan untuk 

menambahkan laporan  MPOB ( Malaysian Palm Oil Board)   pada Selasa (10/11) pada Oktober 

2020 produksi minyak sawit turun 7.8% dari bulan lalu menjadi 1.72 juta ton, terendah sejak Mei 

2020. 

 

Kemudian, data menunjukkan, Indonesia mengekspor 2.76 juta ton minyak sawit dan produknya 

seperti oleochemicals pada September 2020 bergerak turun 15% dari tahun lalu pada bulan yang 

sama menurut Indonesian Palm Oil Association. Kemudian, harga minyak sawit meningkat karena 

produksi berkurang akibat kekurangan pekerja untuk melakukan panen, sedangkan pada musim ini 

bagus untuk melakukan panen, karena cuaca hujan menyebabkan tanaman menghasilkan buah 

yang lebih baik. 
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Analisis Harga CPO Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Selama pekan ketiga November 2020, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) 

bergerak fluktuatif, seperti yang terlihat dalam Chart. Pada akhir pekan, Jum’at (20/11), terlihat 

melemah. Padahal pada pekan kedua sebelumnya, selama empat hari perdagangan, harga CPO 

selalu ditutup dengan koreksi. Harga minyak nabati untuk kontrak berjangka Negeri Jiran telah 

terkoreksi 7,6%. 

 

Pada awal pekan, Senin (16/11), terkoreksinya harga CPO masih merupakan imbas dari tekanan 

harga pada akhir pekan sebelumnya. Tekanan ini dipicu oleh penurunan harga minyak kedelai di 

CBOT dan Di Dalian Commodity Exchange. Turunnya harga minyak mentah juga mempengaruhi 

harga minyak sawit. 

 

Sehingga pada awal pekan, harga minyak sawit ini untuk kontrak pelepasan Januari 2020 di Bursa 

Malaysia Derivatives Exchange melemah sebesar 1.1%  menjadi RM3,355 atau kisaran US$811.96 

per ton. 

 

Selanjutnya, merujukan laman Bloomberg, diperkirakan  bahwa ekspor berkurang pada Nopember 

2020 ini dan produksi masih akan turun lagi maka harga minyak sawit diperkirakan akan naik lagi 

pada pekan ketiga ini. Kemungkinan harga minyak sawit turun apabila harga minyak kedelai turun 

karena panen kedelai sudah selesai. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (17/11), dilaporkan Bloomberg, bahwa kabar baik seputar 

pengembangan vaksin Covid-19 membuat harga aset-aset keuangan dan komoditas ikut terangkat, 

tentu tidak terkecuali harga kontrak di bursa berjangka, termasuk komoditas minyak sawit mentah 

(CPO) Malaysia.  

 

Tercatat pada perdagangan Selasa (17/11), harga CPO kontrak pengiriman Februari 2021 di Bursa 

Malaysia Derivatif Exchange bergerak menguat 1,28%. Dilaporkan bahwa, setelah Pfizer dan 

BioNTech, giliran Gamaleya Research Institute yang mengumumkan bahwa kandidat vaksin Sputnik 

V memiliki tingkat efficacy sebesar 92%.   

 

Optimisme bahwa ekonomi akan kembali pulih dengan adanya vaksin membuat pasar merespons 

positif kabar menggembirakan itu. Di sisi lain kenaikan lebih dari 1% harga CPO dipicu pula 



 
 

 
 

adanya pasar spekulasi produksi yang lebih rendah bulan ini yang memicu kekhawatiran 

terbatasnya pasokan. Namun penurunan tajam ekspor membatasi kenaikan. 

 

Asosiasi Pabrik Kelapa Sawit Selatan Malaysia memperkirakan bahwa produksi selama 1-15 

November turun 16% dibanding periode yang sama bulan sebelumnya. Namun, ekspor Malaysia 

selama 1-15 November turun antara 11% dan 14% dari periode yang sama pada Oktober 2020. 

Lapoan Reuters mernyebutkan pengiriman ke India mengalami penurunan pasca perayaan Diwali.  

 

Serlanjutnya, pada perdagangan Rabu (18/11), lapran dari laman InfoSawit, bahwa harga kelapa 

sawit periode 18 – 23 November mengalami penurunan pada setiap kelompok umur. Jumlah 

penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp 20.90/Kg dari harga 

minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan menjadi Rp 

2.109.98 per kg. 

 

Dinas Perkebunan Riau, melaporkan, bahwa penurunan harga TBS ini disebabkan oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, penurunannya harga TBS periode ini dengan 

persentase yang sedikit disebabkan oleh terjadinya kenaikan dan penurunan harga jual CPO dan 

kernel dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data. Untuk harga jual CPO, PTPN V 

mengalami penurunan harga sebesar Rp. 88.07/kg, Sinar Mas Group mengalami penurunan harga 

sebesar Rp 244.70/Kg, PT. Astra Agro mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 38,00/kg, PT. Asian 

Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp 61.48/Kg dari harga minggu lalu. 

 

Sedangkan untuk harga jual kernel, PT. Astra Agro mengalami kenaikan harga sebesar Rp. 

540.90/Kg, PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp 41.00/Kg dari harga minggu 

lalu. Sementara dari faktor eksternal, turunnya harga TBS minggu ini karena harga kontrak futures 

minyak sawit (CPO) Malaysia di awal pekan ini Senin (16/11/2020) drop signifikan. 

 

Kemudian, memasuki perdagangan hari keempat, Kamis (19/11), harga minyak sawit  mengakhiri 

penurunan tiga hari berturut-turut. Ihwal ini dipicu karena diperkirakan persediaan sedikit pada 

Nopember 2020 karena hujan yang deras di perkebunan  sawit. Sehingga, harga CPO untuk kontrak 

pelepasan Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange bergerak naik sebesar 2.6% 

menjadi RM3.364 atau kisaran US$823.50 per ton. 

 

Harga minyak sawit pada Selasa (17/110 sebelumnya, sempat mencapai harga terendah satu 

pekan, dan selama tiga hari berturut-turut turun, karena lebih pada tehnikal trading dibandingkan 

dengan fundamental. Setelah naik 6.3% pada pekan sebelumnya, dan harga naik empat minggu 

berturut-turut, karena produksi yang turun pada November 2020 ini. 

 



 
 

 
 

Namun, terdongkraknya harga tidak dapat bertahan karena perayaan Libur Hari Perayaan Bulan di 

Cina berakhir dan juga Hari Diwali di India berakhir. Maka, pada Nopember 2020 ini, permintaan 

akan berkurang. Ekspor Malaysia selama 1 -15 Nopember turun antara 11-14% dari 2019 lalu pada 

periode yang sama di Oktober 2019, ini penurunan pengiriman ke India hanya setengahnya, 

menurut data dari cargo surveyor. 

 

Sementara itu, Indonesia kemungkinan akan mengurangi pembuatan biodiesel dengan 

bahan  minyak sawit yang lebih besar karena harganya menjadi lebih mahal  dibanding 

dengan  bensin sehingga penundaan  pembuatan  B40, akibatnya permintaan akan minyak sawit 

berkurang. Indonesia negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia pada hari Senin 

merencanakan untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel menjadi 40% pada 

tahun depan. 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (20/11) terpantau harga minyak sawit mentah diprediksi membaik 

tahun depan seiring dengan terjadinya pemulihan komoditas ekspor terkait serta meningkatnya 

permintaan dalam negeri.  

 

Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono 

menilai harga minyak bumi yang memengaruhi harga CPO diperkirakan pulih 2021. Seiring dengan 

kebutuhan sawit dalam negeri yang mengalami peningkatan, jelas Handito, maka harga sawit 

diperkirakan membaik tahun depan, baik karena harga minyak maupun karena meningkatnya 

permintaan dalam negeri. Selain itu, diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa dinilai tidak 

akan berdampak serius terhadal industri dalam negeri. Pasalnya, sawit merupakan komoditas 

berdaya saing sehingga kemungkinan besar akan tetap mengisi pasar Eropa. 
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Analisis Harga CPO Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan keempat November 2020, harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terlihat 

fluktuatif dengan kecenderungan menguat. Padahal, pada pekan ketiga sebelumnya, mengalami 

tekanan. Tercatat pada Senin (23/11), harga CPO berjangka mengalami apresiasi tipis.  

 

Sehingga harga kontrak minyak sawit mentah (CPO) Malaysia terkoreksi cukup dalam hari ini Senin 

(23/11/2020). Selain dibayangi aksi ambil untung, volume ekspor yang rendah juga menjadi 

sentimen negatif penekan harga. Pada Senin sore, harga CPO kontrak pengiriman Februari 2021 di 

Bursa Malaysia Derivatif Exchange bergerak turun 1,46%. Harga CPO terpental sebesar RM 48/ton. 

 

Merujuk AmSpec Agri Malaysia, ekspor produk minyak sawit Malaysia untuk 1-20 November turun 

16,25% menjadi 908.443 ton dari 1.084.701 ton untuk periode pengiriman 1-20 Oktober. Untuk 

periode 20 hari pertama November, ekspor CPO drop 43,9% secara month on month (mom) 

dibanding periode Oktober. Pengiriman CPO ke luar negeri hanya tercatat mencapai 213.150 ton 

dari bulan sebelumnya 380.046 ton. 

 

Ekspor minyak inti sawit mentah juga drop signifikan pada periode yang sama. Ekspor minyak 

nabati jenis ini pada November 2020 tercatat hanya 5.000 ton. Padahal sebelumnya mencapai 

17.200 ton atau turun 70,9% (mom). Koreksi harga CPO juga menyusul penurunan harga kontrak 

minyak nabati substitusinya. Harga kontrak minyak nabati teraktif di Bursa Komoditas Dalian untuk 

jenis kedelai drop 1,6% sementara untuk kontrak minyak sawitnya ambles 2,8%. 

 

Selanjutnya, pada perdaganga hari kedua, Selasa (24/11), merujuk laman Bloomberg, harga minyak 

sawit kembali naik. Kenaikan dipicu karena penurunan produksi minyak sawit di Malaysia. Sehingga, 

harga minyak sawit untuk kontrak pengriman Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange 

bergerak naik 42 ringgit atau 1.28% menjadi RM3,330 atau US$814.58 per ton. 

 

Pada awal sesi harga sempat turun 3% ke harga terendah selama dua pekan. Namun, harga berbalik 

lagi naik karena menurut grup industri minyak sawit Malaysia memperkirakan bahwa produksi  di 

20 hari pertama pada Nopember 2020 turun 10% dari bulan lalu. Namun kenaikan harga itu 

dibatasi dengan adanya penurunan permintaan dari Cina. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan berikutnya, Rabu (25/11), tercatat harga minyak sawit bergerak 

turun mencapai harga terendah 2 minggu. Tekanan itu dipicu turunnya ekspor dan mengikuti 

turunnya harga minyak kedelai di CBoT Sehingga, harga minyak sawit di Bursa Malaysia Derivatives 



 
 

Exchange tertekan RM75 t atau 2.25% menjadi level RM3,251 atau kisaran US $795.84 per ton, 

harga terendah sejak 10 Nopember. 

 

Merujuk Cargo Surveyor yang menunda laporan ekspor dari 1-25 Nopember 2020 menjadi Kamis 

(26/11). Permintaan diperkirakan masih akan turun setelah ekspor pada  20 hari pertama turun 

16% dari bulan sebelumnya.  

Kemudian, harga minyak sawit turun karena permintaan berkurang, karena harga minyak sawit 

sedang tinggi sehingga para importir lebih memilih minyak kedelai karena harganya lebih murah 

walaupun biaya dan kualitas tidak sama dengan minyak sawit. Harga minyak sawit sangat 

dipengaruhi oleh harga minyak nabati saingannya, terutama harga dari minyak kedelai. 

Harga minyak sawit juga turun karena sedang musim panen dimana pohon sawit memproduksi 

buah yang lebih banyak apalagi di musim hujan ini, namun di Malaysia kekurangan pekerja untuk 

mengambil sawit, sehingga harga tidak bisa turun lebih rendah lagi, karena produksi minyak sawit 

tidak naik sebesar biasanya waktu musim panen. 

Selanjutnya, dikabarkan pula bahwa Indonesia menunda peningkatan pembuatan biodiesel menjadi 

B40 yang penggunaan minyak sawitnya 40% yang tadinya akan dilakukan tahun ini,  menjadi tahun 

depan.  Produksi biodiesel Indonesia dari Januari – September 2020 sebesar 6.47 juta kl, sementara 

ekspor minyak sawit  Indonesia pada 2020 ini diperkirakan 36.1 juta ton. 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (27/11), harga minyak sawit pada penutupan pasar berlanjut turun 

yang dipicu tertekannya jumlah ekspor Nopember 2020 dan permintaan minyak sawit berkurang. 

Sehingga, harga minyak sawit untuk kontrak pengantaran Februari 2021 di Bursa Malaysia 

Derivatives Exchange terpental sekitar RM46 atau menjadi RM3. 

 

Tercatat oleh Bloomberg, bahwa ekspor Malaysia dari 1 -25 Nopember 2020 turun 19% dibanding 

Oktober 2020. Pengiriman minyak sawit ke India, negara tujuan ekspor terbesar dari minyak sawit 
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turun 50%, dan permintaan dari Uni Eropa juga turun, menurut Intertek Testing Services. Namun 

turunnya produksi selama musim hujan  monsoon, membuat penurunan harga  tertahan. Harga 

sempat naik 1% karena persediaan berkurang karena cuaca La Nina mempengaruhi produksi global 

dari minyak nabati termasuk minyak sawit. 

 

Sebenarnya, harga minyak sawit pada akhirr November 2020 ini cukup tinggi sehingga para importir 

beralih ke minyak kedelai walaupun biaya dan kualitas kurang dari minyak sawit. Harga minyak 

sawit Malaysia turun karena ada rumor bahwa Cina sedang mencuci cargonya untuk mengganti 

untuk mengangkut minyak kedelai. 
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Analisis Harga CPO Minggu Pertama Bulan Desember 2020 
 

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

Desember 2020, bergerak naik seperti yang terlihat dalam chart berdasarkan data harga ICDX. 

Namun demikian, di awal pekan, Senin (30/11), harga minyak sawit mentah (CPO) bergerak 

melemah dampak dari tekanan harga pada akhir November 2020. 

 

Pada awal pekan, Senin (30/11) terpantau laman Bloomberg, harga CPO Malaysia terkoreksi usai 

menguat 1,52% sepanjang pekan keempat November. Harga CPO kontrak pengiriman Februari 

2021 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange mengalami koreksi sebesar 1,03% dibanding posisi 

penutupan minggu lalu ke RM 3.302/ton.  Koreksi yang terjadi dipicu oleh kabar kurang 

mengenakkan yang datang dari Malaysia.  

 

Laman Bloomberg melaporkan Malaysia saat ini tidak memiliki rencana untuk memperpanjang 

pembebasan pajak atas minyak sawit yang akan berakhir pada 31 Desember, mengutip 

Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas negara tersebut.  

 

“Harga kelapa sawit melemah karena kekecewaan bahwa Malaysia tidak berencana untuk 

memperpanjang pembebasan pajak atas minyak sawit mentah," kata seorang trader di Kuala 

Lumpur kepada Reuters. 

 

Kemdati demikian, di tengah sentimen negatif terselip kabar, India sebagai konsumen terbesar 

minyak sawit global memutuskan untuk memangkas bea masuk sebesar 10 poin persentase dari 

37,5% menjadi 27,5%. Pemerintah India dikabarkan mencemaskan harga minyak nabati lokal yang 

terlalu tinggi. 

 

Demikian pula pada transaksi Selasa (1/12), dilaporkan Bloomberg, bahwa sejumlah sentimen lawas 

maupun baru diperkirakan membayangi prospek harga, produksi dan ekspor minyak kelapa sawit 

mentah (crude palm oil/CPO) serta turunannya di Indonesia pada 2021 nanti. Kondisi cuaca 

diprediksi menjadi salah satu sentimen yang akan membayangi harga dan produksi CPO di 

Indonesia pada 2021.  

 

Sejumlah analis memperkirakan, fenomena La Nina akan membayangi produksi komoditas andalan 

RI tersebut di 2021. Sekadar catatan, pada 2020 ini produksi sawit Indonesia juga diperkirakan 

dibayangi oleh fenomena cuaca La Nina.   



 
 

 
 

 

Kemudian, laporan dari bursa berjangka Malaysia, harga CPO kontrak pengiriman Februari 2021 

kembali menguat 0,06% dibanding posisi penutupan Senin (30/11) ke level RM 3.307/ton.  

 

Di sepanjang November harga CPO mengalami kenaikan sebesar 11,09%. Kenaikan tajam harga 

CPO justru terjadi di awal-awal November. Setelah menyentuh level tertingginya pada 12 

November lalu, harga kontrak CPO mulai berfluktuasi dan cenderung mengalami tren koreksi. 

Meskipun berada di tren koreksi, harga kontrak CPO sudah pulih dan kembali ke level sebelum 

pandemi Covid-19 merebak. Bahkan lebih tinggi sampai menyentuh level tertinggi delapan tahun. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (2/12), tercatat harga CPO kembali naik yang dipicu jumlah 

persediaan global turun. Teramati, bahwa harga minyak sawit untuk kontrak pengantaran Februari 

2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange bergerak naik 1.27% menjadi RM3,348 per ton. 

 

Harga minyak sawit pada semester pertama 2021 diperkirakan akan naik karena persediaan global 

turun karena cuaca La Nina, menurut the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada 

Selasa (1/12). Turunnya hujan dengan curah hujan yang tinggi di Asia Tenggara membuat 

persediaan diperkirakan akan sedikit sampai kuartal pertama tahun depan, sehingga harga minyak 

sawit naik 

 

India menurunkan pajak import untuk CPO menjadi 27.5% sehingga CPO menjadi menarik 

dibandingkan minyak nabati saingan seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai. 

Sementara pajak ekspor Malaysia untuk CPO yang jatuh tempo 31 Desember 2020 rencananya 

tidak berubah. Indonesia juga tidak merubah pajak ekspornya masih US$18 atau RM75 perton. 

 

Dilaporkan pula, bahwa impor Asia Selatan bergerak naik 100,000 ton per bulan mulai dari 

Desember setelah pemerintah India menurunkan pajak impor sehingga harga minyak sawit dapat 

bersaing dengan minyak nabati lainnya. 
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Hingga pada akhir pekan, Jum’at (4/12), harga CPO tetat berlanjut mendaki yang dipicu laporan 

bahwa persediaan CPO global bergerak turun. Maka, harga minyak sawit untuk kontrak 

pengantaran Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange bergerak naik 1.27% menjadi 

RM3,348 per ton. 

 

Turunnya hujan dengan curah hujan yang tinggi di Asia Tenggara membuat persediaan diperkirakan 

akan sedikit sampai kuartal pertama tahun depan, sehingga harga minyak sawit naik 

India menurunkan pajak import untuk CPO menjadi 27.5% sehingga CPO menjadi menarik 

dibandingkan minyak nabati saingan seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai. 

 

Sementara pajak ekspor Malaysia untuk CPO yang jatuh tempo 31 Desember 2020 rencananya 

tidak berubah. Dilaporkan, bahwa impor Asia Selatan terangkat sebesar 100,000 ton per bulan 

mulai dari Desember setelah pemerintah India menurunkan pajak impor sehingga harga minyak 

sawit dapat bersaing dengan minyak nabati lainnya. 
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Analisis Harga CPO Minggu Ke Dua Bulan Desember 2020 
 

Melanjutkan gerakan harga pada pekan pertama Desember 2020, maka harga minyak sawit (crude 
palm oil/CPO) pada pekan kedua terlihat fluktuatif, seperti Chart yang berbasis bursa ICDX. Pada 
perdagangan Senin (7/12), tercatat bahwa meski rawan koreksi, tren kenaikan harga minyak sawit 
mentah diprediksi masih berlanjut. Meskipun begitu, investor perlu berhati-hati lantaran level 
harga CPO saat ini rawan untuk terkoreksi. 
 
Merujuk perdagangan pada awal pekan kedua, di Negeri Jiran, harga CPO mengalami koreksi. Harga 
minya nabati ini, untuk  kontrak pengiriman Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange 
turun 12 ringgit atau terkoreksi 0,35% dibanding posisi penutupan akhir pekan pertama 
sebelumnya ke level RM 3.425/ton. Maklum harga yang sudah melesat tajam memang rawan 
mengalami koreksi, apalagi jika dibarengi dengan aksi ambil untung para trader. 
 
Namun melesatnya harga CPO pada akhir pekan sebelumnya ke level di atas RM 3.400/ton tidak 
terlepas dari prospek pasokan yang ketat terutama akibat penurunan produksi minyak sawit di 
negara produsennya yaitu Malaysia.  
 
Mengonfirmasi survei Reuters memprediksi produksi minyak sawit Malaysia pada November bakal 
anjlok 10% menjadi 1,55 juta ton dan menyentuh level terendah dalam delapan bulan 
terakhir.   Sementara dari sisi stok, persediaan minyak sawit akan mengalami penurunan sebesar 
2% dari bulan sebelumnya menjadi 1,54 juta ton. Penurunan stok juga diakibatkan oleh penurunan 
produksinya.  
 
Kemudian, merujuk pula analis komoditas CPO, Dorab Mistry, produksi minyak sawit Malaysia 
diperkirakan mencapai 19,2 juta ton dengan produksi pada Desember 2020 berada di level 
terendah sebanyak 1,4 juta ton.   
 
Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (8/12), harga komoditas minyak sawit 
mentah (CPO) Malaysia, kembali ditransaksikan bergerak mendaki. Prospek produksi yang 
mengalami penurunan di akhir tahun membuat harga CPO terangkat.  Sehingga, harga CPO untuk 
kontrak pengantaran Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange mendaki 0,29% dibanding 
posisi penutupan perdagangan Senin. Harga CPO bertengger pada level  RM 3.402/ton.  
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (9/12), harga CPO terpetntal, karena mengikuti turunnya 
harga minyak kedelai saingannya. Sehingga, harga minyak sawit Februari 2021 di Bursa Malaysia 
Derivatives Exchange tertekan sebesar 0.77% menjadi RM3,366  atau $827.03 per ton.  
 



 
 

Tampaknya, harga minyak sawit turun karena turunnya harga minyak kedelai di CBoT yang 
terpental sekitar 1.6%, pengaruh turunnya minyak kedelai lebih menurunkan harga dibandingkan 
fundamental data dari minyak sawit sendiri. Di mana produksi minyak sawit Desember 2020 turun 
dan cuaca buruk yang dapat menaikkan harga. 
 
Kemudian, laporan Reuteres, produksi sawit di Asia Tenggara turun karena curah hujan yang tinggi 
akibat cuaca La Nina, dan akan berlangsung sampai kuartal pertama pada tahun depan. Laporan 
The Southern Palm Oil Millers Association mengatakan produksi minyak sawit Malaysia dari 1-5 
Desember turun 4.2% dari November lalu. 
 
Merujuk the Malaysian Palm Oil Board (MPOB) akan mengumumkan data produksi, permintaan dan 
persediaan pada 10 Desember.  Impor minyak sawit Uni Eropa dan Inggris pada 2020/21 mulai 1 Juli 
sebesar 2.65 juta ton naik 7 % dari periode sebelumnya.  Dengan tingginya harga minyak sawit, 
maka banyak negara-negara pengimpor minyak sawit seperti India dan Cina beralih ke minyak 
kedelai yang harganya jauh lebih murah, walaupun ongkos kirimnya agak lebih mahal. 
 
Pada perdagangan hari keempat, Kamis (10/12), harga CPO Kembali lagi turun yang dipicu turunnya 
ekspor. Sementara menanti laporan ekspor pada Kamis (10/12), dan laporan bulanan persediaan 
dan permintaan dari MPOB pada Kamis juga. Sehingga, harga minyak sawit untuk kontrak 
pelepasan Februari 2020 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange ditutup turun 10 ringgit atau 0.3% 
menjadi RM3,356 atau level $825.99 per ton. 
 
Dilaporkan pula, bahwa harga minyak sawit sempat naik setelah Indonesia mengumumkan biaya 
restribusi yang progresif. Namun dengan turunnya harga minyak kedelai maka harga minyak sawit 
masih ditutup turun. Indonesia mengumumkan biaya restribusi pada pekan pertama sebelumnya. 
Namun masih memperkirakan ekspor minyak sawit 36 juta pada tahun depan. 
 

 
 
Cargo surveyor Intertek Testing Services pada minggu lalu mengatakan ekspor minyak sawit 
Malaysia dari 1-5 Desember turun 20%, sama dengan bulan Nopember dan pasar memperkirakan 
laporan ekspor dari 1 -10 Desember masih turun.  
 
Selanjutnya, perkiraan Reuter, bahwa produksi minyak sawit Nopember akan turun 10% dari bulan 
lalu menjadi 1.55 juta ton sementara persediaan akan tertekan 2%. Menurut Refinitiv Commodities 
Research, bahwa cuaca buruk dan turunnya hasil panen sawit akan menurunkan produksi minyak 
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sawit Malaysia menjadi 19.3 juta ton dan Indonesia produksi turun menjadi 47.2 juta ton di 
2020/21  
 
Harga minyak sawit turun karena pengaruh dari pasar minyak nabati yang turun, dan juga turunnya 
harga minyak mentah. Produksi minyak nabati dunia turun tahun ini karena produksi dari biji-bijian 
yang dijadikan minyak sedikit. Harga minyak sawit yang tinggi membuat para importir mengalihkan 
pembeliannya ke minyak kedelai walaupun biaya pengangkutan mahal dan kualitasnya berbeda. 
 
Hingga pada akhir pekan kedua, Jum’at (11/12), harga minyak sawit derdongkrak, setelah tiga hari 
berturut-turut bergeral turun. Ihwal ini dipicu setelah laporan MPOB yang menyatakan bahwa 
persediaan minyak sawit turun ke jumlah terendah tiga tahun karena turunnya produksi dan ekspor 
juga turun. 
 
Sehingga, harga CPO untuk kontrak Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange bergerak 
naik 47 ringgit atau 1.4% menjadi 3,405 ringgit ($838.67) per ton setelah naik 2% pada pertengahan 
pasar. 
 
Dilaporakn Reuters, bahwa ekspor minyak sawit Malaysia dari 1 – 10 Desember turun 6% dibanding 
bulan Nopember pada periode yang sama menjadi 417,960 ton, pengiriman ke Cina turun hampir 
setengahnya   menurut cargo surveyor AmSpec Agri Malaysia. Volume Ekspor Cina dan Uni Eropa 
tidak cukup untuk menurunkan penurunan pengiriman sebesar 50% dari pembeli terbesar India. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI CPO MINGGU KE TIGA BULAN DESEMBER 2020 
14  S.D. 18  Desember 2020. 

 

Analisis Harga CPO Minggu Ke Tiga Bulan Desember 2020 
 

Analisis Harga Emas Minggu Ketiga Desember 2020 
 

Harga Emas (14 Desember – 18 Desember 2020)  

Sepanjang pekan ketiga Desember 2020, seperti yang tergambar dalam chart, harga emas di bursa 

ICDX terlihat bergerak naik, kemudian di akhiir pekan, Jum’at (18/12) melemah. Sementara itu, di 

pasar spot dalam negeri, tercatat harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian tidak 

mengalami perubahan signifikan dari akhir pekan sebelumnya. Dilansir dari laman 

resmi Pegadaian, harga emas PT Antam dengan ukuran 2 gram masih tertahan di angka 

Rp1.921.000. 

 

Sementara itu, di bursa internasional di awal pekan, justru melemah. Dengan pelaksanaan vaksin 

Covid-19 mengangkat aset berisiko, membayangi ekspektasi lebih banyak stimulus fiskal dan 

moneter AS. Sehingga, harga emas spot bergerak turun sebesar 0,2% menjadi US$1,836.08 per ons. 

Sementara harga emas berjangka AS bergerak turun 0,2% menjadi US$1,839.90. 

 

Sekadar catatan, bahwa pengiriman pertama vaksin virus corona yang disetujui Pfizer Inc dan 

BioNTech SE di Amerika Serikat dimulai pada Ahad (13/12), meningkatkan harapan untuk 

pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan mengangkat ekuitas Asia. 

 

Akan tetapi kerugian emas dibatasi oleh harapan akan stimulus fiskal AS lebih lanjut. Berita laman 

Reuters melaporkan bahwa rencana bantuan senilai US$ 908 miliar akan dibagi menjadi dua dalam 

upaya untuk mendapatkan persetujuan dan dapat diperkenalkan paling cepat Senin (14/12). 

 

Fokus sekarang beralih ke pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve AS yang dimulai pada 

Selasa (15/12), dengan investor berharap pada peningkatan pembelian Treasury bertanggal lebih 

lama untuk menahan kenaikan imbal hasil, menurunkan dolar. Sehingga, emas, yang dianggap 

sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah naik 21% sepanjang tahun 

ini didukung oleh suku bunga mendekati nol dan stimulus global yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. 

 

Selanjutnya, memasuki perdagtangan Selasa (15/12), harga emas Kembali naik tipis yang didukung 

pelemahan kurs dolar AS. Kendati dimulainya vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat dan Kanada 

meningkatkan harapan pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. Sehingga, harga emas spot 

bergerak naik 0,64% menjadi US$1,838,47 per ons. Sementara, harga emas berjangka AS bergerak 

naik 0,67% menjadi US$ 1,844,40. 

 

Kemudian pada perdagangan Rabu (16/12), merujuk Bloomberg, harga emas bergerak naik ke level 

tertinggi satu pekan di tengah harapan untuk stimulus fiskal lebih lanjut untuk ekonomi AS dan 

ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan membatasi suku bunga. 

 



 
 

 
 

Sehingga, harga emas spot bergerak naik sebesar 0,2% menjadi US$1,857.74 per ons setelah 

menyentuh level tertinggi sejak 9 Desember 2020 pada level US$ 1,865.14. Sementara, harga emas 

berjangka AS bergerak naik 0,4% menjadi US$ 1,861.40.  

 

Presiden Komisi Eropa mengatakan telah ada kemajuan dalam kesepakatan perdagangan dengan 

Inggris sebagai akhir dari masa transisi Brexit. Di Amerika Serikat, sementara itu, para pemimpin 

kongres optimis pada hari Selasa tentang mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan pada 

stimulus untuk menghadapi krisis virus corona. 

 

Kemudian, bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga mendekati nol. 

Emas yang tidak menghasilkan telah naik 22% pada 2020 ini karena stimulus yang belum pernah 

terjadi sebelumnya telah dilepaskan secara global. 

 

Kemudian, pada perdagangan hari keempat, Kamis (17/12), harga emas Kembali naik pada awal 

perdagangan sesi Amerika Serikat. Kenaikan metal berharga pada pertengahan pekan ini dipicu 

prospek akan ada lebih banyak likuiditas di pasar global yang memicu naiknya permintaan untuk 

metal. Kenaikan harga emas ini terjadi meskipun meningkatnya minat terhadap resiko di pasar. 

 

Sehingga, harga emas berjangka kontrak pengiriman Februari  201 bergerak naik $6.20 per ons pada 

level US$1,861.60.  Kalender ekonomi yang dinantikan pada pekan ketiga ini adalah 

pertemuan  Federal Reserve’s Open Market Committee (FOMC), yang dimulai pada Selasa (15/12) 

dan berakhir pada Rabu (16/12) dengan pernyataan dan konferensi pers. 

 

 
www’http: tradingeconomics.com 

 

Hingga pada akhir pekan ketiga, Jum’at (18/12), harga emas berjangka berlanjut naik tajam pada 

awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Harga emas membukukan ketinggian empat minggu. 

Kenaikan harga metal berharga ini dipicu peneguhan kebijakan uang mudah dari Federal Reserve 

dan naiknya harapan akan paket stimulus yang baru bagi orang Amerika.  Dengan demikian 

pergerakan naik harga metal ini mengabaikan minat terhadap resiko yang lebih baik di pasar. 

Tercatat harga emas berjangka untuk kontrak Februari 2021 bergerak naik sebesar US$27.00 pada 

level US$1,886.00. 

 

Tampaknya, minat terhadap risiko dari para trader dan investor minggu ini tetap tinggi, setelah 

pertemuan FOMC yang bersahabat  dan pandangan bahwa Kongres AS sedang bergerak mendekat 

kepada kesepakatan mengenai paket stimulus keuangan bagi orang Amerika. The Fed tidak 

https://tradingeconomics.com/commodity/rubber


 
 

menambah skema pembelian obligasinya, sekalipun mengecewakan bagi yang sudah mengharapkan 

tindakan yang segera, namun Gubernur Jerome Powell mengulangi komitmennya untuk melakukan 

apa saja yang diperlukan dan menjamin untuk melanjutkan tingkat bunga yang rendah sampai 2023 

dan dengan perpanjangan waktu QE. Di Washington para pembuat undang – undang sedang 

membuat kemajuan terhadap penandatanganan paket stimulus senilai $900 miliar. Berita ini 

membebani kurs dolar AS yang safe haven. 
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Analisis Harga CPO Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Desember 2020, harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) terlihat 
stabil tipis dan kemudian melemah di akhir pekan. Padahal, pada pekan ketiga sebelumnya, 
mengalami tekanan. Tercatat pada Senin (21/12), harga CPO berjangka mengalami tekanan tipis.  
 
Merujuk laporan laman Bloomberg, Senin (21/12), mengawali perdagangan, kontrak minyak sawit 
mentah Malaysia ditransaksikan lebih rendah. Namun koreksi yang terjadi tidak terlalu 
besar. Sehingga, harga kontrak berjangka untuk pengiriman Maret 2021 di Bursa Malaysia Derivatif 
Exchange (MDEX) turun tipis 0,06% dibanding posisi penutupan akhir pekan sebelumnya. Sehingga 
harga kontrak CPO awal pekan bertengger pada level RM 3.440/ton. 
 
Tampaknya, sentimen yang membebani harga CPO adalah anjloknya harga minyak mentah. 
Sentimen yang mempengaruhi pergerakan harga minyak masih belum berpaling dari 
perkembangan wabah Covid-19. Pandemi belum benar-benar bisa dijinakkan, meski program 
vaksinasi darurat sudah mulai digalakkan. 
 
Kemudian, serangan gelombang kedua Covid-19 di Inggris, Eropa dan Amerika Serikat (AS) 
membuat banyak negara-negara tersebut yang kembali menerapkan lockdown ketat. Penguncian 
aktivitas ekonomi ini berakibat pada rendahnya mobilitas dan anjloknya permintaan terhadap 
bahan bakar. 
 
Pasar semakin cemas dibuat ketika beredar kabar bahwa Inggris menemukan suatu strain virus 
Corona baru yang merebak di negara tersebut. Reuters melaporkan varian baru ini 70% jauh lebih 
menular dari tipe varian awal. 
 
CPO merupakan salah satu bahan baku biodiesel yang merupakan bahan bakar substitusi minyak, 
sehingga pergerakan harga minyak akan ikut berpengaruh terhadap harga CPO. Ketika harga 
minyak mentah ambles, maka penggunaan CPO untuk pembuatan bahan bakar nabati menjadi 
kurang ekonomis. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (22/12), harga CPO untuk kontrak pelepasan Maret 2021 di 
Bursa Malaysia Derivatives Exchange kembali melemah tipis sebesar RM8 ringgit atau 
1.02% menjadi RM3,406. 
 
Pada akhir pekan sebelumnya, harga minyak sawit   untuk ke tiga kalinya mencapai rekor di 
harga  RM3,443 atau kisarn US$ 852.76. Ihwal ini dipicu karema persediaan sedikit akibat produksi 
sawit berkurang. Produksi sawit di Malaysia dan Indonesia turun karena kesulitan mendapatkan 
buruh di masa pandemi ini. 



 
 

 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (23/12), harga CPO kontras dengan dua hari sebelumnya. 
Harga naik yang dipicu karena perkiraan impor minyak sawit Cina akan meningkat pada tahun 
depan dan Indonesia tetap menerapkan penggunaan biodiesel.  
Sehingga, harga minyak sawit untuk kontrak pelepasan Maret 2021 di Bursa Malaysia Derivatives 
Exchange tergenjot RM10 atau 0.3% menjadi RM3,416 atau US$841.59, harga minyak sawit kembali 
naik setelah turun 1.1% pada Senin (20/12). 
 
Terpantau, harga bergerak naik dipicu oleh laporan MPOX, bahwa kenaikan perkiraan impor minyak 
sawit oleh Cina pada 2021 menjadi 6.4 juta ton dari 6.2 juta ton pada 2020. Sementara, Indonesia 
mengumumkan akan melanjutkan rencana semula untuk mengalokasikan 9.2 juta kl biodiesel tahun 
depan, pernyataan ini dikeluarkan  seminggu setelah dikeluarkan pengumuman akan mengurangi 
alokasi untuk menggunakan biodiesel karena pandemi Covid-19. Indonesia menggunakan B30, 
bahan bakar dengan 30% adalah minyak sawit. 
 
Harga minyak sawit juga naik karena mengikuti kenaikan dari harga minyak kedelai ke harga 
tertinggi 6 ½ tahun di bursa Chicago Board of Trading (CBoT), karena produksi Argentina berkurang 
akibat kekeringan dan pemogokan buruh pelabuhan sehingga kedelai tidak bisa dikirim. Pergerakan 
harga minyak sawit sangat dipengaruhi oleh pergerakan minyak nabati saingan di pasar global. 
 
Selanjutnya, menurut the Malaysian Palm Oil Board (MPOB), bahwa Malaysia akan menaikkan 
pajak ekspor pada bulan Januari membuat kenaikan harga tidak berlanjut, pajak ekspor untuk CPO 
naik 8% dari 6.5% pada Desember 2020. 
 
Menjelang perayaan Natal 2020, Kamis (24/12), harga minyak sawit kembai naik mengikuti 
kenaikan minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBoT). Sehingga, harga CPO untuk kontrak 
pengantaran Maret 2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange ditutup naik 3.6% atau RM8 
menjadi RM3,536 atau US$870.72. 
 
Dilaporkan pula, bahwa harga minyak sawit masih terus bergerak naik karena peningkatan 
permintaan ekspor dan persediaan yang sedikit, namun kenaikan itu sempat terhenti karena 
kenaikan dari pajak ekspor pada Januari 2021. Produksi minyak sawit berkurang karena produksi 
sawit berkurang di Indonesia dan Malaysia akibat berkurangnya pekerja di kebun sawit, selama 
pandemi  virus corona. 
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Hingga pada akhir pekan, pada liburan Jum’at (25/12), dilaporkan harga CPO di Tanah Air naik tipis. 
Misalnya, merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau 
dengan merujuk surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No.51 periode 23 -  29 
Desember 2020, telah menyepakati harga sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp15,55/kg menjadi 
R2P.158,39/kg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI CPO MINGGU KE LIMA BULAN DESEMBER 2020 
28 Desember  S.D. 01 Januari 2021. 

 

Analisis Harga CPO Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 
Pergerakanharga hingga pada pekan kelima Desember 2020, harga minyak kelapa sawit (crude 
palm oil/CPO) terlihat melandai stabil, seperti dalam chart berbasis harga bursa ICDX. Sebelumnua, 
harga mengalami pendakian pada pekan keempat. Namun demikian, tercatat pada Senin (28/12), 
jelang akhir tahun, harga kontrak futures , di awali harga CPO di bursa Malaysia terpeleset. 
 
Kendati terpelest, harga minyak kelapa sawit ini masih bertengger di rentang posisi tertingginya 
sejak 8,5 tahun terakhir. Tercatat di laman Bloomberg, pergerakan harga CPO tertekan sebesar 
RM22 atau melemah sebesar 0,62% dibanding posisi penutupan perdagangan akhir pekan 
keempat. Sehingga tercatat, harga pada awal pekan untuk kontrak penghantaran Maret 2021 di 
Bursa Malaysia Derivatif Exchange berada di RM 3.547/ton. 
  
Tekanan terhadap harga CPO diseret oleh pelemahan di Bursa Komoditas Dalian. Kontrak minyak 
kedelai maupun minyak sawit di bursa Dalian tertekan 0,5% yang dipicu impor kedelai AS oleh Cina 
melonjak. Impor kedelai dari AS pada November 2020 meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 
sebelumnya. Namun prospek harga CPO untuk 2021 masih cerah, setidaknya sampai kuartal 
pertama 2021 berakhir. 
 
Selanjutnya, musim hujan yang menyebabkan banjir di banyak wilayah perkebunan kelapa sawit 
juga dapat memengaruhi produksi komoditas Negeri Jiran tersebut. Sehingga memicu semakin 
ketatnya pasokan minyak sawit yang akan berdampak pada penguatan harga CPO memasuki tahun 
2021. 
 
Selanjunjutnya, memasuki hari kedua, Selasa (29/12), harga CPO di bursa Malaysia lanjut terkoreksi 
setelah ditutup melemah sebelumnya. Walaupun harga melemah, secara rerata harga CPO masih 
bertengger tinggi.  Tercatat, harga CPO untuk kontrak pengiriman Maret 2021 yang aktif 
diperdagangkan di Bursa Malaysia Derivatif Exchange, berada di RM 3.526/ton. 
 
Berikutnya, pada perdagangan Kamis (31/12), harga CPO kembali bergerak naik. Harga komoditas 
minyak sawit mentah ini mengalami kenaikan sejak Juni 2020 dan diperkirakan akan terus 
menjanjak hingga semester I 2021 bertalian sentimen positif dari Malaysia dan Indonesia. Tren 
positif ini telah membawa harga CPO di Bursa Malaysia Derivative Exchange telah menyentuh level 
RM3.600 per ton. Harga tersebut merupakan harga CPO tertinggi dalam 8,5 tahun terakhir. Perlu 
diketahui bahwa Malaysia dan Indonesia memproduksi 85%  pasokan CPO dunia 
 
Sekadar catatan juga, pada akhir 2019 kecaman PM Malaysia terhadap India sempat membuat 
India tidak lagi membeli minyak sawit dari Malaysia. Konsekuensinya, ekspor minyak sawit ke India 
anjlok dan persediaan minyak sawit banyak sehingga harga minyak sawit dimulai dari bulan 
Februari sampai Mei 2020 mengalami tekanan. India memulihkan hubungan dengan Malaysia 



 
 

 
 

setelah PM Malaysia diganti dan kembali mengadakan pembelian minyak sawit ke Malaysia, setelah 
sempat mengalihkan pembelian minyak sawit ke Indonesia. 
 
Harga minyak sawit mengalami tantangan dari penolakan pasar Eropa untuk memakai minyak sawit 
dengan tuduhan minyak sawit  tidak sustainable  dan merusak lingkungan karena perkebunannya 
dengan membongkar hutan. Pertikaian ini sudah dapat diselesaikan dengan diskusi antara Eropa 
dan produsen minyak sawit Indonesia dan Malaysia. 
 
Sejak awal 2020, pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan lockdown di Malaysia. Dampaknya, para 
pekerja di ladang sawit yang berasal dari Indonesia dan Filipina dipulangkan ke negaranya akibatnya 
perkebunan sawit mengalami kekurangan pekerja di saat panen. 
 
Sebagaimana diketahui, pada akhir 2019, Indonesia mencanangkan menggunakan minyak sawit 
sebagai bahan pembuatan biodiesel. Pada awal 2020 sudah direncanakan untuk menggunakan B30, 
biodiesel yang mengandung 30% minyak sawit. Akan tetapi, pada 2020, dengan pandemi Covid-19, 
banyak orang mengurangi aktivitasnya di luar rumah sehingga pemicu permintaan bahan bakar 
minyak berkurang. Sehingga, harga bahan bakar terpental, dan tentu permintaan B30 berkurang. 
Menjelang akhir 2020, Indonesia masih menetapkan penggunaan B30, dan penundaan penggunaan 
B40. 

 

 
 
Hingga pada akhir pekan kelima, atau awal 2021, Jum’at (1/1), komoditas minyak sawit mentah 
initerus melanjutkan tren positif. Harga CPO kontrak pengiriman Maret 2021, pada haris pada hari 
sebelumnya, yang diperjualbelikan di Bursa Malaysia Derivative Exchange berada di level RM 3.566 
per ton. Bahkan, sebelumnya, harga CPO sudah sempat menyentuh level tertingginya pada Kamis 
(31/12), , yakni RM 3.593 per ton. Kendati sedikit terkoreksi, harga tersebut merupakan harga CPO 
tertinggi dalam 8,5 tahun terakhir. 
 
Salah satu pemicu mendorong kenaikan harga CPO adalah turut naiknya harga kontrak minyak 
kedelai serta minyak mentah dunia. Di satu sisi, permintaan terhadap CPO yang mulai pulih tidak 
diseimbangi oleh kondisi pasokan yang relatif ketat dalam beberapa waktu terakhir. 
 
Diperkiran, output kemungkinan besar masih akan tertekan seiring adanya La Nina yang 
mengakibatkan peningkatan curah hujan di Malaysia dan Indonesia. Hal ini akan menyebabkan 
semakin ketatnya pasokan minyak sawit yang akan berdampak pada penguatan harga CPO 
memasuki 2021.                                                           
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Analisis Harga Emas Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

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

dan bursa berjangka berlanjut bergerak naik dengan pola zig-zag, dan kemudian di akhir pekan, 

Jum’at (2/10) terlihat stabil. Padahal pada akhir pekan sebelumnya, harga emas mengalami reli 

seiring permintaan yang kuat terhadap aset safe haven.  

 

Pada awal pekan, Senin (5/10), perdagangan emas di pasar spot dalam negeri terlihat naik tipis. 

Merujuk harga emas batangan 24 karat  PT Aneka Tambang Tbk. atau emas Antam tercatat naik 

tipis dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan 

dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas ukuran 1 gram bergerak naik Rp1.000 menjadi 

Rp1.015.000 dari harga sebelumnya yang berada pada evel Rp1.014.000.  

 

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, harga emas spot di New York juga naik tipis sebesar 

0,04 persen dan sudah cukup untuk mengantarkan emas kembali ke level US$1.900 per troy ounce. 

Adapun emas berjangka di bursa Comex New York bergerak turun tipis sebesar 0,10 persen ke 

posisi US$1.905,6 per troy ounce. Indeks dolar di sisi laint terpantau turun 0,07 persen ke level 

93,7820. 

 

Namun tak berselang lama, harga emas kembali melorot di bawah level US$1.900 per trou ounce. 

Monex Investindo Futures melaporkan harga emas berpeluang masih dalam tekanan turun dalam 

jangka pendek di tengah outlook menguatnya dolar AS setelah adanya pernyataan yang optimis 

dari Gedung Putih mengenai kesehatan Presiden Trump. 

 

Sentimen lain yang berpotensi menekan harga emas adalah belum adanya sinyal progres lanjutan 

dalam negosiasi stimulus di AS. Fokus pada awal pekan pertama Oktober 2020 akan tertuju ke data 

ISM Non-Manufacturing PMI AS pukul 21:00 WIB. Pekan sebelumnya, harga emas juga bergerak 

zigzag. Sempat menguat karena dipicu sentimen Donald Trump, emas berbalik melorot. 

Berdasarkan data Bloomberg, harga emas spot ditutup melemah 0,32 persen ke posisi US$1.899,84 

per troy ounce.   

 

Sehingga, harga emas berjangka di bursa Comex, kontrak pengantaran Desember 2020 juga 

terjerembab 0,45 persen ke level US$1.907,60 per troy ounce. Mengutip Marketwatch, harga emas 

berjangka berakhir lebih rendah pada hari Jumat meskipun Presiden Donald Trump dan istrinya 

https://market.bisnis.com/emas


 
 

mengumumkan bahwa mereka telah tertular penyakit Covid-19 dan akan dikarantina di Gedung 

Putih selama berhari-hari. 

 

Sekanjutnya, pada perdagangan Selasa (6/10), harga emas kembali terdongkrak pada perdagangan 

sesi AS didukung sebagian turunnya indeks dolar AS memulai minggu yang baru. Namun kenaikan 

metal safe-haven ini tertahan oleh berkurangnya keengganan terhadap resiko di pasar.  

 

Sehingga, terpantau harga emas berlanjut bertahan di atas US$1,900 per ons dengan sektor jasa AS 

menemukan momentum yang kuat pada bulan sebelemnya. Institute for Supply Management (ISM) 

mengatakan bahwa indeks non-manufaktur AS pada September 2020 menunjukkan angka 57.8%, 

bergerak naik dari angka Agustus pafa 56.9%. Angka ini juga lebih baik daripada yang diperkirakan 

sebesar 56.3%. Angka diatas 50% memperlihatkan tanda-tanda pertumbuhan  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (7/10), merujuk laman Bloomberg, harga emas bergerak naik 

tipis, Kenaikan ini sebagian masih karena melemahnya dolar AS. Kenaikan metal safe-haven 

menjadi terbatas oleh karena berkurangnya keengganan terhadap resiko di pasar pada awal minggu 

ini. 

 

Namun kenaikan harga emas terkoreksi oleh karena pidato Powell yang negatif. Harga emas 

berjangka untuk kontrak Desember 2020 bergerak turun US$17.20 pada level US$1,905.30 per ons. 

Di dalam pemilihan Presiden, Trump mengalami kenaikan sejak kemenangannya di dalam debat 

calon presiden dan terkena Covid – 19 yang membangkitkan simpati para pendukungnya. Trump 

lebih disukai pasar karena kebijakannya yang selama ini berorientasi pasar. Sebaliknya Biden disukai 

karena akan memberikan stimulus dalam jumlah yang lebih besar. 

 

Selanjutnya, pada hari keempat, Kamis (8/10), harga emas turun tajam setelah Presiden AS Donald 

Trump mengirim tweet yang meminta diakhirinya diskusi paket stimulus di Kongres. Belakangan ini 

pasar emas bertingkah laku lebih seperti komoditi mentah ketimbang asset safe-haven.  

 

Pasar saham global bervariasi dalam perdagangan semalam. Indeks saham AS mengarah naik pada 

saat pembukaan perdagangan sesi New York. Setelah terjadi aksi jual pada hari Selasa malam 

setelah Presiden AS Donald Trump mengirimkan tweet yang meminta untuk diakhirinya negosiasi 

paket stimulus tambahan dalam rangka membantu pemulihan akibat dampak Covid – 19 dengan 

Demokrat, indeks saham AS mengalami rebound setelah Trump mengirim lagi serangkaian tweet 

lainnya yang meniadakan tweetnya yang awal dengan mengatakan bahwa dia ingin langkah-

langkah stimulus tertentu diloloskan oleh Kongres termasuk stimulus pemberian cek untuk orang-

orang Amerika. Kendati demikian masih ada keraguan Kongres akan bisa segera setuju dengan 

rencana stimulus untuk orang Amerika dan pebisnis AS. 
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Hingga akhir pekan, Jum’at (9/10), terpantau di laman Bloomberg, harga emas naik tipis. Sekali lagi 

emas memilih untuk berperilaku seperti pasar komoditi dan mengikuti kenaikan pasar saham global 

dalam perdagangan semalam. Kelihatannya para trader emas memandang reli dari pasar saham 

menunjukkan permintaan terhadap komoditi yang membaik secara keseluruhan. Namun kemudian 

harga emas berbalik turun ke $1,882, kerendahan harian yang baru, sebelum akhirnya naik lagi ke 

level US$1,885.  

 

Para trader dan investor masih memonitor diskusi di Kongres mengenai paket stimulus bagi 

penduduk dan bisnis Amerika. Walaupun tidak nampak terobosan kesepakatan di depan mata. 

Meskipun demikian indeks saham AS tetap mengalami reli dengan pemikiran kesepakatan akan bisa 

dicapai segera. Pergerakan naik harga emas juga mendasarkan dirinya kepada pemikiran stimulus 

uang yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menimbulkan inflasi yang problematik nantinya. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Selama pekan kedua Oktober 2020, harga emas di bursa berjangka dan pasar spot kembali bergerak 

fluktuatif dengan tren melemah. Seperti yang terlihat dalam chart, harga emas di bursa berjangka 

melemah dan akhir pekan kedua Oktober 2020.   

 

Sementara itu, pada awal pekan kedua, Senin (12/10), laporan dari Tanah Air, merujuk laman PT 

Aneka Tambang (Antam) Tbk, bahwa emas  batangan Antam bergerak menurun dibandingkan 

perdagangan sebelumnya.  Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam 

Mulia Antam, harga emas ukuran 1 gram berada pada level Rp1.017.000, turun Rp2.000. 

 

Selanjutnya, di bursa emas internasional, terpantau di laman Reuters, harga emas bergerak lebih 

tinggi seiring dengan rencana stimulus Amerika Serikat dan pelemahan mata uang dolar AS. 

Tercatat, harga emas spot bergerak mendaki 0,07 persen atau 1,38 poin menuju US$1.931,78 per 

troy ounce. Sementara, harga emas di bursa Comex New York, untuk kontrak pengantaran 

Desember 2020 bergererak naik 0,65 persen atau 12,5 poin menjadi US$1.938,7 per troy ounce. 

 

Merujuk laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas bergerak lebih tinggi pada 

akhir pekan sebelumnya, didukung oleh pelemahan dolar AS dan optimisme akan paket bantuan 

virus corona di AS, setelah Presiden Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Kongres telah 

dimulai kembali 

 

Pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (13/10), harga emas bergerak jatuh yang dipicu  rebound 

dalam kurs dollar AS, sementara investor berharap paket stimulus AS dapat dirilis. Sehingga, harga 

emas spot turun 0,1% menjadi US$1.920,76 per ons. Kemudian, harga emas berjangka AS bergerak 

turun 0,13% menjadi US$1.926. 

 

Langkah-langkah stimulus besar-besaran untuk membatasi kerusakan ekonomi dari pandemi Covid-

19 telah mendukung emas, yang secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan 

penurunan nilai mata uang. Harga telah naik sekitar 26% sepanjang 2020 ini. Sementara itu, 

menambah ketidakpastian atas pemulihan ekonomi adalah lonjakan kasus virus corona baru-baru 

ini di negara-negara besar, dengan infeksi di seluruh dunia melintasi 37,68 juta. 
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Selanjutnya pada perdagangan Rabu (14/10), tercatat harga emas bergerak turun pada 

perdagangan sesi Amerika Serikat sebagian dipicu menguatnya indeks kurs dolar AS. Selain itu, 

indeks saham AS yang mendekati rekor ketinggiannya juga merupakan faktor “bearish” bagi metal 

yang safe-haven. Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak Desember 2020 bergerak turun 

US$34.90 per ons pada posisi US$1,890.10. Sementara emas Antam ditawarkan beli pada Rp 

1.015.000,- per gram, turun Rp 2000,- 

 

Tampaknya, pasar saham global bervariasi dalam perdagangan. Indeks saham AS pada pembukaan 

perdagangan sesi New York mengarah bervariasi. Pada pekan kedua Oktober 2020 ini akan ada 

laporan penghasilan kuartal ketiga dari perusahaan-perusahaan besar. 

Banyak negara-negara industri yang utama kesulitan dalam meredam penyebaran infeksi Covid – 

19. Sementara Johnson & Johnson menghentikan sementara uji coba vaksin Covid – 19 nya, 

padahal Johnson & Johnson diharapkan akan segera mengeluarkan vaksin yang menjanjikan.Pasar 

menantikan keluarnya data Consumer Price Index (CPI) untuk bulan September yang diperkirakan 

naik 0.2% dari bulan Agustus yang berada pada 0.4%. 

 

Pada perdagangan hari berikutnya, Kamis (15/10), harga emas kemmbali mendaki, dengan para 

trader yang penganut bullish emas melangkah masuk untuk membeli pada saat harga turun tajam 

pada Rabu pagi (14/10). Sedikit melemahnya indek dolar AS pada pertengahan pekan kedua 

Oktober 2020 juga menambah kenaikan dari metal berharga ini. Sehingga, harga emas berjangka 

kontrak Desember 2020 diperdagangkan naik  mendaki sebesar US$9.80 per ons pada level 

US$1,904.40. 

. 

 
https://goldprice.org/gold-price-today/2020-09-19 

 

Sementara itu, hingga akhir pekan, Jum’at (16/10), harga emas bergerak melemah yang dipicu 

naiknya indeks dolar AS. Harga emas bertingkah laku seperti komoditi mentah dan bukannya aset 

https://goldprice.org/gold-price-today/2020-09-19


 
 

safe-haven, sebagaimana yang terlihat di dalam penurunan pasar saham global yang menjadi 

elemen bearish yang lainnya dari harga emas.  

 

Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak pengiriman Desember 2020 kembali bergerak turun 

sebesar US$10.30 pada level US$1,897.00. Sementara emas Antam ditawarkan beli pada Rp 

1.009.000,- per gram. 

 

Pasar saham global kebanyakan turun dalam perdagangan. Indeks saham AS mengarah turun pada 

saat perdagangan sesi New York dimulai. Kekhwatiran mengenai penyebaran Vovid-19 di negara-

negara industri utama dan lainnya, dengan Eropa terpukul ekstra keras yang membuat para trader 

dan investor menjadi lebih enggan terhadap resiko pada pekan kedua Oktober ini. 

 

Tercatat, Perancis mengumumkan jam malam di Paris dan beberapa kota metropolitan lainnya 

untuk memerangi penyebaran coronavirus yang cepat di negara dengan perekonomian kedua 

terbesar di Eropa. Jerman yang merupakan lokomotif ekonomi di benuar Eropa sedang 

mempertimbangkan pengenaan pembatasan jika keadaan tidak membaik. Spanyol, Belanda, dan 

Belgia sedang berjuang selama minggu yang panjang. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Oktober 2020, seperti yang tergambar dalam chart, harga emas di bursa 
ICDX terlihat bergerak melemah. Sementara itu, di pasar spot dalam negeri, tercatat harga emas 
batangan 24 karat berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT 
Antam Tbk, harga emas ukuran 1 gram tidak mengalami perubahan. Harga emas sama pada 
transaksi Sabtu (17/10), yakni di level Rp 1.008.000 per gram.  
 
Pada awal pekan ketiga, Senin (19/10), harga emas bergerak variatif Mengonfirmasi 
laman Bloomberg, harga emas berjangka di bursa Comex AS terpantau melemah sebesar 0,04 
persen atau 0,8 poin ke level US$1.905,6 per troy ounce. Di sisi lain, harga emas di 
pasar spot terpantau menguat 0,13 persen atau 2,45 poin ke posisi US$1.901,74 per troy ounce.  
 
Sehingga, harga emas diperkirakan masih tertekan dalam perdagangan, menyusul ketidakpastian 
atas stimulus AS dan lonjakan kasus Covid-19 di Eropa. Dua sentimen tersebut meningkatkan minat 
investor untuk mengumpulkan dolar AS sebagai aset investasi aman, atau safe haven. Terlihat, kurs 
dolar AS tergelincir 0,2% terhadap saingannya, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata 
uang lainnya.  
 
Kemudian, fokus berkanjut pada potensi paket stimulus yang diharapkan disepakati sebelum 
pemilihan 3 November terus berdampak pada emas.  Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan pada 
Ahad (18/10), bahwa perbedaan tetap ada dengan pemerintahan Trump pada paket bantuan, 
tetapi dia optimis undang-undang dapat didorong sebelum Hari Pemilihan.  
 
Sehingga harga emas, yang telah naik lebih dari 26% sepanjang 2020 ini, cenderung mendapatkan 
keuntungan dari pengeluaran stimulus karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap risiko inflasi 
dan penurunan nilai mata uang.  Kekhawatiran seputar pembatasan baru yang disebabkan oleh 
virus corona di Eropa dan di tempat lain juga mendukung daya tarik safe-haven emas. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (20/10), harga emas berferak naik pada awal perdagangan 
sesi Amerika Serikat karena melemahnya dolar AS. Sehingga, tercatat harga emas berjangka 
kontrak pengiriman Desember 2020 bergerak naik sebesar US$9.60 per ons pada level 
US$1,916.00.  
 
Pasar saham global bervariasi dalam perdagangan.. Indeks saham AS dibuka mengarah naik pada 
perdagangan sesi New York. Minat para trader dan investor membaik memulai minggu 
perdagangan yang baru, karena pengharapan akan tercapainya kesepakatan antara Kongres AS 
yang dikuasai Demokrat dengan Republikan mengenai paket stimulus buat orang Amerika. 
 



 
 

Selain itu, data ekonomi yang keluar dari Cina di mana ekonomi Cina bertumbuh sebesar 4.9% pada 
kuartal ketiga, yang lebih lambat daripada yang diperkirakan, meskipun dianggap masih bagus. Hal 
penting diluar pasar metal berharga adalah melemahnya indeks dolar AS dan turunnya harga 
minyak mentah Nymex. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (21/10), tampaknya harga emas bergerak Kembali terpental 
pada sesi Amerika Serikat. Sikap terhadap risiko dari para trader dan investor meningkat karena 
adanya harapan akan tercapainya kesepakatan stimulus fiskal AS. Penurunan harga emas tertahan 
oleh karena melemahnya indeks dolar AS. Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak 
Desember 2020 diperdagangkan turun sebesar US$4.80 per ons pada level US$1,906.90.  
 
Minat terhadap risiko dari para trader dan investor tertekan oleh berita-berita mengenai Covid 
yang semakin bertambah buruk setiap hari. Infeksi meningkat di Eropa, AS dan Amerika Selatan. 
Meskipun demikian, ada konsensus di pasar bahwa tidak akan ada lockdown bisnis dan ekonomi 
selengkap seperti pada musim semi, walaupun situasi Covid menjadi bertambah buruk. 
 
Selanjutnya, pada transaksi Kamis (22/10), merujuk Bloomberg, harga emas berjangka naik pada 
awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Kenaikan harga emas dipicu melemahnya indeks dolar AS 
yang menyentuh kerendahan selama enam pekan. Tergerusnya indeks saham AS pada saat 
perdagangan sebelum sesi New York dimulai juga menambah pergerakan naik dari metal berharga 
ini. Sehingga, harga emas berjangka kontrak Desember 2020 bergerak naik sebesar US$6.90 per ons 
pada level US$1,922.40.  
 
Naiknya kasus Covid-19 di Eropa dan Amerika Selatan terus menekan antusiasme dari para trader 
dan investor pada pertengahan pekan ketiga Oktober 2020 ini. Para pembuat obat terus bergegas 
untuk mendapatkan vaksin yang berhasil, namun tidak satupun kelihatannya siap untuk 
mempresentasikan kemajuannya kepada publik segera. 
 

 
 
Hingga pada akhir pekan, Jum’at (23/10), harga emas turun lumayan dalam, diperdagangkan 
berlawanan dengan pergerakan indeks dolar AS mengalami koreksi setelah menyentuh kerendahan 
selama enam pekan pada Rabu (21/10). Tampaknya, harga emas tidak bisa mengalami kenaikan 
bahkan pada saat indeks saham AS mulai goyah. 
 



 
 

 
 

Sehingga, harga emas bertahan di support mendekati $1,900 setelah mengalami tekanan jual yang 
baru dengan  lebih sedikitnya orang Amerika yang mengajukan klaim pengangguran dibandingkan 
dengan yang diperkirakan. 
 
Merujuk laporan Departemen Tenaga Kerja AS, bahwa orang Amerika yang mengajukan klaim 
pengangguran pertama kalinya, menurun sebanyak 55.000 ke 787.000 dari level pekan lalu yang 
telah direvisi di 842.000. Data dari pasar tenaga kerja AS yang terbaru ini lebih bagus secara 
signifikan dari yang diperkirakan. Konsensus pasar memperkirakan klaim pengangguran AS akan 
berada disekitar 860.000.  
 
Data tenaga kerja yang lebih baik daripada yang diperkirakan ini menambah tekanan turun 
terhadap harga emas. Sehingga harga emas berjangka kontrak bulan Desember diperdagangkan 
turun lebih dari 1,2% ke level US$1,905.80 per ons. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Oktober 2020, terlihat dalam Chart, harga emas begerak fluktuatif 

Dampaknya,  di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (26/10), harga emas batangan PT Aneka 

Tambang Tbk. atau emas Antam bergerak turun. Harga emas terjerembab sebesar Rp 1.000 ke level 

Rp 1.007.000 per gram. Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga turun 

Rp1.000 menjadi Rp899.000 per gram.  

 

Di bursa berjangka internasional pada awal pekan keempat, juga bergerak turun tipis pada awal 

perdagangan sesi Amerika Serikat. Metal berharga ini terus diperdagangkan berlawanan dengan 

pergerakan kurs dolar AS yang mengalami kenaikan. Kendati demikian turunnya harga emas 

terbatas di tengah tekanan jual yang terjadi di pasar saham.  

 

Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak Desember 2020 diperdagangkan melemah sebesar 

US$0.90 per ons pada level US$1,904.30. Tercatat pula, bahwa diskusi paket stimulus Covid – 19 

belakangan ini antara Partai Demokrat dengan Republikan di Kongres AS telah gagal menghasilkan 

kesepakatan, seminggu sebelum pemilihan presiden AS berlangsung. Hal ini juga negatif bagi pasar 

saham. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (27/10), merujuk laman Bloomberg, harga emas bergerak 

turun tipis pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Sehingga, harga emas berjangka untuk 

kontrak Desember 2020 diperdagangkan melemah sebesar US$0.90 per ons pada lervel 

US$1,904.30.  

 

Merujuk dinamika pasar saham global yang kebanyakan turun dalam perdagangan Senin malam. 

Indeks saham AS mengarah turun pada saat perdagangan sesi New York dimulai. Sikap para trader 

dan investor kurang bersemangat memulai suatu minggu perdagangan yang baru, dengan 

meningkatnya infeksi pandemik di banyak negara di dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. 

Kekuatiran akan diterapkannya lockdown yang baru meningkat menjelang musim dingin. 

 

Kemudian pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (28/10), tercatat harga emas sedikit melemah. 

Sementara waktu pemilihan presiden AS tinggal satu minggu lagi, kebanyakan pasar berhenti 

sejenak sampai hasil pemilihan menjadi jelas. Kebanyakan trader akan keluar dari pasar, tidak mau 

ambil resiko, karena hasil pemilihan presiden yang masih tinggi ketidakpastiannya.  

 



 
 

 
 

Kendati demikian, harga emas masih berpotensi naik karena bertambahnya permintaan safe-haven 

menjelang waktu pemilihan yang semakin mendekat. Sehingga, harga emas berjangka kontrak 

pengiriman Desember 2020 melemah sebesar U$1.00 per ons ke level US$1,904.70.  

 

Selanjutnya, merujuk laman Bloomberg, harga emas mengalami kenaikan setelah indeks keyakinan 

konsumen AS untuk Oktober 2020 yang kurang dari yang diperkirakan pasar. Indeks keyakinan 

konsumen AS pada Oktober 2020 bergerak turun ke level 100.9 dari angka September 2020 yang 

telah direvisi turun ke 101.30.  

 

Sementara para ekonom AS, memperkirakan indeks keyakinan konsumen AS ini muncul di 102.0. 

Sehingga, harga emas  terdongkrak sebesar ke level US$1,909.80 per ons atau naik 0.22% pada hari 

sebelumnya. 

 

Tercatat, pasar saham global kebanyakan melemah dalam perdagangan semalam. Indeks saham AS 

mengarah sedikit naik pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Pasar global tetap 

gelisah dengan meningkatnya infeksi pandemi di banyak bagian dunia, termasuk di Eropa dan AS. 

Ada kekuatiran lockdown yang baru akan datang pada saat musim dingin datang, meskipun tidak 

se-ekstrim musim semi yang lalu. Eropa sudah siap melakukan karantina dari sebagian aktifitas 

bisnisnya. Sementara sampai saat ini belum ada vaksin yang sudah siap untuk dirilis bagi distribusi 

umum. 

 

Pada perdagangan hari berikutnya, Kamis (29/10), tercatat harga emas bergerak turun. Metal 

berharga ini tertekan oleh karena menguatnya dolar AS. Emas tidak dapat bertahan meskipun 

keengganan terhadap risiko meningkat di pasar. Sekali lagi trader jangka pendek lebih 

memperhatikan pergerakan indeks dolar AS dalam perdagangan emas. Sehinga, harga emas 

berjangka untuk kontrak Desember 202 terakhir turun sebesar US$31.50 per ons ke level 

US$1,880.20.  
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Hingga pada akhir pekan keempat, Jum’at (30/10), tercatat harga emas melemah pada awal 

perdagangan sesi Amerika Serikat. Metal berharga terpukul oleh menguatnya indeks dolar AS pada 

mingguini. Metal berharga belum mendapatkan banyak permintaan. Sehingga di tengah goyahnya 

pasar saham AS, harga emas berjangka untuk kontrak pengantar Desember 2020 bergerak turun 

sebesar US$4.50 per ons pada level US$1,874.40.  Kemudian, harga emas Antam ditawarkan beli 

pada Rp 995.000,- per gram, turun Rp 12.000,- 

 

Sementara pasar tenaga kerja AS terus menunjukkan perbaikan dengan semakin sedikit orang yang 

mengajukan klaim pengangguran. Data terakhir dari minggu lalu menunjukkan level klaim 

pengangguran terendah sajak ekonomi AS terpukul hebat oleh pandemik Covid – 19. Klaim 

pengangguran mingguan AS turun sebanyak 40.000 menjadi 751.000 lebih baik daripada yang 

diperkirakan pasar di 773.000. 

 

Dampaknya, tercatat harga emas semakin tertekan dengan data ekonomi AS, GDP kuartal ketiga 

yang naik signifikan melebih daripada yang diperkirakan. Mengonfirmasi kantor Departemen 

Perdagangan AS mengatakan bahwa ekonomi AS kuartal ketiga menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 33.1%, pulih dari penurunan sebesar 31.4% yang dilaporkan pada kuartal kedua 

dan lebih tinggi daripada yang diperkirakan pasar sebesar 32%. 
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Analisis Harga Emas Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

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

dan bursa berjangka berlanjut bergerak naik dengan pola zig-zag, dan kemudian di akhir pekan, 

Jum’at (6/11) terlihat stabil. Padahal pada akhir pekan sebelumnya, harga emas mengalami reli 

seiring permintaan yang kuat terhadap aset safe haven.  

 

Sementara itu, di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (2/11), terlihat harga emas spot untuk logam 

mulia Antam yang dijual di Pegadaian, harga tetap atau tidak berubah dibandingkan sebelumnya 

untuk ukuran 2 gram.  Mengutip laman Pegadaian, harga emas untuk logam mulia Antam di 

Pegadaian untuk ukuran 2 gram mencapai Rp 1.972.000. 

 

Kemudian, di bursa internasional, dengan mengutup laman Bloomberg, harga emas mengakhiri 

Oktober 2020 dengan tidak berhasil mempertahankan level psikologis di US$1,900 per ons dengan 

harga emas turun menyentuh kerendahan selama 1 bulan pada level US$1,859. Sekalipun akhirnya 

berhasil bergerak naik ke US$1,880 per ons, naik 0.65% dalam satu hari. 

 

Dilaporkan pula, hingga awal November ini masih belum jelas siapa yang akan menang, Namun dari 

data terbaru dan sumber terpercaya Donald Trump sedang “leading” dan kemungkinan besar akan 

menang. Namun tidak pasti juga apakah hasil pemilihan akan bisa segera keluar. Resiko yang paling 

signifikan yang dapat berakibat negatip bagi emas adalah apabila hasil pilpres tidak jelas atau selisih 

sedikit sekali. 

 

Dari data makro ekonomi AS, adalah keputusan dari Federal Reserve, Non-Farm Payrolls untuk 

Oktober 2020 yang akan didahului oleh ADP pekerjaan dari sektor swasta dan PMI manufaktur yang 

diproyeksikan akan memberikan signal pertumbuhan yang moderat dan PMI jasa yang 

diproyeksikan akan menyentuh 57.5 yang merefleksikan pertumbuhan yang kuat. Non-Farm 

Payrolls pada September 2020 diperkirakan 661.000. suatu penurunan yang cukur besar. Untuk 

bulan Oktober ini, NFP diperkirakan akan melaporkan penambahan 850.000 pekerjaan baru 

sementara tingkat pengangguran diperkirakan turun dari 7.9% mejadi 7.7%. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (3/11), harga emas turun dan menantikan 

hasil pemilihan presiden AS antara petahana Presiden AS Donald Trump dan kandidat dari partai 

Demokrat Joe Biden. Tercatat, harga emas spot turun sebesar 0,1% menjadi $ 1,892.73 per ons. 

Kemudian, harga emas berjangka AS sedikit berubah pada level US$1.893,20 per ons. 



 
 

 

Dengan masih akan berlangsungnya perhitungan suara dari hasil pemilihan presiden AS, maka pasar 

masih akan terus mencermati hasil akhirnya. Dengan hasil pemilihan presiden yang belum pasti 

kemungkinan akan menguntungkan dolar AS dan melemahkan emas. 

 

Tampaknya, emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.  

Juga dalam perhatian investor, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan memulai pertemuan 

dua hari pada hari Rabu. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (4/11), terlihat harga emas kembali bergerak naik moderat 

pada awal perdagangan sesi AS karena bertambahnya permintaan safe-haven menjelang hari 

pemilihan yang sangat dinantikan dan sangat tidak pasti. Emas berjangka untuk kontrak Desember 

2020 diperdagangkan bergerak naik US$14.40 per ons pada level US$1,906.80.  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (5/11), merujuk laman Bloomberg, harga emas stabil pada 

awal perdagangan sesi AS. Pasar metal berharga dan banyak pasar lainnya berhenti sejenak 

ditengah penghitungan suara pemilihan presiden AS yang hasilnya masih belum jelas. Sehingga, 

harga emas berjangka untuk kontrak Desember 2020 bergerak turun sebesar US$1.60 per ons pada 

level US$1,908.80.  

 

Pasar saham Asia dan Eropa bervariasi dalam perdagangan Rabu malam. Indeks saham AS 

mengarah bergerak naik pada saat perdagangan sesi New York dimulai. Presiden Trump sekali lagi 

membuktikan dirinya jauh lebih baik daripada yang diperkirakan polling. Masih memerlukan waktu 

beberapa hari lagi sebelum pemenangnya diumumkan resmi. Trump sudah mengatakan bahwa dia 

akan memperkarakan hasilnya apabila dia sampai kalah, di tengah kepastian bahwa dia akan 

memenangkan pilpres dan ditengah rawannya kecurangan dari suara-suara yang masuk melalui pos 

surat khususnya setelah tanggal 3 November.  

 

 
https://goldprice.org/news/gold-price-recap-november-2-november-6 
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Hingga pada akhir pekan, Jum’at (6/11), terpantau laman Bloomberg, harga emas bergerak naik 

tajam pada awal perdagangan sesi AS, didorong sebagian oleh jatuhnya dolar AS ditengah 

pemilihan presiden AS. Sebagian permintaan safe-haven terhadap metal berharga juga terlihat 

dengan hasil pemilihan presiden masih dalam penghitungan.  

 

Sehingga, harga emas berjangka kontrak pengantaran Desember 2020 bergerak naik sebesar 

US$48.20 per ons pada level US$1,944.50. Sementara emas Antam ditawarkan beli pada Rp 

1.000.000,- per gram, turun Rp 4000,-  

 

Terpantau pula, pasar saham Eropa dan Asia kebanyakan bergerak naik. Indeks saham AS mengarah 

naik tajam. Pasar mengalami minat resiko yang lebih baik pada akhir pekan pertama ini, ditengah 

pemilihan presiden AS. Sementara siapa yang akan menjadi presiden AS belum ada kepastian, yang 

pasti adalah akan ada kemacetan di Kongres AS paling sedikit untuk dua tahun kedepan. Hal ini 

adalah berita baik bagi pasar saham dan keuangan karena tidak akan ada undang-undang yang 

besar dan radikal yang bisa terjadi dengan terpecahnya kongres AS dimana Republikan 

mengkontrol Senat dan Demokrat mengkontrol 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Selama pekan kedua November 2020, harga emas di bursa berjangka dan pasar spot kembali 

bergerak fluktuatif dengan tren melemah. Seperti yang terlihat dalam chart, harga emas di bursa 

berjangka melemah dan akhir pekan kedua November 2020.   

 

Semerntara itu, pada awal pekan kedua November 2020, laporan dari Tanah Air, harga emas 

batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian tidak mengalami perubahan dibandingkan harga 

perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga 

emas  cetakan PT Antam ukuran terkecil 0,5 gram dan 1 gram belum tersedia. Sementara itu, harga 

emas cetakan UBS dengan ukuran 0,5 gram dipatok Rp535.000, atau tidak berubah dibandingkan 

perdagangan akhir pekan sebelumnya Harga emas ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp977.000, juga 

tidak mengalami perubahan. 

 

Selanjutnya, di bursa internasionak, pada awal pekan Senin (9/11), terlihat pasar emas sedang 

menuai keuntungan dari turunnya kurs dolar AS di tengah keadaan yang tidak pasti karena belum 

jelasnya pemenang pilpres AS. 

 

Terpantau, metal berharga mulai reli pada Kamis (5/11), dengan kenaikan harga lebih dari US$50 di 

tengah ketidakpastian pasar dan melemahnya dolar AS karena hasil pilpres AS yang belum jelas. 

Pada awal pekan, harga emas berjangka kontrak pengantaran Desember 2020 diperdagangkan 

pada level US$1,954.80 atau naik 0.41% dalam sehari, merupakan keuntungan mingguan terbaik 

sejak Juli 2020. 

 

Sekadar catatan, tampaknya harga emas mengikuti pergerakan yang berlawanan dengan dolar AS, 

krisis Covid – 19 dan pembicaraan mengenai stimulus. Ada perpaduan di dalam pembelian safe-

haven emas. Kejatuhan dolar AS yang terjun bebas, membantu naik tinggi metal kuning pada Kamis 

(5/11). 

 

Pada hari berikutnya, Selasa (10/11), merujuk pantauan Bloomberg, harga emas bergerak turun 

tajam pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwa ini dipicu karena Pfizer mengumumkan 

telah mengembangkan vaksin Covid – 19 yang sangat menjanjikan. Pasar saham meningkat tinggi 

karena berita ini, termasuk indeks saham AS yang menyentuh rekor ketinggian, dengan minat 

terhadap resiko meningkat jauh.  

 

 

https://search.bisnis.com/?q=harga+emas
https://search.bisnis.com/?q=harga+emas
https://search.bisnis.com/?q=harga+emas
https://search.bisnis.com/?q=harga+emas


 
 

 
 

 

Sehingga, harga emas yang sempat menyentuh ketinggian hampir tujuh minggu pada level 

US$1,966.10 dalam perdagangan Senin malam, turun drastis sebanyak $89.90 per ons ke $1,861.70. 

Pfizer mengumumkan bahwa uji coba vaksin Covid – 19 nya atas sekitar 44.000 subyek ternyata 

90% efektif. Hal ini memberikan pasar saham dorongan naik yang solid. Kelihatannya inilah kabar 

baik yagn ditunggu – tunggu oleh pasar global selama berbulan – bulan lamanya, selama periode 

yang mencekam ketika pandemik kelihatannya menjadi begitu memburuk di Eropa dan Amerika 

Serikat. 

 

Sementara itu, laporan dari Amerika Serikat, Biden telah menyatakan diri sebagai pemenang, 

meskipun masih banyak kasus kecurangan yang terjadi yang sedang digugat oleh kubu Trump. Pasar 

menganggap Kongres AS akan terpecah dengan Demokrat menguasai Dewan Rakyat dan Senat 

masih cenderung ke Republikan meskipun masih ada kontestan yang berlangsung. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (11/11), tercatat harga emas berjangka membukukan 

keuntungan yang signfikan setelah kerugian yang besar yang terjadi pada hari Senin. Pergerakan 

naik dari metal berharga mencoba menstabilkan pasar dan mencegah terjadinya kerusakan grafik 

yang lebih serius.  

 

Harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran Desember 2020 terakhir bergerak naik sebesar 

US$21.00 per ons pada level US$1,875.00.  Sementara, pasar emas mengalami kerugian yang besar 

yang terburuk dalam tujuh tahun dan mendorong turun harga ke kerendahan selama 9 minggu. 

Pasar emas lebih fokus kepada dampak ekonomi dari langkah – langkah stimulus yang sudah 

dilakukan oleh bank sentral – bank sentral utama dunia selama 6 bulan yang lalu, dan kemungkinan 

digelontorkannya stimulus lebih banyak pada bulan – bulan yang akan datnag. 

 

Kemudian pada perdagangan hari berikutnya, Kamis (12/11), tercatat harga emas bergerak turun 

pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Metal berharga ini mengalami tekanan jual dari 

naiknya minat terhadap risiko dikalangan trader/investor yang terlihat dari reli indeks saham global 

pada pertengahan minggu. Naiknya indeks dolar AS juga merupakan faktor negatip bagi emas.  

 

Sehingga harga emas berjangka kontrak Desember 2020 diperdagangkan turun sebesar US$16.00 

per ons pada level US$1,860.00.  Pasar saham bervariasi namun kebanyakan naik dalam 

perdagangan semalam. Indeks saham AS mengarah naik pada sesi perdagangan New York. Berita  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Hingga pada akhir pekan kedua November 2020, Jum’at (13/11), merujuk Bloomberg, tercatat 

harga emas menguat pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Metal berharga mendapatkan 

dukungan dari melemahnya indeks dolar AS dan berhentinya reli di pasar saham global, dengan 

para trader dan investor fokus lebih banyak kepada kondisi Covid–19 yang menakutkan.  

 

Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran Desember 2020 bergerak naik sebesar 

$7.50 per ons pada level US$1,869.10. Sementara itu, harga emas PT Antam ditawarkan beli pada 

Rp 968.000,- per gram, turun Rp 2000,- 

 

Dalam pemilihan presiden AS, hingga akhir pekan kedua November 2020, masih ada beberapa 

negara bagian yang belum selesai penghitungannya karena ada penghitungan ulang. Presiden 

Trump mengatakan bahwa dia akan menang sehubungan dengan banyaknya bukti-bukti 

kecurangan yang akan dibawa ke Supreme Court. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga November 2020, seperti yang tergambar dalam chart, harga emas di bursa 

ICDX terlihat bergerak fulkutatif, kemudian di akhiir pekan, Jum’at (20/11) melemah. Sementara itu, 

di pasar spot dalam negeri, tercatat harga emas batangan 24 karat berdasarkan informasi Unit 

Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk, harga emas ukuran 1 gram  tidak 

mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.   

 

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

ukuran 1 gram berada pada level Rp985.000.  Sementara untuk harga emas Antam cetakan terkecil 

yakni 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp Rp542.500, stagnan dibandingkan dengan kemarin. 

 

Kemudian, merujuk laman Bloomberg, diberitakan pula, bahwa pada Senin (16/11), setelah eforia 

berita yang positif terkait vaksin, sentimen risk–off kembali ke pasar dengan para investor 

menghadapi realita yang keras dari kasus virus pandemic Covid-19, lebih banyaknya restriksi yang 

dibuat dan tidak adanya stimulus yang baru. 

 

Maka, usai tertekan US$100 pada pekan sebelumnya, emas telah kembali pada jalur pemulihannya, 

yang tampak akan berlanjut pada pekan ketiga ini. Penurunan memang selalu cepat, namun 

kenaikan akan memakan waktu yang bertahap. 

 

Kontras dengan itu, pada perdagangan Selasa (17/11), harga emas terpental pada awal 

perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwal ini dipicu berita perusahaan farmasi yang lainnya juga 

mendapatkan hasil yang sangat positif dari uji coba vaksin Covid–19.  

 

Minat terhadap risiko bergerak naik pada awal pekan, Senin (16/11), yang terbukti dengan pasar 

saham mengalami rally dan imbal hasil obligasi pemerintah mengalami kenaikan.  Sehingga, harga 

emas berjangka untuk kontrak pengantaran Desember 2020 bergerak turun sebesar US$11.20 ke 

level US$1,874.90 per ons. 

 

Mengonfirmasi analisis Moderna mengumumkan hasil yang sangat baik pada uji coba vaksin tahap 

ketiga, dipandang 94.5% (efektif) dan hanya perlu disimpan di lemari es, tidak perlu disimpan di 

tempat dengan suhu yang terlalu amat sangat dingin seperti yang diperlukan oleh Pfizer. Sementara 

di Amerika Serikat, ada 11 juta kasus Covid – 19 dan banyak rumah sakit yang sudah penuh atau 

paling tidak hampir penuh. 



 
 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (18/11), harga emas ternyata berlanjut turun tipis. Namun 

kesempatan ini diambil oleh para pembeli untuk membeli pada harga yang lebih rendah karena 

minat terhadap risiko dari para trader dan investor melemah dengan pandemik Covid–19 telah 

memakan korban yang mempengaruhi psikologi dari pasar. Sehingga tercatat, harga emas 

berjangka untuk kontrak pengantaran Desember 2020 bergerak turun sebesar US$0.80 per ons 

atau pada posisi US$1,870.00.  

 

Sejurus dengan itu, pasar saham global bervariasi dalam perdagangan. Sementara indeks saham AS 

bervariasi mengarah turun pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Dow Jones 

dan S&P 500 mencatat rekor ketinggian. Namun, lebih banyak lagi negara bagian yang mengenakan 

restriksi atas bisnis dan kumpulan-kumpulan publik dengan Covid-19 terus mengamuk dan banyak 

rumah sakit penuh.  Hal ini membuat minat terhadap risiko dari para trader dan investor meredup. 

Kendati berita bertalian vaksin sangat memberi semangat namun ke depannya menjadi gelap di 

Amerika Serikat, Eropa dan negara–negara lain yang terpukul keras oleh pandemi Covid–19. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (19/11), merujuk laman Bloomberg, harga emas bergerak 

turun pada awal perdagangan sesi AS. Kendati pandemic Covid-19 terus mengamuk di Eropa dan 

AS. Sehingga, harga emas berjangka kontrak pengantaran Desember 2020 bergerak turun sebesar 

US$16.50 pada level US$1,868.30 per ons.  

 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (20/11), harga emas masih terpental pada awal perdagangan sesi 

Amerika Serikat meskipun keengganan terhadap risiko mengalami kenaikan di pasar yang terlihat 

dari turunnya indeks saham AS. Dengan demikian melanjutkan fenomena belakangan ini dimana 

harga emas mengikuti harga indeks saham pada saat terjadi aksi jual. Selain itu naiknya indeks dolar 

AS pada hari yang sama, juga bekerja melawan pergerakan naik dari metal berharga. 

 

Sehingga tercatat, harga emas berjangka untuk kontrak Desember 2020 bergeral sebesar turun 

sebesar US$12.60 pada level US$1,861.30 per ons. Sementara itu, harga emas di PT Antam Tbk  

ditawarkan beli pada level Rp 973.000,- per gram atau terrpental sebesar Rp2000,- 
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Tercatat pula, bahwa pasar saham global bervariasi mengarah turun dalam perdagangan semalam. 

Indeks saham AS mengarah sedikit turun pada saat pembukaan perdagangan sesi New York 

dimulai. Bertambahnya restriksi terhadap bisnis dan pertemuan publik di AS dan Eropa dalam 

rangka mengendalikan Covid – 19 supaya jangan sampai tidak bisa dikuasai, mulai memukul pasar 

saham global setelah beberapa kali diabaikan karena berita-berita mengenai keberhasilan vaksin. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan ke empat November 2020, terlihat dalam Chart, harga emas begerak fluktuatif 

Dampaknya,  di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (23/11), harga emas batangan PT Aneka 

Tambang Tbk. atau emas Antam terpantau stabil. Kemudian, berdasarkan informasi Unit Bisnis 

Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram berada di 

level Rp977.000.  

 

Begitu juga di bursa berjangka internasional, pada akhir pekan sebelumnya, pasar emas bergerak 

seimbang antara naik karena kekuatiran akan naiknya Vovid-19dan turun karena harapan akan 

vaksin yang segera bisa didistribusikan. Pergerakan seperti ini kemungkinan akan berlanjut pada 

minggu ini. Sentimen terhadap resiko menjadi stabil menjelang hari libur Thanksgiving di AS. 

 

Kendati demikian pasar emas mendapatkan support yang solid di level kritikal $1,850 per ons dan 

pada akhir pekan sebelumnya berhasil bergerak naik sedikit dengan emas berjangka kontrak 

Desember 2020 yang diperdagangkan pada level US$1,872.30 atau naik 0.58%.  

 

Selanjutnya, para investor memandang emas akan naik pada pekan terakhir November 2020 ini. 

Atau paling tidak dalam jangka menengah, terus melihat turunnya harga emas dibawah US$1,860 

per ons sebagai kesempatan untuk membeli di harga murah. Setiap kali harga emas melemah. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (24/11), harga emas merosot ke level 

terendah empat bulan. Ihwal ini dipicu optimisme atas pengembangan vaksin Covid-19 mendorong 

investor ke aset berisiko. Sehingga, harga emas spot bergerak turun sebesar 0,7% menjadi 

US$1,823.58 per ons, setelah sebelumnya merosot ke level terendah sejak 21 Juli di $ 1,820.45.  

Sehingga, harga emas berjangka AS merosot 0,9% menjadi US$1,820.60. 

 

Dilaporkan oleh Reuters, bahwa ekuitas Eropa bergerak naik karena kemungkinan pelonggaran 

pembatasan Covid-19 dan kemajuan vaksin AstraZeneca, yang bergabung dengan pembuat obat 

besar lainnya untuk menyatakan hasil tes positif.  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (25/11), merujuk laman Reuters, harga emas berlanjut 

terpental mengarah tembus level US$1,800, terendah selama 4 bulan, di tengah optimisme vaksin 

Covid-19 dan proses transisi Biden. Reli risk-on di pasar saham meruntuhkan harapan akan 

pemulihan harga emas.  Sehingga harga emas berjangka diperdagangkan disekitar $1,805.40 per 



 
 

 
 

ons. Sementara harga emas di PT Antam Tbk ditawarkan beli pada Rp 961.000 per gram atau turun 

Rp 16.000,- 

 

Penurunan harga emas terjadi selain karena harapan akan vaksin, juga didorong oleh arus keluar 

dari emas yang didukung oleh Exchange Traded Fund (ETF). Banyak orang menunjuk kepada inflasi 

dan hilangnya nilai mata uang sebagai faktor yang menggerakkan harga emas naik. Namun, 

sekarang kelihatannya sudah tidak relevan lagi. Sekarang lebih relevan melihat hal tersebut sebagai 

tren jangka panjang yang akan membuat harga emas naik dari kerendahannya untuk 3 – 5 tahun 

yang akan datang. 

 

Kemudian memasuki perdagangan hari keempat, Kamis (26/11), terlihat harga emas berjangka naik 

moderat pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwal ini dipicu karena perlindungan short–

covering di pasar berjangka dan sebagian bargain hunting di pasar tunai.  Sehingga, harga emas 

berjangka untuk kontrak Desember 2020 diperdagangkan bergrak naik sebesar US$8.00 pada level 

US$1,812.60. Sementara harga emas di PT Antam Tbk ditawarkan beli pada Rp953.000,- per gram 

atau turun sebesar Rp 8000,- 

 

Kemudian, pasar saham global bervariasi dalam perdagangan semalam. Indeks saham AS juga 

mengarah bervariasi pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Dow Jones dan 

S&P 500 memecahkan rekor ketinggian. Kebanyakan pasar akan berhenti beraktifitas menjelang 

liburan thanksgiving. 

 

 
 

Hingga pada akhir pekan keempat, Jum’at (27/11), merujuk Reuters, harga emas terlihat bergerak 

turun tipis. Harga emas terlihat berada di jalur penurunan mingguan terburuk dalam dua bulan, 

karena harapan untuk vaksin Covid-19 dan rebound dalam pertumbuhan ekonomi mengurangi 

permintaan untuk aset safe-haven. 
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Sehingga tercatat, harga emas spot turun sebesar 0,1% menjadi US$1.808,30 per ons atau turun 

3,4% dalam sepekan. Ihwal ini merupakan kerugian mingguan terbesar sejak 25 September 2020. 

Kemudian, harga emas berjangka AS sedikit berubah pada level US$1.806,40. Vaksin coronavirus 

buatan AstraZeneca disebut-sebut sebagai vaksin untuk dunia karena harganya yang terjangkau. 

 

Namun, keefektifan vaksin sekarang berada di bawah pengawasan yang lebih ketat, yang menurut 

para analis dapat menunda persetujuan regulasi. Sehingga, dampak ekonomi dari pandemi virus 

telah membuat bank sentral global menekan suku bunga. Bertalian dengan itu, stimulus dalam 

jumlah besar ke dalam perekonomian telah menimbulkan kekhawatiran akan inflasi yang lebih 

tinggi, membantu emas untuk memperoleh lebih dari 19% sepanjang tahun ini. Suku bunga yang 

lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang emas. 
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Analisis Harga Emas Minggu Pertama Bulan Desember 2020 
 

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

dan bursa berjangka berlanjut bergerak stabil dengan pola zig-zag, dan kemudian di akhir pekan, 

Jum’at (4/12) terlihat naik. Padahal pada akhir pekan sebelumnya, harga emas mengalami reli 

seiring permintaan yang kuat terhadap aset safe haven.  

 

Sementara itu, di Tanah Air, pada awal pekan pertama, Senin (30/12), harga emas batangan yang 

dijual di Pegadaian berada pada posisi yang sama dengan harga akhir pekan sebelumnya. 

Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat ukuran terkecil 

yakni 0,5 gram dan 1 gram hanya tersedia untuk cetakan UBS yakni Rp513.000 untuk ukuran 0,5 

gram dan Rp950.000 untuk ukuran 1 gram. 

 

Sementara di hursa internasional, pada awal pekan, harga emas tergelincir dan berada di jalur 

untuk bulan terburuk dalam empat tahun, karena optimisme atas rebound ekonomi akibat vaksin 

virus corona yang mendorong ekuitas ke rekor tertinggi menekan daya tarik logam emas sebagai 

aset safe-haven. 

 

Tercatat pada laman Bloomberg, harga emas spot bergerak turun sebesar 1 % menjadi US$1,768.36 

per on. Tercatat, harga emas bergerak turun 5,9% sepanjang November lalu, penurunan bulanan 

terbesar sejak November 2016. Sementara itu, harga emas berjangka di bursa AS bergerak turun 

sebesar 0,88% menjadi US$ 1.772,40. 

 

Terlihat optimisme vaksin mendorong dolar ke level terendah lebih dari dua tahun dan 

menempatkan saham dunia di jalur untuk rekor kenaikan sebulan. Tampaknya, para investor 

mengamati kesaksian Kongres oleh Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell pada pekan peratama 

ini, untuk petunjuk tentang kemungkinan arah kebijakan moneter. 

 

Kemudian, risikonya bahwa The Fed akan memperlambat atau bahkan menghentikan program 

pembelian obligasi dan itu alasan untuk berhati-hati tentang prospek emas. Karena, komoditas 

emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang kemungkinan besar dihasilkan dari 

stimulus moneter. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang emas 

batangan yang tidak memberikan hasil. 

 

https://search.bisnis.com/?q=harga+emas


 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (1/12), harga emas bergerak turun cukup solid ke level 

terendah selama 5 ½ bulan pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Harga bertengger pada 

level US$1,773.26.   

 

Tampaknya, para trader dan investor menunjukkan hanya sedikit keengganan terhadap risiko 

belakangan ini, di tengah tidak adanya titik api pertikaian geopolitik, harapan akan vaksin Covid – 

19, dan transisi ke presidenan AS yang kelihatannya berjalan dengan lancar. Ketiga hal tersebut 

merupakan faktor “bearish” bagi metal berharga yang safe-haven. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (2/12), merujuk laman Bloomberg, harga emas Kembali 

mendaki solid di bursa New York dipicu aksi short covering di pasar berjangka dan aksi bargain 

buying di pasar fisik, menyusul penurunan yang solid yang dialami emas ke kerendahan selama lima 

bulan. Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran Februari 2020 terdongkrak 

sebesar US$29.00 per ons pada level US$1,810.10. 

 

Sejurus dengan itu, pasar saham global bervariasi mengarah tren naik dalam perdagangan Rabu 

malam. Indeks saham AS mengarah naik pada saat perdagangan sesi New York dimulai. Masih ada 

sedikit keengganan terhadap risiko di pasar pada hari pertama Desember 2020 di tengah reli pasar 

saham global yang membuat indeks saham AS berada dekat rekor ketinggiannya. 

 

Sementara itu, OECD yang berbasis di Paris mengestimasi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 

turun menjadi 4.2% dari perkiraan sebelumnya 5%. OECD menurunkan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi AS pada 2021 menjadi 3.2% dari sebelumnya diperkirakan 4% dan pertumbuhan ekonomi 

Eropa diperkirakan turun dari 5.1% menjadi 3.6%. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (3/12), harga emas stabil mengarah bervariasi dalam rentang 

yang sempit pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwan ini terjadi untuk mempertahankan 

keuntungan yang besar yang dibukukan. Aksi short covering di pasar berjangka dan perceived 

bargain buying” di pasar fisik terlihat jelas pada Rabu (2/12) yang kemungkinan dipicu oleh 

jatuhnya indeks dolar AS yang menyentuh kerendahan selama 2,5 tahun pada minggu ini. 

 



 
 

 
 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (4/11), harga emas berjangka naik pada awal perdagangan sesi 

Amerika Serikat bergerak naik, sehingga harga emas telah stabil dan memperoleh momentum 

kenaikan menjelang akhir mingguan. Seetelah sebelumnya menyentuh kerendahan selama 5 bulan. 

Turunnya indeks dolar AS yang menyentuh kerendahan 2 ½ tahun dalam perdagangan memberikan 

dorongan naik pasar metal berharga. 

 

Dampaknya, harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran Februari 2020 terdongkrak sebesar 

US$14.20 pada level US$1,844.40 per ons. Tampaknya, pasar saham global bervariasi dalam 

perdagangan semalam. Indeks saham AS mengarah bervariasi dalam rentang yang sempit ketika 

perdagangan sesi New York dimulai, setelah berhenti sejenak karena S&P 500 dan Nasdaq 

menyentuh rekor ketinggian pada pekan pertama Desember ini. Minat terhadap risiko tetap bagus 

pada akhir pekan ini.  

 

Laporan mengatakan bahwa Biden juga mendorong paket bantuan keuangan pandemi yang 

bipartisan untuk orang–orang Amerika, yang akan berjumlah total sedikit dibawah US$1 triliun. 

Sehingga, komoditas emas juga mendapatkan keuntungan dari pemikiran paket ini bisa lolos dari 

Kongres AS dalam minggu – minggu yang akan datang – bukan dari pandangan safe-haven namun 

dari pandangan sejumlah uang tunai yang baru di sistem keuangan akan bisa mendorong 

permintaan bagi metal berharga dan akan selanjutnya menaikkan inflasi sepanjang perjalanan yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI EMAS MINGGU KE DUA BULAN DESEMBER 2020 
07 S.D. 11 Desember 2020. 

 

Analisis Harga Emas Minggu Ke Dua Bulan Desember 2020 
 

Selama pekan kedua Desember 2020, harga emas di bursa berjangka dan pasar spot kembali 
bergerak stabil, di mana pada pekan sebelumnya bergerak menanjak Seperti yang terlihat dalam 
chart, harga emas di bursa berjangka bergeran naki dan akhir pekan kedua Desember 2020, 
bergerak stabil.   
 
Sementara itu, dari Tanah Air, pada awal pekan, Senin (7/12), di pasar spot juga terpantau mendaki 
tipis. Merujuk harga emas PT Antam menanjakkisaran Rp1.000 dan parkir di level Rp959.000 per 
gram. Demikian dikutip dari situs logam mulia laman Perdagangan, Antam butik Pulo Gadung untuk 
buyback emas Antam stagnan di level Rp 837.000 per gram.  
 
Kemudian di bursa internasional, di awal pekan kedua, harga emas telah memulai suatu permulaan 
yang berhasil memasuki awal yang pulih. Sehingga harga emas berjangka di bursa Comex New Yor 
untuk kontrak pengantaran Februari 2021 diperdagangkan pada level US$1,837.50 per ons, naik 
hampir 3%. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (8/12), terpantau di laman Reuters, harga emas mencapai 
level tertinggi dua pekan. Ihwal ini dipicu karena investor tetap berharap langkah-langkah stimulus 
AS lebih lanjut untuk melawan kejatuhan ekonomi dari lonjakan kasus pandemi Covid-19. 
 
Sehingga, harga emas spot emas bergerak naik 0,2% menjadi level US$1,867.66 per ons. Harga ini 
naik menjadi US$1,869.06, tertinggi sejak 23 November, di awal sesi.Kemudian, harga emas 
berjangka Comex AS bergerak naik 0,3% menjadi US$1,871.70. 
 
Sekadar catatan, bahwa Kongres AS akan memberikan suara pekan ini pada RUU Pendanaan 
Sementara untuk memberikan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan tentang bantuan 
Covid-19 dan mencegah penutupan pemerintah. Menggarisbawahi perlunya stimulus, California 
pada Senin (7/12) memberlakukan serangkaian pembatasan Covid-19 baru, sementara New York 
mempertimbangkan larangan makan di dalam ruangan karena kasus-kasus nasional terus 
meningkat. Tentu, emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang dapat dihasilkan dari 
stimulus yang besar. 
 
Selanjutnya, memasuki perdagangan Rabu (9/12), harga emas mengalami tekanan hampir 1%, jatuh 
kembali dari puncak dua pekan pada sesi sebelumnya karena optimisme atas pengembangan vaksin 
Covid-19 membuat investor memilih aset berisiko seperti pasar ekuitas. Tercatat, harga emas spot 
bergerak turun 0,7% pada level US$1,857.80 per ons, setelah sebelumnya jatuh ke level $ 1,851.31.  
 
 



 
 

 
 

Kemudian, upaya baru di Amerika Serikat untuk menyetujui paket dukungan fiskal baru mendukung 
emas pada Selasa sebagai lindung nilai terhadap potensi inflasi, pada Rabu berita tersebut 
bertindak terutama sebagai pemicu tambahan untuk sentimen risiko. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (10/12), harga mas berlanjut terpuruk turun pada awal 
perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwal ini terkai dengan koreksi normal dari kenaikan yang besar 
sebelumnya. Selain itu keengganan terhadap resiko di pasar berkurang pada pertengahan minggu 
dibandingkan dengan pada awal pekan kedua ini. Hal ini menjadi faktor “bearish” bagi metal safe-
haven. 
 
Sehingga tercatat, harga emas berjangka untuk kontrak Februari 2021 tergelincir sebesar US$12.40 
per ons pada level US$1,862.40. Kemudian, laporan bahwa pasar saham global bervariasi namun 
kebanyakan naik dalam perdagangan semalam. Indeks saham AS mengarah bervariasi dalam 
rentang yang sempit ketika perdagangan sesi New York dimulai.  
 
Indeks saham AS pada minggu ini bersiap mencetak rekor ketinggian baru. Pasar terus memandang 
ke depan ke horizon 2021 pada saat kebanyakan orang percaya pandemic Covid – 19 akan diatasi 
oleh vaksin yang sukses yang dipakai oleh ratusan juta orang dan ekonomi global yang utama akan 
dalam perjalanan menuju pemulihan yang penuh. Namun, WHO berkata bahwa epidemi di AS 
menyebar cukup parah dengan rekor baru dalam infeksi dan kematian harian terus berlangsung. 
 
 

 
(www//http.tradingeconomics.com/commodity/gold) 

 
Hingga pada akhir pekan, Jum’at (11/12), tampaknya harga emas naik, menjelang rilis data ekonomi 
AS dan koreksi naik dari kerugian yang terjadi pada Rabu (9/12). Metal safe-haven tertekan pada 
pekan ini di tengah berkurangnya keengganan terhadap risiko di pasar. Sehingga, harga emas 
berjangka kontrak Februari 2021 bergerak naik sebesar US$2.20 per ons pada level US$1,840.80. 
 
Sebagai catatan, bahwa hasil pertemuan dari ECB menunjukkan bahwa ECB memperluas program 
pembelian obligasinya sebanyak 500 juta euro. Langkah quantitative easing yang baru ini sudah 
diperkirakan sebelumnya oleh pasar. 
 
Selanjtnya, Bank Dunia melaporkan bahwa arus keluar dari emas yang ditransaksikan di dalam 
Exchange Traded Fund (ETF) pada bulan November menyentuh suatu rekor, yang disebabkan oleh 
karena membaiknya ekonomi global dari kejatuhan. Emas ETF adalah alat investasi utama bagi para 
investor yang ingin memiliki emas. 

https://tradingeconomics.com/commodity/gold
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Tiga Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Desember 2020, seperti yang tergambar dalam chart, harga emas di bursa 
ICDX terlihat bergerak naik, kemudian di akhiir pekan, Jum’at (18/12) melemah. Sementara itu, di 
pasar spot dalam negeri, tercatat harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian tidak 
mengalami perubahan signifikan dari akhir pekan sebelumnya. Dilansir dari laman 
resmi Pegadaian, harga emas PT Antam dengan ukuran 2 gram masih tertahan di angka 
Rp1.921.000. 
 
Sementara itu, di bursa internasional di awal pekan, justru melemah. Dengan pelaksanaan vaksin 
Covid-19 mengangkat aset berisiko, membayangi ekspektasi lebih banyak stimulus fiskal dan 
moneter AS. Sehingga, harga emas spot bergerak turun sebesar 0,2% menjadi US$1,836.08 per ons. 
Sementara harga emas berjangka AS bergerak turun 0,2% menjadi US$1,839.90. 
 
Sekadar catatan, bahwa pengiriman pertama vaksin virus corona yang disetujui Pfizer Inc dan 
BioNTech SE di Amerika Serikat dimulai pada Ahad (13/12), meningkatkan harapan untuk 
pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan mengangkat ekuitas Asia. 
 
Akan tetapi kerugian emas dibatasi oleh harapan akan stimulus fiskal AS lebih lanjut. Berita laman 
Reuters melaporkan bahwa rencana bantuan senilai US$ 908 miliar akan dibagi menjadi dua dalam 
upaya untuk mendapatkan persetujuan dan dapat diperkenalkan paling cepat Senin (14/12). 
 
Fokus sekarang beralih ke pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve AS yang dimulai pada 
Selasa (15/12), dengan investor berharap pada peningkatan pembelian Treasury bertanggal lebih 
lama untuk menahan kenaikan imbal hasil, menurunkan dolar. Sehingga, emas, yang dianggap 
sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah naik 21% sepanjang 
tahun ini didukung oleh suku bunga mendekati nol dan stimulus global yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. 
 
Selanjutnya, memasuki perdagtangan Selasa (15/12), harga emas Kembali naik tipis yang didukung 
pelemahan kurs dolar AS. Kendati dimulainya vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat dan Kanada 
meningkatkan harapan pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. Sehingga, harga emas spot 
bergerak naik 0,64% menjadi US$1,838,47 per ons. Sementara, harga emas berjangka AS bergerak 
naik 0,67% menjadi US$ 1,844,40. 
 
Kemudian pada perdagangan Rabu (16/12), merujuk Bloomberg, harga emas bergerak naik ke level 
tertinggi satu pekan di tengah harapan untuk stimulus fiskal lebih lanjut untuk ekonomi AS dan 
ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan membatasi suku bunga. 
 



 
 

 
 

Sehingga, harga emas spot bergerak naik sebesar 0,2% menjadi US$1,857.74 per ons setelah 
menyentuh level tertinggi sejak 9 Desember 2020 pada level US$ 1,865.14. Sementara, harga emas 
berjangka AS bergerak naik 0,4% menjadi US$ 1,861.40.  
 
Presiden Komisi Eropa mengatakan telah ada kemajuan dalam kesepakatan perdagangan dengan 
Inggris sebagai akhir dari masa transisi Brexit. Di Amerika Serikat, sementara itu, para pemimpin 
kongres optimis pada hari Selasa tentang mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan pada 
stimulus untuk menghadapi krisis virus corona. 
 
Kemudian, bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga mendekati nol. 
Emas yang tidak menghasilkan telah naik 22% pada 2020 ini karena stimulus yang belum pernah 
terjadi sebelumnya telah dilepaskan secara global. 
 
Kemudian, pada perdagangan hari keempat, Kamis (17/12), harga emas Kembali naik pada awal 
perdagangan sesi Amerika Serikat. Kenaikan metal berharga pada pertengahan pekan ini dipicu 
prospek akan ada lebih banyak likuiditas di pasar global yang memicu naiknya permintaan untuk 
metal. Kenaikan harga emas ini terjadi meskipun meningkatnya minat terhadap resiko di pasar. 
 
Sehingga, harga emas berjangka kontrak pengiriman Februari  201 bergerak naik $6.20 per ons 
pada level US$1,861.60.  Kalender ekonomi yang dinantikan pada pekan ketiga ini adalah 
pertemuan  Federal Reserve’s Open Market Committee (FOMC), yang dimulai pada Selasa (15/12) 
dan berakhir pada Rabu (16/12) dengan pernyataan dan konferensi pers. 
 

 
www’http: tradingeconomics.com 

 
Hingga pada akhir pekan ketiga, Jum’at (18/12), harga emas berjangka berlanjut naik tajam pada 
awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Harga emas membukukan ketinggian empat minggu. 
Kenaikan harga metal berharga ini dipicu peneguhan kebijakan uang mudah dari Federal Reserve 
dan naiknya harapan akan paket stimulus yang baru bagi orang Amerika.  Dengan demikian 
pergerakan naik harga metal ini mengabaikan minat terhadap resiko yang lebih baik di pasar. 
Tercatat harga emas berjangka untuk kontrak Februari 2021 bergerak naik sebesar US$27.00 pada 
level US$1,886.00. 
 
 

https://tradingeconomics.com/commodity/rubber


 
 

 
Tampaknya, minat terhadap risiko dari para trader dan investor minggu ini tetap tinggi, setelah 
pertemuan FOMC yang bersahabat  dan pandangan bahwa Kongres AS sedang bergerak mendekat 
kepada kesepakatan mengenai paket stimulus keuangan bagi orang Amerika. The Fed tidak 
menambah skema pembelian obligasinya, sekalipun mengecewakan bagi yang sudah 
mengharapkan tindakan yang segera, namun Gubernur Jerome Powell mengulangi komitmennya 
untuk melakukan apa saja yang diperlukan dan menjamin untuk melanjutkan tingkat bunga yang 
rendah sampai 2023 dan dengan perpanjangan waktu QE. Di Washington para pembuat undang – 
undang sedang membuat kemajuan terhadap penandatanganan paket stimulus senilai $900 miliar. 
Berita ini membebani kurs dolar AS yang safe haven. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Desember 2020, terlihat dalam Chart ICDX, harga emas begerak 
fluktuatif. Dampaknya,  di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (21/12), harga emas batangan PT 
Aneka Tambang Tbk. atau emas Antam terpantau menguat tipis. Kemudian, berdasarkan informasi 
Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram 
naik naik Rp6.000 
 
Sementara itu, di bursa berjangka internasional, pada perdagangan Senin (21/12), harga emas 
menghapus kenaikan sebelumnya hingga turun sebanyak 1,3%, tertekan oleh penguatan kurs dolar 
AS, bertalian  kekhawatiran virus corona baru dan memaksa pembatasan yang lebih ketat.  Sehinga, 
harga emas spot di AS, terjerembab 0,3% menjadi US$1,874.91 per ons, setelah sebelumnya 
mencapai level tertinggi sejak 9 November pada level US$ 1,906.46. 
 
Kemudian, harga emas berjangka AS tertekan sebesar 0,6% menjadi US$1.877,70. Indeks dolar 
terdongkrak lebih dari 1% dan rebound dari posisi terendah multi-tahun ke level tertinggi satu 
pekan yang dipicu berita tentang varian virus corona menyebabkan penurunan pada poundsterling 
dan euro. 
 
Selanjutnya, pada transaksi hari berikutnya, Selasa (22/12), merujuk laman Reuters, harga emas di 
bursa berjangka Kembali turun pada awal perdagangan sesi AS setelah menyentuh ketinggian 
selama enam pekan dalam satu perdagangan. Transaksi emas memulai minggu perdagangan yang 
baru sangat volatile di tengah mental investor dan trader yang lebih risk-off karena keprihatinan 
Covid – 19 kembali menguasai pasar sepenuhnya.  
 
Sementara, pasar saham global juga turun dalam perdagangan semalam. Indeks saham AS 
mengarah terjerembab tajam pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Pasar 
bergetar memulai perdagangan di minggu yang pendek karena adanya hari libur. Berita adanya 
jenis Covid – 19 yang baru yang lebih mudah menular yang terdeteksi dan menyebar dengan cepat 
di Inggris.  
 
Negara-negara di Eropa dengan cepat memberikan larangan berpergian ke dan dari Inggris. Berita 
ini datang pada saat dunia baru saja bernafas sedikit lega karena cepatnya pendistribusian vaksin 
Covid–19. Jenis Covid – 19 yang baru ini telah menutupi persetujuan pada akhir pekan lalu antara 
anggota kongres Demokrat dengan Republikan atas paket bantuan keuangan yang baru untuk 
orang-orang Amerika senilai US$900 miliar. 
 
 
 



 
 

 
Sementara itu, indeks kurs dolar AS bergerak naik signifikan karena permintaan safe-haven dan 
rebound setelah menyentuh kerendaha 2,5 tahun pada pekan sebelumnya. Minyak mentah 
berjangka Nymex pada kontrak pengiriman Februari 2021 mengalami penurunan tajam dan 
diperdagangkan disekitar US$47.00 per barel. Kedua hal kunci diluar pasar ini memberikan tekanan 
bearish terhadap pasar metal berharga. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (23/12), harga emas berjangka di bursa 
Comex New York kembali turun sedikit pada awal perdagangan sesi. Pasar saham global telah stabil 
setelah mengalami badai Covid yang baru pada Senin (21/12) dan hal ini yang membuat para 
pembeli metal safe-haven tetap bertahan . Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak Februari 
2021 turun sebesar US$3,80 pada level US$1,879.00. 
 
Selanjutnya, terlihat pasar saham global bervariasi dalam perdagangan semalam, dengan saham-
saham Asia kebanyakan turun dan saham-saham Eropa kebanyakan menguat. Indeks saham AS 
mengarah sedikit mendaki pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Pasar saham 
global masih sedikit terganggu dengan berita pada akhir pekan sebelumnya mengenai penemuan 
baru jenis Covid-19 yang lebih mudah menular di Inggris. 
 
Jelang peringatan hari raya Natal, Kamis (24/12), merujuk laman Reuters, harga emas berjangka 
Kembali terangkat tipis pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Sementara, pasar saham 
global telah berhasil stabil pada pertengahan pekan ini setelah mengalami tekanan sebentar karena 
kekuatiran terhadap Covid-19. Sehingga, tercatat harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran 
Februari 2021 bergerak naik sebesar US$4.50 per ons pada posisi US$1,874.90. 
 
Selanjutnya, pasar saham global kebanyakan naik dalam perdagangan Rabu malam. Terlihat indeks 
saham AS juga mengarah menguat pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. 
Pasar tidak menaruh banyak perhatian terhadap penolakan Presiden AS Donald Trump terhadap 
paket stimulus yang disetujui Kongres beberapa hari yang lalu, karena tidak membantu mereka 
yang terdampak Covid-19 dalam jumlah yang selayaknya. Trump menginginkan lebih banyak dana 
yang diberikan kepada orang Amerika, tiga kali lipat dari yang disetujui Kongres. Kendati UU ini 
tetap akan berjalan di dalam 10 hari terlepas Trump menandatangani atau tidak. 
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Hingga pada akhir pekan, atau Jum’at (25/12), dilaporkan Reuters,  harga emas berjangka tidak 
bergerak banyak pada awal perdagangan sesi AS yang sepi pada malam Natal. Teramati, pasar 
tutup lebih awal dan para trader fokus kepada liburan. Sehingga, harga emas berjangka kontrak 
untuk pengantaran Februari 2021 hanya bergerak naik US$0.60 per ons pada level US$1.878.70. 
 
Sementara itu, pandemi Covid-19 terus bergejolak di AS, Eropa dan banyak negara lainnya. Para 
trader dan investor kuatir dengan akan munculnya lebih banyak restriksi terhadap bisnis dan 
pertemuan publik. Sentimen di pasar Eropa sangat bagus dengan terus berlangsungnya kemajuan 
antara Inggris dan Uni Eropa mengenai kesepakatan Brexit yang mulus. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Lima Bulan Desember 2020 
 
Sepanjang pekan keempat Desember 2020, terlihat dalam Chart, harga emas begerak fluktuatif 
Dampaknya,  di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (28/12), harga emas batangan PT Aneka 
Tambang Tbk. atau emas Antam terpantau juga stabil. Kemudian, berdasarkan informasi Unit Bisnis 
Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang 
Tbk 24 karat bergerak naik ddibandingkan posisi Ahad (27/12). 
 
Mengonfirmasi data dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 
24 karat ukuran 1 gram senilai Rp977.000 per gram, naik Rp4.000 dibandingkan dengan posisi 
kemarin. Begitu juga dengan emas satuan terkecil 0,5 gram dibanderol Rp538.500, naik Rp2.000. 
 
Sementara itu, pada awal pekan, Senin (28/12), di bursa utama emas, Comex New York, harga 
emas untuik kontrak pelepasan Februari 2021 meningkat 0,27 persen atau 5,1 poin menuju 
US$1.833,2 per troy ounce.  Sementara itu, Indeks dolar AS yang mengukur 
kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama turun 0,11 persen ke level 90,223. 
 
Mengutip laman Bloomberg, harga emas bergerak stabil  dan sebagian besar logam dasar lebih 
tinggi dalam perdagangan yang menipis. Banyak investor menilai perkembangan terbaru dari 
paket pengeluaran bantuan virus di AS dan pengumuman akhir dari kesepakatan perdagangan 
pasca-Brexit.  Negosiator Inggris dan Uni Eropa telah menyelesaikan perjanjian perdagangan 
bersejarah pasca-Brexit mereka, menghindari ancaman perpisahan yang sengit. 
 
Pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (29/12), harga emas berlanjut mendaki pada awal 
perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwal ini ditopang oleh koreksi yang terjadi pada indeks dolar AS. 
Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak pelepasan Desember 2021 diperdagangkan 
bergerak naik sebesar US$8.00 per ons pada level US$1.874.10.  
 
Kemudian, tercatat oleh Bloomberg, pasar saham global bervariasi menuju menguat dalam 
perdagangan semalam. Indek saham AS dibuka naik pada perdagangan sesi New York. Memulai 
minggu perdagangan yang baru, keengganan terhadap risiko dari para trader dan investor 
berkurang, namun mereka tahu enam minggu kedepan akan sangat volatile bagi banyak pasar 
dengan akan diadakannya pemilihan presiden AS pada awal November 2020.  
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (30/12), harga emas berjangka bergerak naik yang dipicu 
melemahnya dolar AS dipasar Forex. Mendakinya harga emas terkendala oleh reli yang berlangsung 
di pasar saham global dan pasar saham AS. Di mana indeks saham AS mencatat rekor ketinggian 
baru. Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak Februari 2021 diperdagangkan mendaki 
sebesar US$3.00 per ons pada level US$1,883.40. 
 

https://search.bisnis.com/?q=harga+emas
https://search.bisnis.com/?q=harga+emas


 
 

 
 

Ternyata, minat terhadap risiko dari para investor dan pasar saham mendapatkan dorongan dari 
tindakan yang mengejutkan di mana Presiden Trump menandatangani paket bantuan Covid–19 
bagi orang Amerika. Nantinya Dewan Rakyat AS akan mengadakan pemungutan suara untuk 
memberikan orang Amerika pembayaran senilai US$2,000 sebagai ganti dari US$600 di dalam 
undang–undang yang ditanda tangani oleh Trump. Trump menaikkan pembayaran dari US$600 
menjadi US$2,000 bagi orang Amerika yang sekali lagi menunjukkan perhatian penuh Trump 
terhadap orang Amerika di dalam mottonya “Membuat AS besar lagi”. 
 
Pada perdagangan berikutnya, ujung tahun 2020, Kamis (31/12), menjelang penutupan 2020, harga 
emas berjangka diperdagangkan tidak banyak bergerak dari posisi sebelumnya. Melemahnya kurs 
dolar AS dimana indeks dolar AS turun mendekati kerendahan selama 2,5 tahun, dipucu karefa 
faktor bullish terhadap metal ini. Namun, kenaikan harga emas tertekan oleh reli yang terjadi di 
pasar saham global dan Amerika Serikat, di mana indeks saham AS bergerak naik mendekati rekor 
ketinggian. Emas berjangka kontrak bulan Februari turun sebesar US$0.50 pada level US$1,882.50 
pe ons. 
 

 
 
Merujuk laman Bloomberg, pasar saham global kebanyakan bergerak naik. Indeks saham AS 
mengarah mendaki pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Minat terhadap 
risiko dari para trader dan investor tetap tinggi dengan partisipan pasar cenderung melihat 
melewati horison kepada kemungkinan pemulihan ekonomi yang kuat di musim semi 2021 dan 
memilih untuk melihat melewati pandemi Covid–19 yang sedang dalam puncak infeksi dan 
kematian di Amerika Serikat yang sekarang telah memaksakan restriksi publik dan bisnis yang baru 
yang memukul pertumbuhan ekonomi. 
 
Selanjutnya, hingga pada akhir pekan, Jum’at (1/1), harga emas batangan 24 karat yang dijual di 
Pegadaian kembali mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi akhir tahun. Harga emas 
cetakan Antam dan UBS semua ukuran kompak menguat. Berdasarkan informasi yang ada pada 
laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga 
Rp518.000,- 
 

 

 
 
 

 872,400

 872,600

 872,800

 873,000

 873,200

 873,400

 873,600

 873,800

 874,000

28 Desember 2020 29 Desember 2020 30 Desember 2020 31 Desember 2020

Harga Emas (Gold-GR) ICDX 



 
 

 
 

 
 

ANALISIS MINGGUAN 
HARGA KOMODITI KARET 

OKTOBER – DESEMBER 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 
 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
 



 
 

 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 
KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI KARET MINGGU PERTAMA BULAN OKTOBER 2020 
06  S.D. 09  OKTOBER 2020. 

 

Analisis Harga Karet Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

Memasuki pekan pertama Oktober 2020, harga karet di bursa berjangka dan spot internasional, 

kembali bergerak menguat, kendati bergerak pola fluktuatif. Seperti yang terpantau dalam chart. 

Namun demikian, ada sentimen negatif pergerakan harga di pasar spot dalam negeri, terutama di 

wilayah sentra produksi karet. 

 

Pada awal pekan, Senin (5/10), perdagangan karet internasional bergerak menguat seperti yang 

terjadi di bursa Sicom dan Tocom. Harga karet Tocom, akhir sesi Senin (5/10) di bursa Osaka-Jepang 

bergerak rebound. Perdagangan karet di bursa SHFE tutup oleh libur publik. 

 

Bullish-nya harga karet tersebut mendapat support dari sentimen positif yang mengangkat harga 

minyak mentah dari posisi terendah 3 bulan lebih dan juga perdagangan saham global. Dukungan 

tambahan bagi harga karet di bursa Tocom juga dari pelemahan yen Jepang terhadap kurs dolar AS. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak pengiriman Maret 2021 ditutup naik  3,1 yen 

atau 1,69% ke posisi 187.0 yen per kg. Sempat  bergerak kuat ke posisi 188,1 dan turun ke   posisi 

183,7.  Sementara, harga karet di  bursa Singapura – Sicom,  untuk kontrak Desember 2020 ditutup 

melemah  sebesar US$1,2 atau 0,89% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 136,6. Untuk 

perdagangan karet di bursa Shanghai (SHFE), harga karet kontrak bulan Januari 2021 terakhir 

berada di posisi 12350 yuan. 

 

Secara fundamental perdagangan karet global memiliki 2 sentimen yang kuat seperti dipangkasnya 

perkiraan produksi globalnya untuk tahun 2020 menjadi 13,2 juta triliun dan laporan meningkatnya 

ekspor karet Thailand sebagai salah satu produsen global oleh permintaan ban mobil dan sarung 

tangan latex. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (6/10), harga karet di bursa Tocom, gain kuat selama 2 hari 

berturut, yang diikuti oleh perdagangan bursa komoditas internasional lainnya seperti Sicom. Harga 

karet  di bursaTocom, berada di posisi tertinggi sepekan lebih.  

 

Terpantau, lompatan harga karet tersebut mendapat support dari pergerakan harga minyak 

mentah global yang bullish seama 2 hari terakhir. Kenaikan harga minyak mentah mendapat 

dukungan dari berita perkembangan kesehatan Presiden Trump. Namun laju harga karet Tocom 

hari ini dibatasi oleh posisi yen Jepang yang bangkit terhadap dolar AS sejak awal sesi. 



 
 

 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (7/10), merujuk laman Reuters, di bursa komoditas 

internasional tertekan sentimen negatif pasar global yang picu penurunan harga. Karet Tocom yang 

diperdagangkan  bursa Osaka-Jepang ikut tertekan setelah selama 2 hari berturut bergerak kuat 

hingga berada di posisi tertinggi sepekan lebih. 

  

Tekanan harga karet pada Rabu menghiraukan sentimen positif di pasar minyak mentah dunia yang 

masih menunjukkan kenaikan dalam 3 hari berturut. Tekanan harga karet datang setelah Presiden 

AS Donald Trump menghentikan negosiasi untuk stimulus tambahan sampai setelah pemilihan 

Presiden yang mengkhawatirkan  pemulihan ekonomi terbesar dunia. Jika pemulihan ekonomi 

terhambat akan menghambat permintaan karet global yang telah diperkirakan meningkat hingga 

akhir pekan. Posisi pelemahan yen Jepang terhadap dolar AS juga tidak dimanfaatkan karet Tocom 

terkait sentimen penundaan paket stimulus AS. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk Maret 2021, ditutup terpental sebesar 2,2 yen atau 

1,15% ke posisi 189.0 yen per kg. Sempat  bergerak kuat ke posisi 191,8 dan dibuka pada  posisi 

191,7. Sementara, harga karet di  bursa Singapura – Sicom,  untuk kontrak Januari 2021 ditutup 

menguat  $0,2 atau 0,14% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 139,8. Untuk perdagangan karet di 

bursa Shanghai (SHFE), bursa masih libur dan harga karet kontrak bulan Januari 2021 terakhir 

berada di posisi 12350 yuan. 

 

Selanjutnya, pada Kamis (8/10), terpantau harga karet di bursa Tocom bergerak naik dari sesi 

sebelumnya bergerak negatif. Trend pergerakan harga yang sama juga diikuti oleh bursa komoditas 

berjangka internasional kainnya seperti di bursa Sicom yang juga menutup sesi dengan penguatan. 

Harga karet Tocom naik ke posisi tertinggi sebulan.  

 

Sentimen investor terangkat merespon pergerakan kuat harga minyak mentah global yang rally 

masuki hari keempat, dan juga usaha Presiden Trump mendesak diloloskannya paket stimulus 

mandiri yang jumlahnya lebih kecil. Usaha Presiden Trump ini memberikan dukungan kuat pagi 

perdagangan bursa saham yang turut menambah sentimen.  

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak pengiriman Maret 2021 ditutup turun  3,3 yen 

atau 1,75% ke posisi 191.4 yen per kg, tertinggi sejak 2 September 2020. Sempat  bergerak kuat ke 

posisi 192,3 setelah dibuka pada  posisi 188,3. Kenaikan harga karet Tocom juga disupport oleh 

posisi pelemahan yen Jepang terhadap dolar AS sepanjang sesi Asia. 

 



 
 

 
 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/rubber 

 

Selanjutnya, laporan dari Tanah Air, pada perdagangan Jum’at (9/10), harga karet di  Sumatra 

Selatan untuk kadar karet kering atau KKK 100 persen hingga 40 persen tercatat mengalami 

kenaikan dalam mengawali pada September 2020 lalu. Berdasarkan data  Singapore 

Commodity yang diolah Dinas Perdagangan Sumsel bersama Gabungan Pengusaha Karet Indonesia 

(Gapkindo) Sumsel, harga untuk KKK (kadar karet kering) 100% hampir menyentuh Rp17.000 per 

kilogram, yakni senilai Rp16.902 per kg.  Sementara untuk KKK 70% senilai Rp11.831 per kg, KKK 

60% senilai Rp10.141 per kg, KKK 50% senilai Rp8.451 per kg dan harga KKK 40% senilai Rp6.761 per 

kg.  

 

Terdapat sejumlah faktor yang menguatkan harga komoditas andalan provinsi itu. Dari sisi hulu, 

negara produsen lain, yakni Thailand sedang musim hujan yang berakibat pasokan karet alam 

turun. Kenaikan harga minyak dunia dan komoditas lainnya turut mendongkrak harga karet alam. 

Di samping juga penjualan mobil di China terus menguat sejak bulan Juli 2020 sehingga ikut 

membuat permintaan karet alam meningkat. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Hingga pekan pertama Oktober 2020, harga karet tampak terus bergerak fluktuatif dengan trend 

menguat seperti yang terlihat dalam Chart di bawah. Pada perdagangan awal pekan kedua, Senin 

(12/10) perdagangan karet di bursa komoditas internasional berjangka, harga kembali melanjutkan 

pergerakan yang positif  

 

Merujuk laman Bloomberg, Senin (12/10),  terpantau perdagangan karet di bursa berjangka 

internasional sangat solid dengan harga kembali menunjukkan peningkatan. Demikian harga karet 

di bursa Tocom, bergerak rally dan alami lompatan tinggi, ditutup pada posisi tertinggi 8 bulan 

lebih. Demikian harga karet di bursa Sicom dan SHFE menunjukkan peningkatan signifikan, karet 

Sicom melompat ke posisi tertinggi sejak perdagangan 21 Januari 2020. 

 

Prospek perdagangan karet tetap kuat di tengah harapan pemulihan konsumsi global. Asosiasi 

Negara Penghasil Karet Alam harapkan terjadi pemulihan konsumsi karet global, terutama dari 

China yang merupakan konsumen terbesar di dunia. Pada Juli-Sep, China diperkirakan telah 

mengkonsumsi 1,38 juta tn, yang hampir sama dengan jumlah 1,39 juta tn yang dikonsumsi selama 

kuartal yang sama tahun sebelumnya. 

 

Namun pergerakan kuat harga karet hari ini menghiraukan sentimen negatif dari perdagangan 

minyak mentah global serta pergerakan kuat kurs yen Jepang terhadap dolar AS di bursa komoditas 

Osaka. Harga bergerak rally merespon sentimen kuatnya demand China. 

 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (13/10), harga karet di bursa Tocom 

berlanjut rally. Pergerakan harga di bursa komoditas internasional lainnya mixed dikarenakan 

adanya profit taking di bursa Sicom. 

 

Tampaknya, anyak sentimen positif yang telah mengangkat harga karet sepekan terakhir, baru-baru 

ini Dewan Karet Tripartit Internasional yang beranggotakan Thailand, Indonesia dan Malaysia 

memperkirakan produksi karet alam akan turun selama sisa tahun 2020 dan awal 2021, karena 

cuaca yang tidak menentu, aktivitas penyadapan yang menurun, dan penyakit rontok daun 

Pestalotiopsis.  

 



 
 

 
 

Sebelumnya ada sentimen dari meningkatnya demand dari China, dimana pemerintahnya  telah 

mendorong produksi sektor otomotif dalam negerinya, yang menyebabkan peningkatan impor 

karet dari Thailand, Indonesia dan Malaysia. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak Maret 2021, terdongkrak hingga 1,7 yen atau 

0,86% ke posisi 200.2 yen per kg, posisi penutupan tertinggi sejak 17 Januari. Sempat  bergerak kuat 

ke posisi 202,0 setelah dibuka pada  posisi 198,4. Sementara, harga karet di  bursa Singapura – 

Sicom,  untuk kontrak Januari 2021, mengalami aksi profit taking dan ditutup turun sebesar US$0,5 

atau 0,34% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 147,3. Namun untuk perdagangan karet di bursa 

Shanghai (SHFE),  harga karet kontrak bulan Januari 2021 menguat 115 poin atau 0,9% ke posisi 

13210 yuan. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (14/10), tampkanya rally harga karet masih terus berlangsung 

di bursa komoditas berjangka internasional. Di bursa Tocom, Osaka-Jepang yang sudah 5 hari 

berturut harga bergerak naik dan  semakin menanjak ke posisi tertinggi 8 bulan lebih.  Kenaikan 

harga karet Tocom yang juga diikuti oleh karet Sicom dan juga SHFE karena memiliki kondisi 

fundamental yang kuat terkait meningkatnya demand global dan supply yang menurun. Selain itu 

juga mendapat sentimen positif dari pergerakan kuat harga minyak mentah dunia. 

 

Harga karet di bursa Osaka untuk kontrak paling ramai yaitu Maret 2021 ditutup naik sebesar 1,9 

yen atau 0,95% ke posisi 202.1 yen per kg, posisi penutupan tertinggi sejak 17 Januari. 

Sempat  bergerak kuat ke posisi 203,5 setelah dibuka pada  posisi 200,2. Sementara, harga karet 

di  bursa Singapura – Sicom,  untuk kontrak Januari 2021 rebound  dan ditutup naik  $1,2 atau 

0,81% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 149,5. Namun untuk perdagangan karet di bursa 

Shanghai (SHFE),  harga karet kontrak bulan Januari 2021 menguat 195 poin atau 1,5% ke posisi 

13360 yuan. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (15/10), merujuk Bloomberg, terjadi profit taking pada 

perdagangan, sehingga harga terkoreksi dari posisi tertinggi 8 bulan lebih. Penurunan harga juga 

terjadi pada perdagangan karet di bursa Sicom, namun tidak sejatuh karet Tocom.  

   

Sentimen negatif yang menekan harga karet di bursa komoditas internasional datang dari sentimen 

yang sama menekan pasar saham dan juga valas berjangka, kekhawatiran peningkatan kasus baru 

terinfeksi covid-19 secara global dan  paket stimulus corona AS yang belum ada kepastian. Selain itu 

juga alami tekanan dari penurunan harga minyak mentah global.  

 



 
 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/rubber 

 

 

Hingga pada akhir pekan kedua, Jum’at (16/10), pergerakan harga karet dibursa komoditas 

internasional meskipun katalis penurun harga sangat  kuat. Terpantau, harga karet di bursa Tocom 

bangkit setelah anjlok 2% lebih sesi sebelumnya, demikian juga perdagangan di Sicom dan juga 

SHFE.   Secara mingguan harga karet Tocom naik 3,08%, lebih rendah dari gain pekan sebelumnya 

5,87%.  

 

Sentimen positif  yang mengangkat harga karet pekan ini didapat dari laporan  Dewan Karet 

Tripartit Internasional yang beranggotakan Thailand, Indonesia dan Malaysia memperkirakan 

produksi karet alam akan turun selama sisa tahun 2020 dan awal 2021, karena cuaca yang tidak 

menentu, aktivitas penyadapan yang menurun, dan penyakit rontok daun Pestalotiopsis.  
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Oktober 2020, merujuk pada Chart, harga karet di bursa berjangka 

internasional terlihat bergerak mendaki. Pada pekan sebelumnya, harga masih menguat di akhir 

pekan, Jum’at (17/10) dipicu ketidakpastian harga minyak mentah.  

 

Sehingga pada awal pekan, Senin (19/10), transaksi harga karet dibursa komoditas internasional 

kembali menunjukkan kenaikan. Kenadi sinyal dari pasar minyak dunia melemah. Demikian dengan 

harga  karet di bursa Tocom di bursa Osaka-Jepang menguat hingga naik ke posisi tertinggi 9 bulan.  

 

Terlihat, kenaikan harga karet dipicu oleh proyeksi Asosiasi Produsen Karet Dunia beranggotakan 13 

negara (ANRPC) memperkirakan kenaikan harga karet dunia dalam beberapa bulan terakhir tahun 

2020 didorong oleh rebound di sektor manufaktur di China, peningkatan penjualan mobil di India 

dan paket stimulus yang diharapkan di Amerika Serikat. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak paling ramai, Maret 2021 ditutup menguat 3,3 

yen atau 1,67% ke posisi 200.6 yen per kg. Sempat bergerak kuat ke posisi 204,1 setelah dibuka 

pada  posisi 197,9. Kenaikan harga karet juga mendapat support dari posisi yen Jepang yang 

melemah terhadap dolar AS. 

 

Kemudian, harga karet di  bursa Singapura – Sicom,  kontrak Januari 2021 menguat dan ditutup naik 

US$0,7  atau 0,46% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 150,1. Namun untuk perdagangan karet di 

bursa Shanghai (SHFE),  harga karet kontrak bulan Januari 2021 menguat 535 poin atau 3,9% ke 

posisi 14095 yuan. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (20/10), terjadi kenaikan harga lanjutan pada perdagangan 

karet Tocom, mendaki di kisaran tertinggi 9 bulan yang dicapai sesi sebelumnya. Kenaikan harga 

karet Tocom juga diikuti oleh pergerakan harga di bursa komoditas internasional lainnya seperti 

Sicom dan juga SHFE.   

 

Terpantau, kenaikan harga karet Tocom mendapat dukungan dari posisi yen Jepang yang melemah 

terhadap dolar AS selama 2 hari terakhir, sekalipun sedikit dibatasi oleh pelemahan harga minyak 

mentah dunia. Namun pasar karet sebelumnya sedang diperkuat oleh fundamental yang solid 

terkait demand global. 



 
 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (21/10), merujuk Bloomberg, harga karet di bursa Tocom 

kembali bergerak melompat tinggi hingga mencapai posisi termahal dalam 3 tahun. Kenaikan harga 

ini diikuti oleh bursa komoditas internasional lainnya seperti SHFE dan juga Sicom, harga karet di 

SHFE melonjak 3% lebih.    

 

Tercatat, kenaikan harga karet Tocom menembus katalis penurun harga seperti kenaikan yen 

Jepang terhadap dolar AS dan anjloknya harga minyak mentah dunia. Sentimen investor bursa karet 

berjangka terangkat terus oleh kebangkitan kembali kegiatan ekonomi di China yang mendongkrak 

peningkatan produksi dan penjualan mobil. 

 

Sentimen tersebut memberikan harapan peningkatan impor karet yang signifikan dari negeri 

konsumen terbesar dunia tersebut. Demikian juga di India, aktivitas produksi secara bertahap pulih 

yang mengangkat industri otomotif negerinya dan memicu import karet lebih besar lagi. China dan 

India merupakan negara importir karet global terbesar. 

 

Kemudian pada perdagangan berikutnya, Kamis (22/10), posisi harga karet di bursa Tocom yang 

berada di tertinggi 3 tahun lebih semakin meningkat pada perdagangan bursa Osaka-Jepang. Trend 

lompatan harga karet ini juga terjadi pada bursa komoditas internasional lainnya seperti SHFE dan 

juga Sicom, harga Sicom melompat ke posisi tertinggi dalam 9 bulan. 

 

Kenaikan lanjutan harga karet di bursa komoditas internasional dipicu oleh konflik politik yang ada 

di Thailand, mengkhawatirkan gangguan pasokan di negara produsen karet terbesar dunia tersebut. 

Sebelumnya pasar karet diperkuat oleh meningkatnya impor karet dari 2 negara konsumen 

terbesar yaitu China dan India sejalan dengan meningkatnya industri otomotif kedua negara. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak Maret 2021 akhir perdagangan sesi sore 

ditutup menguat 2,4 yen atau 1,10% ke posisi 219.8 yen per kg, tertinggi sejak 15 September 2017. 

Sempat bergerak lemah ke posisi 213,8 setelah dibuka pada  posisi 216,7. 

 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/rubber 

https://tradingeconomics.com/commodity/rubber


 
 

 
 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (23/10), tercatat oleh laman Bloomberg, bahwa pasar karet global 

di beberapa bursa komoditas internasional sedang ramai diperdagangkan sepanjang pekan ketiga 

ini, terlihat dari lompatan harga yang sangat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Salah 

satunya karet Tocom di bursa  Osaka-Jepang, harganya melompat hingga 15,70% sepekan dan pada 

perdagangan hari Jumat (22/10/2020) masih berada di posisi tertinggi 3 tahun lebih.  

 

Selanjuynya, lompatan harga juga terlihat pada perdagangan karet di bursa Singapura-Sicom yang 

sepanjang pekan ketiga hingga mencapai posisi tertinggi sepanjang tahun ini. Demikian juga dengan 

perdagangan karet di bursa Shanghai-SHFE bergerak rally sepanjang pekan ini dengan lompatan 

harga signifikan. 

 

Tercatat, masih kuatnya sentimen positif di pasar karet ini disebabkan oleh ekspektasi 

meningkatnya permintaan global dan berkurangnya pasokan di negara produsen karet dunia. 

Seperti di Thailand, pasokan terganggu oleh cuaca yang buruk dan hama serta  konflik politik yang 

ada di negeri tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI KARET MINGGU KE EMPAT BULAN OKTOBER 2020 
26  S.D. 30  OKTOBER 2020. 

 

Analisis Harga Karet Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Oktober 2020, seperti terlihat dalam Chart, harga karet bergerak 

menanjak baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Merujuk data Bloomberg (24/10), 

melaporkan bahwa setelah pada pekan ketiga Oktober 2020, harga karet merangkak naik.  

 

Sementara itu, laporan laman Antara, Palembang, Senin (26/10), harga karet alam Sumatera 

Selatan terus meroket naik. Harga ini diperkirakan akan terus membaik sampai dengan akhir tahun 

nanti.  Salah satu faktor pendukung kenaikan harga karet di Sumatera Selatan ialah iklim La Nina 

yang tengah menyerang Thailand. 

 

Sebagai negara yang dikenal juga sebagai produsen karet alam, Thailand atau Vietnam tengah 

dipengaruhi oleh La Nina yang cukup moderat. Akibatnya, produksi dari karet alam dan kopi di 

negara tersebut tengah mengalami penurunan. 

 

Dinas Perkebunan Sumatera Selatan mencatat harga karet dengan kualitas kadar karet kering 100% 

seharga Rp21.492/kg, kadar karet kering 70% sebesar Rp15.044/kg, sedangkan karet kering 60% 

dinilai Rp12.895/kg, karet kering 50% sebesar Rp10.746/kg serta karet kering 40% seharga 

Rp8.597/kg. Harga ini naik Rp936/kg dibandingkan harga indikasi karet pada Senin, 26 Oktober 

2020 pada karet kadar 100%. 

 

Sementara itu, di bursa internasional, Senin (26/10), harga karet di bursa Shanghai Futures 

Exchange (SHFE) yang menjadi patokan pergerakan harga karet Tocom kembali bergerak lebih 

tinggi. Ihwal ini dipicu menurunnya pasokan karet alam di gudang bursa SHFE. Karenanya harga 

karet Tocom semakin melonjak tinggi setelah pekan lalu naik 15% lebih. 

 

Telah terjadi penurunan tingkat persediaan karet alam di gudang bursa Shanghai Futures Exchange 

menjadi 283.792 triliun pada 30 September dari data pasokan tahun lalu 455.259 triliun. Selain itu 

juga lompatan harga karet masih ditopang oleh fundamental yang kuat. Fundamental yang kuat di 

pasar karet yaitu adanya peningkatan permintaan dari China dan India sebagai konsumen terbesar 

dunia dan juga kekhawatiran atas pasokan global.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (27/10), dilaporkan bahwa setelah mencetak penguatan 

harga harian terbesar dalam 12 tahun, terjadi pergerakan fluktuatif pada perdagangan karet Tocom 

di bursa Osaka. Namun akhir sesi harga masih ditutup lebih tinggi setelah sempat turun ke posisi 

lebih rendah dari penutupan sebelumnya. Sentimen investor yang mengangkat kembali harga karet 

Tocom datang dari rally harga karet di Shanghai Futures Exchange (SHFE). 

 

Kemudian, harga karet Tocom di bursa Osaka untuk kontrak Maret 2021 ditutup menguat 3,8 yen 

atau 1,52% ke posisi 254.2 yen per kg, tertinggi sejak 17 Maret 2017. Sempat bergerak tinggi ke 

posisi 270,1 setelah dibuka pada  posisi 267,0.  Sempat terkoreksinya harga karet Tocom dipicu oleh 

profit taking yang merespon penguatan yen Jepang terhadap dolar AS yang biasanya melemahkan 

aset yang dijual dengan dominasi mata uang yen. Kemudian terangkat kembali oleh berita industri 

sarung tangan di Malaysia berkembang pesat  setelah meningkatnya kasus virus korona yang 

mendorong demand. 

 

Selanjutnya, pada Rabu (28/10), dilaporkan Bloomberg, bahwa komoditas karet sedang ramai 

diperdagangkan di bursa komoditas internasional dengan harga sedang berada di posisi 

tertingginya. Harga karet di Sicom termahal sepanjang masa, harga di SHFE dan Tocom 

tertinggi  dalam 3 tahun lebih. Posisi harga karet yang tinggi sudah berlangsung cukup lama, di 

Tocom dan Sicom sudah berlangsung sejak 16 Oktober. 

 

Harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Januari 2021 ditutup menguat 935 poin 

atau 5,9% ke posisi 16535 yuan. Harga karet di SHFE sudah bergerak rally sejak perdagangan 5 

Oktober. Kekuatan harga karet di SHFE dipicu oleh meningkatnya permintaan karet untuk industri 

otomotif dan kesehatan China. 

 

Sementara, untuk harga karet di bursa Singapura (Sicom),  kontrak Januari 2021 ditutup naik US$7,6 

atau 4,42% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 179,7, masih di posisi rekor tertinggi sepanjang 

sejarah. Harga karet Sicom sudah bergerak rally selama 8 sesi berturut sebelumnya.  

 

Memasuki perdagangan hari keempat, Kamis (29/10), setelah hampir 2 pekan harga karet 

menjulang tinggi di bursa komoditas internasional, terpantau bergerak anjlok signifikan oleh aksi 

profit taking. Tekanan jual ini membuat harga karet di bursa SHFE , Sicom dan juga Tocom turun 

dari posisi taertingginya. 

 

Pasar karet berjaya selama 2 pekan sebelumnya oleh sentimen meningkatnya permintaan dari 

China dan India sebagai negara konsumen terbesar di dunia dan terganggunya supply di negara 

produsen utama karet seperti Vietnam dan Thailand.  

 



 
 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/rubber 

 

Pada akhir pekan keempat, Jum’at (30/10), perdagangan karet di bursa komoditas internasional, 

terpnatau harga kembali terkoreksi. Ihwal itu dipicu aksi profit taking lanjutan setelah mencapai 

puncak rekor tinggi. Namun, secara bulanan harga karet alami lonjakan paling besar sepanjang 

sejarah, seperti bursa komoditas Jepang menyebutkan mencetak rekor kenaikan bulanan tertinggi 

dalam 3 dekade. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Tocom secara bulanan terdongkrak sebesar 35,98%. Kemudian di 

bursa SHFE melonjak 28,95%. Aksi profit taking lanjutan yang kedua membuat harga karet di semua 

bursa anjlok cukup signifikan, yang juga dipicu oleh penurunan harga minyak mentah serta 

penguatan yen Jepang untuk karet di bursa Tocom.   

 

Sebelum terjadi profit taking, pasar karet berjaya oleh sentimen meningkatnya permintaan dari 

China dan India sebagai negara konsumen terbesar di dunia dan terganggunya supply di negara 

produsen utama karet seperti Vietnam dan Thailand.  Asosiasi Negara Produsen Karet Alam 

memperkirakan produksi global telah turun hampir lima persen hingga akhir 2020.    
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Analisis Harga Karet Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

Memasuki pekan pertama November 2020, harga karet di bursa berjangka dan spot internasional, 

kembali bergerak melemah, kendati terlihat bergerak pola fluktuatif. Seperti yang terpantau dalam 

chart. Ada sentimen negatif pergerakan harga di pasar spot dalam negeri, terutama di wilayah 

sentra produksi karet. 

 

Dimulai pada awal pekan pertama, Senin (2/11), perdagangan karet di bursa Tocom (bursa 

komoditas Jepang) anjlok tajam hingga mencetak penurunan harian terburuk dalam 9 tahun. Aksi 

profit taking terpantau masih terjadi di bursa komoditas internasional pasca lonjakan harga di posisi 

rekor tinggi pekan sebelumnya.  

 

Selain karet Tocom yang anjlok 7% lebih, harga karet di bursa SHFE dan juga Sicom masing-masing 

terpental 4% lebih. Terpentalnya harga minyak mentah hingga 3% lebih menjadi pemicu aksi profit 

taking yang sudah berlangsung selama 3 sesi terakhir. Harga minyak mentah dunia sedang anjlok ke 

posisi terendah dalam 5 bulan. 

 

Sebagaimana diketahui, harga karet pada pekan sebelumnya menjulang tinggi dipicu  meningkatnya 

permintaan dari China dan India sebagai negara konsumen terbesar di dunia dan terganggunya 

supply di negara produsen utama karet seperti Vietnam dan Thailand. Asosiasi Negara Produsen 

Karet Alam memperkirakan produksi global telah turun hampir lima persen hingga akhir tahun 

2020.    

 

Sehingga, harga karet di bursa Tocom kontrak paling ramai, Maret 2021 ditutup anjlok 20,00 yen 

atau 7,99% ke posisi 250.2 yen per kg. Penurunan harian terendah sejak perdagangan 10 November 

2011. Sempat bergerak tinggi ke posisi 255,8 setelah dibuka pada  posisi 247,0. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya harga karet di bursa SHFE sudah bergerak lemah 

sejak awal sesi melanjutkan down trend sebelumnya. Akhir Oktober 2020, reli harga karet SHFE 

selama 2 pekan mencapai puncaknya di posisi tertinggi 3 tahun lebih, kemudian terpangkas oleh 

profit taking hingga sesi hari ini ke posisi terendah sepekan lebih.  

 

Sehingga, harga karet di bursa Shanghai (SHFE) untuk kontrak ppengantaran Januari 2021 ditutup 

turun 540 poin atau 3,4% ke posisi 15095 yuan yang merupakan posisi terendah sejak sesi 23 



 
 

Oktober. Aksi profit taking berlanjut diperberat oleh posisi harga minyak mentah dunia yang 

melemah.  

 

Secara fundamental, pasar karet masih sangat kuat oleh meningkatnya permintaan dari China 

sebagai konsumen karet terbesar dunia. Produksi karet yang meningkat di China yaitu untuk 

ban,  meningkat karena penjualan kendaraan di China naik 13% pada September dari tahun 

sebelumnya. Kemudian diperkuat dengan pasokan yang terbatas dari negara produsen besar 

seperti Thailand dan Vietnam. 

 

Selanjutnya, pada Rabu (4/11), aksi profit taking masih terus berlangsung pada perdagangan karet 

di sebagian bursa komoditas internasional hingga memicu penurunan harga yang signifikan. Di 

bursa Shanghai anjlok ke posisi terendah 2 pekan. Sementara di Tocom, anjlok yang merupakan 

terburuk sejak 1 Desember 2008. Hanya harga karet di Sicom yang masih menguat merespon 

pergerakan optimis harga minyak mentah. 

   

Fundamental karet semakin kuat setelah India melaporkan meningkatnya permintaan dari produksi 

ban yang memicu meningkatnya permintaan karet di pasar global. Sebagai informasi, India 

merupakan negara konsumen terbesar dunia kedua setelah China. Pekan lalu  China juga laporkan 

adanya peningkatan dalam industri otomotif negeri tersebut. 

 

Pada perdagagan hari keempat, Kamis (5/11), harga karet berputar arah di bursa Tocom yang 

melonjak hingga 2% lebih dari posisi terendah 2 pekan yang terjadi awal sesi. Kenaikan harga karet 

Tocom tidak mengikuti pelemahan yang masih terjadi bursa Shanghai (SHFE), dan menghiraukan 

tekanan dari pergerakan yen Jepang yang menguat terhadap dolar AS serta pergerakan bearish 

harga minyak mentah.  

 

Tampaknya, sentimen positif yang terus memperkuat pasar karet dari ekspektasi meningkatnya 

permintaan industri otomotif di China dan India sebagai negara konsumen karet terbesar dunia. 

Kemudian dari sisi supply, produksi karet akan turun selama sisa tahun 2020 dan turun lebih jauh ke 

awal 2021 menurut laporan oleh Dewan Karet Tripartit Internasional. 

 

Terlihat pula, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak pengiriman Januari 2021 

ditutup turun 45 poin atau 0,3% ke posisi 14865 yuan. Untuk harga karet di bursa Singapura – 

Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak Maret 2021  ditutup menguat 

US$1,5 atau 0,59% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 153,2. 
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Hingga pada akhir pekan, Jum’at (6/11), laporan Antara, Palembang, terpantau harga jual getah 

karet di Kabupaten Batanghari ditetapkan oleh Pasar Lelang Karet berdasarkan kualitas untuk 

menjaga Pasar Lelang Karet terus beroperasi setelah terdampak pandemi. Harga getah karet di 

tetapkan berdasarkan kualitas, harga tertinggi di tetapkan untuk getah karet kualitas terbaik, 

sehingga petani juga akan menjaga kualitas getah karetnya. 

 

Sebelum dilakukan transaksi jual beli antara petani dan pembeli di Pasar Lelang, dilakukan 

pemeriksaan terhadap getah karet milik petani. Bagian dalam getah karet di periksa untuk melihat 

apakah getah karet tersebut di campur dengan tatalan getah atau murni getah karet sadapan. 

 

Hingga akhir pekan pertama November 2020, harga getah karet di tingkat petani Rp10.000 per 

kilogram. Harga getah karet tersebut tergolong cukup tinggi. Sebab dalam dua, tiga tahun terakhir 

harga getah karet hanya berkisar Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram.  Sementara itu, untuk 

menjaga perekonomian tetap stabil, Petani di daerah itu memiliki strategi menyimpan getah karet 

sadapan sebelum di jual. Petani baru akan menjual getah karet sadapan saat harga alami kenaikan. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Pada pekan pertama November 2020 sebelumnya, harga karet tampak bergerak melemah 
signfikan, kemudian pada akhir pekan mulai menanjak. Pada pekan kedua November ini, harga 
terlihat bergerak fluktuatif seperti yang terlihat dalam Chart di bawah. Pada perdagangan awal 
pekan kedua, Senin (9/11) perdagangan karet di bursa komoditas internasional berjangka, harga 
kembali bergerak negatif. 
 
Di bursa Tocom, Jepang. Harga terkoreksi dari gain 2 sesi berturut pekan sebelumnya. Penurunan 
harga juga terlihat pada karet bursa Shanghai dan juga di Sicom, bahkan anjlok 4% lebih di SHFE ke 
posisi terendah sebulan.  
  
Terpentalnya harga karet dipicu laporan Asosiasi Karet Thailand yang mengatakan bahwa harga 
lateks dan produk karet telah turun tajam setelah beberapa negara Eropa mengumumkan 
lockdown. Produsen pembuat mobil menunda impor karet karena khawatir  tidak akan bisa 
menjual mobil dalam beberapa bulan mendatang. 
 
Selain itu, Thailand sebagai negara produsen utama dunia juga melaporkan bahwa produksi karet 
sekitar 10% lebih rendah dari biasanya karena seringnya hujan lebat di wilayah Selatan yang 
menghalangi petani untuk memanen getah karet. 
 
Sehingga, harga karet Tocom kontrak pelepasan Maret 2021 ditutup anjlok 6,9 yen atau 3,10% ke 
posisi 215.4 yen per kg.  Semenatar, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak 
Januari 2021 ditutup turun 710 poin atau 4,7% ke posisi 14290 yuan, terendah sejak 10 Oktober. 
Untuk harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu 
kontrak pengiriman Januari 2021  menurun US$2,8 atau 1,81% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 
151,5.   
 
Memasuki Selasa (10/11), laparan laman Antara, Palembang, dengan merujuk hasil Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), periode I-November 
2020, ditetapkan pada 9 November 2020 telah menyepakati sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 
125,35 kg menjadi Rp 2.009,75/kg.  
 
Sementara itu, dari bursa internasional, pada perdagangan Rabu (11/11), setelah anjlok selama 2 
hari berturut, perdagangan karet di bursa komoditas internasional menguat kembali yang disupport 
oleh pergerakan reli harga minyak mentah dunia. Harga karet Tocom mulai rebound kuat hingga 
melonjak 4% lebih dari posisi tertendah selama sepekan. 
 
 
 



 
 

 
 

Kemudian, pergerakan kuat harga karet juga terpantau di bursa Shanghai SHFE dan juga Sicom yang 
juga menunjukkan kenaikan signifikan dari pelemahan harga sebelumnya. Harga minyak mentah 
terus menanjak tinggi hingga naik ke posisi tertinggi 4 bulan pada perdagangan sesi Asia hari ini.  
 
Perdagangan sebelumnya harga karet menurun dipengaruhi oleh menurunnya permintaan karet 
dari industri otomotif Eropa pasca lockdown yang ditetapkan pemerintah setempat. Namun 
sentimen itu dapat diredam oleh proyeksi Asosiasi Negara-negara Penghasil Karet Alam bahwa 
produksi global turun hampir 5%, dengan output yang terpukul oleh kekurangan tenaga kerja 
terkait virus corona serta banjir dan cuaca yang tidak menguntungkan di Thailand dan Vietnam. 
 
Memasuki perdagangan hari keempat, Kamis (12/11), terpantau perdagangan karet di bursa 
komoditas internasional kembali meningkat dan terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan 
seperti bursa Shanghai (SHFE) dan juga Jepang (Tocom). Harga karet di kedua bursa tersebut 
melonjak dalam kisaran 3% dan 5% masing-masing. 
 
Terlihat, kenaikan harga karet yang juga terjadi di bursa Singapura (Sicom) dipicu oleh aksi bargain 
hunting investor yang sebelumnya bergerak turun selama 2 pekan terakhir. Harga karet Tocom di 
bursa Osaka-Jepang dan Sicom melonjak ke posisi tertinggi 2 pekan, harga karet SHFE  hanya naik 
ke posisi tertinggi 3 hari.  
 
Sehingga, harga karet Tocom untuk kontrak Maret 2021 ditutup melonjak 12,6 yen atau 5,73% ke 
posisi 232.5 yen per kg, tertinggi sejak 30 Oktober.  Sempat bergerak turun ke posisi 217,5 dan 
dibuka  pada  posisi 219,9.  Kemudian, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak 
Januari 2021 ditutup menguat 455 poin atau 3,24% ke posisi 14490 yuan. Untuk harga karet di 
bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak bulan Februari 
2021  ditutup naik US$3 atau 1,92% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 158,9, tertinggi sejak 30 
Oktober.   
 

 
 
Hingga pada akhir pekan kedua, Jum’at (13/11), laporan laman Antara, Pontianak, bahwa pandemic 
Covid-19 memukul kehidupan rakyat kecil, warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, 
Sanggau, Kalimantan Barat. Untuk bertahan hidup, mengais rezeki dengan menyadap karet di 
perkebunan. Dari tetesan karet itu, ia menghidupi keluargnya. 
 

https://www.suara.com/tag/perbatasan-indonesia-malaysia
https://www.suara.com/tag/entikong


 
 

Sementara itu, laporan darii  bursa internasional, harga karet di bursa Tocom bergerak naik 
melanjutkan rebound sesi sebelumnya. Namun untuk harga karet Sicom dan juga di SHFE masih 
lemah oleh tekanan penurunan harga minyak mentah di pasar global.  Harga karet Tocom yang 
diperdagangkan di bursa Osaka-Jepang uptrend disupport oleh posisi pelemahan yen Jepang 
terhadap dolar AS yang juga untungkan bursa saham Tokyo. Namun dibatasi oleh anjloknya harga 
minyak mentah di tengah kekhawatiran melemahnya permintaan dari Eropa. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga November 2020, merujuk pada Chart, harga karet di bursa berjangka 

internasional terlihat bergerak fluktuatif. Pada pekan sebelumnya, harga masih menguat di akhir 

pekan, Jum’at (13/11) dipicu ketidakpastian harga minyak mentah.  

 

Sementara itu, pada awal pekan, Senin (16/11), laporan berita Antara Palembang, bahwa harga 

jual komoditi karet di Sumatera Selatan mengalami peningkatan sejak beberapa pekan November 

2010 ini. Kenaikan harga ini diprediksikan akan terus terjadi sampai dengan akhir 2020. Merujuk 

data Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, bahwa kenaikan harga karet dunia memicu peningkatan 

harga karet di Indonesia. Terdapat tiga penyebab harga karet dunia meningkat saat ini, salah 

satunya makin ketatnya pasokan karet alam akibat produksi karet alam dunia. Bahwa, tiga bulan 

terakhir terjadi penurunan produksi hampir di semua negara produsen karet alam, kecuali Vietnam. 

 

Selanjutnya, di bursa internasional, pada Senin (16/11), harga karet di bursa Tocom Jepang ditutup 

menguat ke posisi tertinggi selama 2 pekan. Sedangkan harga karet bursa Shanghai (SHFE) bergerak 

naik ke posisi tertinggi 1 pekan. Untuk harga karet Sicom naik mendekati kisaran tertinggi 2 pekan 

yang dicapai 2 sesi sebelumnya.  

 

Selain fundamental perdagangan karet yang masih kuat, kenaikan harga awal pekan ini mendapat 

dorongan dari pergerakan kuat harga minyak mentah yang naik cukup signifikan sepanjang sesi Asia 

dan juga pelemahan dolar AS. Namun untuk karet Tocom, pelemahan dolar AS membatasi 

pergerakan gain hari ini.  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (17/11), terpantau melalui Reuters, terjadi aksi profit taking 

pada perdagangan karet di bursa komoditas internasional. Konsokuensinya, harga karet di bursa 

Tocom bergerak anjlok 3% lebih. Untuk harga karet Sicom dan SHFE juga retreat hingga 1% lebih 

setelah sesi sebelumnya cetak gain.   

 

Kemudian terlihat, tekanan profit taking pada karet Tocom di bursa Osaka-Jepang  disumbang dari 

posisi penguatan yen Jepang. Posisi yen yang reli terhadap kurs dolar AS dan naik ke posisi tertinggi 

1 pekan lebih. Sebelumnya, lonjakan harga karet Tocom disupport oleh laporan PDB Jepang yang 

ekspansif sehingga keluar dari resesi pada periode kuartal ketiga tahun 2020.  

 

https://www.suara.com/tag/komoditi
https://www.suara.com/tag/karet
https://www.suara.com/tag/karet-alam


 
 

Sehingga, harga karet di bursa Tocom untuk kontrak paling ramai, Maret 2021 ditutup anjlok 

sebesar  8,1 yen atau 3,40% ke posisi 230.2 yen per kg.  Sempat bergerak turun ke posisi 229,9 dan 

naik ke posisi tertinggi 241,5.  

 

Kemudian, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Januari 2021 ditutup 

melemah sebesar 165 poin atau 1,2% ke posisi 14375 yuan. Untuk harga karet di bursa Singapura – 

Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak bulan Februari 2021  ditutup naik 

US$3 atau 1,88% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 156,2. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (18/11), tercatat harga karet Tocom yang diperdagangkan 

di bursa Osaka-Jepang kembali merosot, mengikuti aksi profit taking lanjutan pada bursa komoditas 

internasional lainnya seperti di Sicom dan juga SHFE. Profit taking terjadi setelah awal pekan 

mencapai posisi tertinggi 2 pekan untuk Tocom dan SHFE.  

 

Tapaknya, fundamental pasar karet internasional masih sangat solid  yang kuat  dari  meningkatnya 

permintaan pada industri sarung tangan di China serta terbatasnya pasokan di negara produsen 

utama seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia. Data sensus AS menunjukkan bahwa jumlah sarung 

tangan lateks bedah yang diimpor ke AS meningkat 57% menjadi 244 juta pasang di kuartal ketiga. 

 

Pada perkembangan berikutnya, perdagangan Kamis (19/11), terpantau laman Bloonberg, setelah 

selama 2 sesi berturut melemah, pasar karet di bursa komoditas internasional pulih Kembali. Ihwal 

ini disupport oleh pergerakan kuat harga minyak mentah. Harga karet Tocom yang diperdagangkan 

di bursa Osaka-Jepang yang rebound dari posisi terendah sepekan. Demikian juga karet di SHFE dan 

Sicom. 

 

Pergerakan harga minyak mentah menjadi salah satu katalis pergerakan harga karet, dikarenakan 

minyak mentah menjadi bahan baku karet sintetis. Penguatan harga minyak mentah membuat 

biaya produksi karet sintetis menjadi lebih mahal, sehingga permintaan karet alami mengalami 

kenaikan. 

 

Selain itu terdapat berita yang menguatkan fundamental pasar karet, menurut data Oktober dari 

China Automobile Manufacturers Association bahwa penjualan kendaraan, produksi dan ekspor 

semua meningkat tahun ini didukung oleh permintaan ban truk dan semi-trailer. China merupakan 

negara konsumen karet terbesar dunia, dimana kebutuhan untuk industri otomotif dan sarung 

tangan medisnya sedang meningkat. 



 
 

 
 

 
Rubber Historical (tradingeconomics.com) 

 

 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (20/11), perdagangan karet di bursa komoditas internasional, 

harga kembali naik secara harian. Namun penurunan secara mingguan. Anjloknya harga karet 

pekan ini disebabkan profit taking pasar setelah awal pekan naik ke posisi tertinggi 2 pekan. Secara 

fundamental, posisi pasar karet masih menjadi incaran sejalan dengan meningkatnya pasar 

otomotif China sebagai negara konsumen terbesar dunia yang mengangkat demand global dan 

terbatasnya persediaan di negara-negara produsen utama seperti Thailand dan Vietnam.    

 

Selama 2 hari terakhir pekan ketiga November 2020 ini, terjadi pergerakan fluktuasi keatas untuk 

semua perdagangan bursa internasional seperti Tocom, SHFE dan juga Sicom.   Dukungan 

penguatan harga mendapat sumbangan juga dari pergerakan harga minyak mentah dunia yang 

positif. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tradingeconomics.com/commodity/rubber
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KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI KARET MINGGU KE EMPAT BULAN NOVEMBER 2020 
23  S.D. 27  NOVEMBER 2020. 

 

Analisis Harga Karet Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan keempat November 2020, seperti terlihat dalam Chart, harga karet bergerak 

menanjak fluktuatif baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Merujuk data Bloomberg 

(23/11), melaporkan bahwa setelah pada pekan ketiga November 2020, harga karet merangkak 

naik.  

 

Kemudian pada perdagangan awal pekan, Senin (23/11), merujuk laman Bloomberg, bahwa pasar 

karet di bursa Tocom tutup oleh libur publik Jepang. Namun perdagangan karet komoditas 

internasional lainnya bergerak kuat melanjutkan trend positif pekan sebelumnya. Harga karet di 

SHFE bergerak naik ke posisi tertinggi 2 pekan lebih sedangkan karet Sicom naik ke posisi tertinggi 

sepekan.  

 

Kenaikan harga karet dipicu oleh peningkatan permintaan dari negara konsumen terbesar dunia 

seperti China dan India. Setelah industri otomotif di China sedang membutuhkan banyak 

permintaan karet, permintaan karet untuk industri ban India meningkat. Dari sisi supply, kondisi 

cuaca yang tidak menguntungkan di negara produsen utama  seperti Thailand, menimbulkan 

kekhawatiran atas produksi. 

 

Dari sisi perdagangan berjangka, kenaikan harga karet mendapat support dari pergerakan kuat 

harga minyak mentah dunia yang mendaki ke posisi tertinggi 2 bulan lebih oleh harapan laporan 

perkembangan vaksin coronvirus di Amerika Serikat. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan berikutnya, Selasa (24/11), terpantau pasar karet di bursa Tocom 

dibuka kembali dan langsung mencetak gain yang signfikan Kenaikan harga juga terjadi di bursa 

SHFE dan Sicom yang melanjutkan uptrend sesi sebelumnya. Kekuatan harga karet karet pada 

Selasa masih dipengaruhi oleh rally harga minyak mentah dan juga sentimen meningkatnya 

demand.  

 

Kemudian, dari sisi perdagangan berjangka, kenaikan harga karet masih mendapat support dari 

pergerakan kuat harga minyak mentah dunia yang terus mendaki ke kisaran tertinggi 2 bulan lebih 

oleh harapan untuk pemulihan permintaan minyak mentah menyusul kemajuan dalam 

pengembangan vaksin Covid-19 yang murah. 

 

Dari sisi permintaan, Menteri Perdagangan dan Industri India laporkan bahwa negara tersebut 

alami defisit karet alam yang cukup besar sehingga membuat impor karet digenjot apalagi dengan 



 
 

 
 

kebijakan tarif impor yang lebih murah. Periode 2019-2020, perbandingan produksi dan konsumsi 

karet alam masing-masing mencapai 712.000 juta ton dan 11,34  juta ton. 

 

Pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (25/11), terlihat perdagangan karet di bursa komoditas 

internasional masih ramai hingga membuat kenaikan harga terus berlanjut. Harga karet di bursa 

SHFE naik ke posisi tertinggi 3 pekan lebih, karet Sicom naik ke tertinggi 2 pekan sedangkan karet 

Tocom naik ke tertinggi sepekan.   

 

Kemudian, fundamental perdagangan karet masih sangat kuat sejalan meningkatnya industri 

otomotif di China selama 2 bulan terakhir yang memicu peningkatan demand. Harga semakin naik 

dikarenakan terbatasnya pasokan global oleh penurunan produksi karet di seluruh Asia Tenggara 

yang menyumbang lebih dari dua pertiga dari pasokan karet alam. Turunnya produksi terjadi 

karena kekurangan tenaga kerja akibat Covid-19, banjir, dan kondisi cuaca yang tidak mendukung di 

Thailand dan Vietnam. 

 

Selain itu rally harga minyak mentah hingga mendaki ke posisi tertinggi dalam 9 bulan lebih 

menambah sentimen positif.  Lompatan harga minyak dipicu oleh perkembangan vaksin corona 

yang siap diproduksi massal serta kemungkinan penundaan peningkatan produksi yang 

direncanakan OPEC pada Januari. 2021 

 

Sehingga, harga karet di bursa Tocom untuk kontrak paling ramai yaitu Maret 2021 pada penutupan 

sore ditutup menguat  3,2 yen atau 1,36% ke posisi 238.0 yen per kg, tertinggi sejak 16 November 

dan sempat mendaki ke posisi 242,3 yen per kg. Sementara, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), 

khusus untuk kontrak Mei 2021 ditutup naik 245 poin atau 0,4% ke posisi 14885 yuan, posisi 

tertinggi sejak 2 November. Untuk harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang 

ramai diperdagangkan yaitu kontrak Januari 2021  ditutup naik  US$0,8 atau 0,51% dari harga sesi 

sebelumnya ke posisi 158,8, tertinggi sejak 12 November. 

 

 
Harga Komoditas Dunia (inbizia.com) 

https://www.inbizia.com/harga-komoditas-dunia-288058


 
 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (27/11), merujuk Bloomberg, terpantau perdagangan karet akhir 

pekan di bursa komoditas internasional alami lompatan harga cukup signifikan, setelah sesi 

sebelumnya terkoreksi teknikal.  Sehingga, harga karet di bursa Tocom dan Sicom bergerak naik ke 

posisi tertinggi 1 bulan, sedangkan karet di bursa SHFE naik ke level tertinggi  3 pekan.  

 

Demikian secara mingguan semua pasar karet cetak weekly gain dengan kenaikan yang signifikan; 

seperti karet Tocom menguat 8,33% secara mingguan, karet Sicom menguat 6,84% dan karet SHFE 

naik 2,02%. Pergerakan kuat minggu ini selain ditopang fundamental pasar karet yang solid, juga 

pergerakan harga minyak mentah yang rally panjang pekan ini.  

 

Fundamental perdagangan karet masih sangat kuat sejalan meningkatnya industri otomotif di China 

selama 2 bulan terakhir yang memicu peningkatan demand. Harga semakin naik dikarenakan 

terbatasnya pasokan global oleh penurunan produksi karet di seluruh Asia Tenggara yang 

menyumbang lebih dari dua pertiga dari pasokan karet alam. Turunnya produksi terjadi karena 

kekurangan tenaga kerja akibat Covid-19, banjir, dan kondisi cuaca yang tidak mendukung di 

Thailand dan Vietnam. 
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Analisis Harga Emas Minggu Pertama Bulan Desember 2020 
 

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

dan bursa berjangka berlanjut bergerak stabil dengan pola zig-zag, dan kemudian di akhir pekan, 

Jum’at (4/12) terlihat naik. Padahal pada akhir pekan sebelumnya, harga emas mengalami reli 

seiring permintaan yang kuat terhadap aset safe haven.  

 

Sementara itu, di Tanah Air, pada awal pekan pertama, Senin (30/12), harga emas batangan yang 

dijual di Pegadaian berada pada posisi yang sama dengan harga akhir pekan sebelumnya. 

Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat ukuran terkecil 

yakni 0,5 gram dan 1 gram hanya tersedia untuk cetakan UBS yakni Rp513.000 untuk ukuran 0,5 

gram dan Rp950.000 untuk ukuran 1 gram. 

 

Sementara di hursa internasional, pada awal pekan, harga emas tergelincir dan berada di jalur 

untuk bulan terburuk dalam empat tahun, karena optimisme atas rebound ekonomi akibat vaksin 

virus corona yang mendorong ekuitas ke rekor tertinggi menekan daya tarik logam emas sebagai 

aset safe-haven. 

 

Tercatat pada laman Bloomberg, harga emas spot bergerak turun sebesar 1 % menjadi US$1,768.36 

per on. Tercatat, harga emas bergerak turun 5,9% sepanjang November lalu, penurunan bulanan 

terbesar sejak November 2016. Sementara itu, harga emas berjangka di bursa AS bergerak turun 

sebesar 0,88% menjadi US$ 1.772,40. 

 

Terlihat optimisme vaksin mendorong dolar ke level terendah lebih dari dua tahun dan 

menempatkan saham dunia di jalur untuk rekor kenaikan sebulan. Tampaknya, para investor 

mengamati kesaksian Kongres oleh Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell pada pekan peratama 

ini, untuk petunjuk tentang kemungkinan arah kebijakan moneter. 

 

Kemudian, risikonya bahwa The Fed akan memperlambat atau bahkan menghentikan program 

pembelian obligasi dan itu alasan untuk berhati-hati tentang prospek emas. Karena, komoditas 

emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang kemungkinan besar dihasilkan dari 

stimulus moneter. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang emas 

batangan yang tidak memberikan hasil. 

 

https://search.bisnis.com/?q=harga+emas


 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (1/12), harga emas bergerak turun cukup solid ke level 

terendah selama 5 ½ bulan pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Harga bertengger pada 

level US$1,773.26.   

 

Tampaknya, para trader dan investor menunjukkan hanya sedikit keengganan terhadap risiko 

belakangan ini, di tengah tidak adanya titik api pertikaian geopolitik, harapan akan vaksin Covid – 

19, dan transisi ke presidenan AS yang kelihatannya berjalan dengan lancar. Ketiga hal tersebut 

merupakan faktor “bearish” bagi metal berharga yang safe-haven. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (2/12), merujuk laman Bloomberg, harga emas Kembali 

mendaki solid di bursa New York dipicu aksi short covering di pasar berjangka dan aksi bargain 

buying di pasar fisik, menyusul penurunan yang solid yang dialami emas ke kerendahan selama lima 

bulan. Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran Februari 2020 terdongkrak 

sebesar US$29.00 per ons pada level US$1,810.10. 

 

Sejurus dengan itu, pasar saham global bervariasi mengarah tren naik dalam perdagangan Rabu 

malam. Indeks saham AS mengarah naik pada saat perdagangan sesi New York dimulai. Masih ada 

sedikit keengganan terhadap risiko di pasar pada hari pertama Desember 2020 di tengah reli pasar 

saham global yang membuat indeks saham AS berada dekat rekor ketinggiannya. 

 

Sementara itu, OECD yang berbasis di Paris mengestimasi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 

turun menjadi 4.2% dari perkiraan sebelumnya 5%. OECD menurunkan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi AS pada 2021 menjadi 3.2% dari sebelumnya diperkirakan 4% dan pertumbuhan ekonomi 

Eropa diperkirakan turun dari 5.1% menjadi 3.6%. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (3/12), harga emas stabil mengarah bervariasi dalam rentang 

yang sempit pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwan ini terjadi untuk mempertahankan 

keuntungan yang besar yang dibukukan. Aksi short covering di pasar berjangka dan perceived 

bargain buying” di pasar fisik terlihat jelas pada Rabu (2/12) yang kemungkinan dipicu oleh 

jatuhnya indeks dolar AS yang menyentuh kerendahan selama 2,5 tahun pada minggu ini. 

 

 
 



 
 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (4/11), harga emas berjangka naik pada awal perdagangan sesi 

Amerika Serikat bergerak naik, sehingga harga emas telah stabil dan memperoleh momentum 

kenaikan menjelang akhir mingguan. Seetelah sebelumnya menyentuh kerendahan selama 5 bulan. 

Turunnya indeks dolar AS yang menyentuh kerendahan 2 ½ tahun dalam perdagangan memberikan 

dorongan naik pasar metal berharga. 

 

Dampaknya, harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran Februari 2020 terdongkrak sebesar 

US$14.20 pada level US$1,844.40 per ons. Tampaknya, pasar saham global bervariasi dalam 

perdagangan semalam. Indeks saham AS mengarah bervariasi dalam rentang yang sempit ketika 

perdagangan sesi New York dimulai, setelah berhenti sejenak karena S&P 500 dan Nasdaq 

menyentuh rekor ketinggian pada pekan pertama Desember ini. Minat terhadap risiko tetap bagus 

pada akhir pekan ini.  

 

Laporan mengatakan bahwa Biden juga mendorong paket bantuan keuangan pandemi yang 

bipartisan untuk orang–orang Amerika, yang akan berjumlah total sedikit dibawah US$1 triliun. 

Sehingga, komoditas emas juga mendapatkan keuntungan dari pemikiran paket ini bisa lolos dari 

Kongres AS dalam minggu – minggu yang akan datang – bukan dari pandangan safe-haven namun 

dari pandangan sejumlah uang tunai yang baru di sistem keuangan akan bisa mendorong 

permintaan bagi metal berharga dan akan selanjutnya menaikkan inflasi sepanjang perjalanan yang 

akan datang. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Dua Bulan Desember 2020 
 

Selama pekan kedua Desember 2020, harga emas di bursa berjangka dan pasar spot kembali 
bergerak stabil, di mana pada pekan sebelumnya bergerak menanjak Seperti yang terlihat dalam 
chart, harga emas di bursa berjangka bergeran naki dan akhir pekan kedua Desember 2020, 
bergerak stabil.   
 
Sementara itu, dari Tanah Air, pada awal pekan, Senin (7/12), di pasar spot juga terpantau mendaki 
tipis. Merujuk harga emas PT Antam menanjakkisaran Rp1.000 dan parkir di level Rp959.000 per 
gram. Demikian dikutip dari situs logam mulia laman Perdagangan, Antam butik Pulo Gadung untuk 
buyback emas Antam stagnan di level Rp 837.000 per gram.  
 
Kemudian di bursa internasional, di awal pekan kedua, harga emas telah memulai suatu permulaan 
yang berhasil memasuki awal yang pulih. Sehingga harga emas berjangka di bursa Comex New Yor 
untuk kontrak pengantaran Februari 2021 diperdagangkan pada level US$1,837.50 per ons, naik 
hampir 3%. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (8/12), terpantau di laman Reuters, harga emas mencapai 
level tertinggi dua pekan. Ihwal ini dipicu karena investor tetap berharap langkah-langkah stimulus 
AS lebih lanjut untuk melawan kejatuhan ekonomi dari lonjakan kasus pandemi Covid-19. 
 
Sehingga, harga emas spot emas bergerak naik 0,2% menjadi level US$1,867.66 per ons. Harga ini 
naik menjadi US$1,869.06, tertinggi sejak 23 November, di awal sesi.Kemudian, harga emas 
berjangka Comex AS bergerak naik 0,3% menjadi US$1,871.70. 
 
Sekadar catatan, bahwa Kongres AS akan memberikan suara pekan ini pada RUU Pendanaan 
Sementara untuk memberikan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan tentang bantuan 
Covid-19 dan mencegah penutupan pemerintah. Menggarisbawahi perlunya stimulus, California 
pada Senin (7/12) memberlakukan serangkaian pembatasan Covid-19 baru, sementara New York 
mempertimbangkan larangan makan di dalam ruangan karena kasus-kasus nasional terus 
meningkat. Tentu, emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang dapat dihasilkan dari 
stimulus yang besar. 
 
Selanjutnya, memasuki perdagangan Rabu (9/12), harga emas mengalami tekanan hampir 1%, jatuh 
kembali dari puncak dua pekan pada sesi sebelumnya karena optimisme atas pengembangan vaksin 
Covid-19 membuat investor memilih aset berisiko seperti pasar ekuitas. Tercatat, harga emas spot 
bergerak turun 0,7% pada level US$1,857.80 per ons, setelah sebelumnya jatuh ke level $ 1,851.31.  
 
 



 
 

 
 

Kemudian, upaya baru di Amerika Serikat untuk menyetujui paket dukungan fiskal baru mendukung 
emas pada Selasa sebagai lindung nilai terhadap potensi inflasi, pada Rabu berita tersebut 
bertindak terutama sebagai pemicu tambahan untuk sentimen risiko. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (10/12), harga mas berlanjut terpuruk turun pada awal 
perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwal ini terkai dengan koreksi normal dari kenaikan yang besar 
sebelumnya. Selain itu keengganan terhadap resiko di pasar berkurang pada pertengahan minggu 
dibandingkan dengan pada awal pekan kedua ini. Hal ini menjadi faktor “bearish” bagi metal safe-
haven. 
 
Sehingga tercatat, harga emas berjangka untuk kontrak Februari 2021 tergelincir sebesar US$12.40 
per ons pada level US$1,862.40. Kemudian, laporan bahwa pasar saham global bervariasi namun 
kebanyakan naik dalam perdagangan semalam. Indeks saham AS mengarah bervariasi dalam 
rentang yang sempit ketika perdagangan sesi New York dimulai.  
 
Indeks saham AS pada minggu ini bersiap mencetak rekor ketinggian baru. Pasar terus memandang 
ke depan ke horizon 2021 pada saat kebanyakan orang percaya pandemic Covid – 19 akan diatasi 
oleh vaksin yang sukses yang dipakai oleh ratusan juta orang dan ekonomi global yang utama akan 
dalam perjalanan menuju pemulihan yang penuh. Namun, WHO berkata bahwa epidemi di AS 
menyebar cukup parah dengan rekor baru dalam infeksi dan kematian harian terus berlangsung. 
 
 

 
(www//http.tradingeconomics.com/commodity/gold) 

 
Hingga pada akhir pekan, Jum’at (11/12), tampaknya harga emas naik, menjelang rilis data ekonomi 
AS dan koreksi naik dari kerugian yang terjadi pada Rabu (9/12). Metal safe-haven tertekan pada 
pekan ini di tengah berkurangnya keengganan terhadap risiko di pasar. Sehingga, harga emas 
berjangka kontrak Februari 2021 bergerak naik sebesar US$2.20 per ons pada level US$1,840.80. 
 
Sebagai catatan, bahwa hasil pertemuan dari ECB menunjukkan bahwa ECB memperluas program 
pembelian obligasinya sebanyak 500 juta euro. Langkah quantitative easing yang baru ini sudah 
diperkirakan sebelumnya oleh pasar. 
 
Selanjtnya, Bank Dunia melaporkan bahwa arus keluar dari emas yang ditransaksikan di dalam 
Exchange Traded Fund (ETF) pada bulan November menyentuh suatu rekor, yang disebabkan oleh 
karena membaiknya ekonomi global dari kejatuhan. Emas ETF adalah alat investasi utama bagi para 
investor yang ingin memiliki emas. 
 

https://tradingeconomics.com/commodity/gold
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Tiga Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Desember 2020, seperti yang tergambar dalam chart, harga emas di bursa 
ICDX terlihat bergerak naik, kemudian di akhiir pekan, Jum’at (18/12) melemah. Sementara itu, di 
pasar spot dalam negeri, tercatat harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian tidak 
mengalami perubahan signifikan dari akhir pekan sebelumnya. Dilansir dari laman 
resmi Pegadaian, harga emas PT Antam dengan ukuran 2 gram masih tertahan di angka 
Rp1.921.000. 
 
Sementara itu, di bursa internasional di awal pekan, justru melemah. Dengan pelaksanaan vaksin 
Covid-19 mengangkat aset berisiko, membayangi ekspektasi lebih banyak stimulus fiskal dan 
moneter AS. Sehingga, harga emas spot bergerak turun sebesar 0,2% menjadi US$1,836.08 per ons. 
Sementara harga emas berjangka AS bergerak turun 0,2% menjadi US$1,839.90. 
 
Sekadar catatan, bahwa pengiriman pertama vaksin virus corona yang disetujui Pfizer Inc dan 
BioNTech SE di Amerika Serikat dimulai pada Ahad (13/12), meningkatkan harapan untuk 
pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan mengangkat ekuitas Asia. 
 
Akan tetapi kerugian emas dibatasi oleh harapan akan stimulus fiskal AS lebih lanjut. Berita laman 
Reuters melaporkan bahwa rencana bantuan senilai US$ 908 miliar akan dibagi menjadi dua dalam 
upaya untuk mendapatkan persetujuan dan dapat diperkenalkan paling cepat Senin (14/12). 
 
Fokus sekarang beralih ke pertemuan kebijakan dua hari Federal Reserve AS yang dimulai pada 
Selasa (15/12), dengan investor berharap pada peningkatan pembelian Treasury bertanggal lebih 
lama untuk menahan kenaikan imbal hasil, menurunkan dolar. Sehingga, emas, yang dianggap 
sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah naik 21% sepanjang 
tahun ini didukung oleh suku bunga mendekati nol dan stimulus global yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. 
 
Selanjutnya, memasuki perdagtangan Selasa (15/12), harga emas Kembali naik tipis yang didukung 
pelemahan kurs dolar AS. Kendati dimulainya vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat dan Kanada 
meningkatkan harapan pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. Sehingga, harga emas spot 
bergerak naik 0,64% menjadi US$1,838,47 per ons. Sementara, harga emas berjangka AS bergerak 
naik 0,67% menjadi US$ 1,844,40. 
 
Kemudian pada perdagangan Rabu (16/12), merujuk Bloomberg, harga emas bergerak naik ke level 
tertinggi satu pekan di tengah harapan untuk stimulus fiskal lebih lanjut untuk ekonomi AS dan 
ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan membatasi suku bunga. 
 



 
 

 
 

Sehingga, harga emas spot bergerak naik sebesar 0,2% menjadi US$1,857.74 per ons setelah 
menyentuh level tertinggi sejak 9 Desember 2020 pada level US$ 1,865.14. Sementara, harga emas 
berjangka AS bergerak naik 0,4% menjadi US$ 1,861.40.  
 
Presiden Komisi Eropa mengatakan telah ada kemajuan dalam kesepakatan perdagangan dengan 
Inggris sebagai akhir dari masa transisi Brexit. Di Amerika Serikat, sementara itu, para pemimpin 
kongres optimis pada hari Selasa tentang mengakhiri kebuntuan selama berbulan-bulan pada 
stimulus untuk menghadapi krisis virus corona. 
 
Kemudian, bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga mendekati nol. 
Emas yang tidak menghasilkan telah naik 22% pada 2020 ini karena stimulus yang belum pernah 
terjadi sebelumnya telah dilepaskan secara global. 
 
Kemudian, pada perdagangan hari keempat, Kamis (17/12), harga emas Kembali naik pada awal 
perdagangan sesi Amerika Serikat. Kenaikan metal berharga pada pertengahan pekan ini dipicu 
prospek akan ada lebih banyak likuiditas di pasar global yang memicu naiknya permintaan untuk 
metal. Kenaikan harga emas ini terjadi meskipun meningkatnya minat terhadap resiko di pasar. 
 
Sehingga, harga emas berjangka kontrak pengiriman Februari  201 bergerak naik $6.20 per ons 
pada level US$1,861.60.  Kalender ekonomi yang dinantikan pada pekan ketiga ini adalah 
pertemuan  Federal Reserve’s Open Market Committee (FOMC), yang dimulai pada Selasa (15/12) 
dan berakhir pada Rabu (16/12) dengan pernyataan dan konferensi pers. 
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Hingga pada akhir pekan ketiga, Jum’at (18/12), harga emas berjangka berlanjut naik tajam pada 
awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Harga emas membukukan ketinggian empat minggu. 
Kenaikan harga metal berharga ini dipicu peneguhan kebijakan uang mudah dari Federal Reserve 
dan naiknya harapan akan paket stimulus yang baru bagi orang Amerika.  Dengan demikian 
pergerakan naik harga metal ini mengabaikan minat terhadap resiko yang lebih baik di pasar. 
Tercatat harga emas berjangka untuk kontrak Februari 2021 bergerak naik sebesar US$27.00 pada 
level US$1,886.00. 
 
 

https://tradingeconomics.com/commodity/rubber


 
 

Tampaknya, minat terhadap risiko dari para trader dan investor minggu ini tetap tinggi, setelah 
pertemuan FOMC yang bersahabat  dan pandangan bahwa Kongres AS sedang bergerak mendekat 
kepada kesepakatan mengenai paket stimulus keuangan bagi orang Amerika. The Fed tidak 
menambah skema pembelian obligasinya, sekalipun mengecewakan bagi yang sudah 
mengharapkan tindakan yang segera, namun Gubernur Jerome Powell mengulangi komitmennya 
untuk melakukan apa saja yang diperlukan dan menjamin untuk melanjutkan tingkat bunga yang 
rendah sampai 2023 dan dengan perpanjangan waktu QE. Di Washington para pembuat undang – 
undang sedang membuat kemajuan terhadap penandatanganan paket stimulus senilai $900 miliar. 
Berita ini membebani kurs dolar AS yang safe haven. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Desember 2020, terlihat dalam Chart ICDX, harga emas begerak 
fluktuatif. Dampaknya,  di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (21/12), harga emas batangan PT 
Aneka Tambang Tbk. atau emas Antam terpantau menguat tipis. Kemudian, berdasarkan informasi 
Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram 
naik naik Rp6.000 
 
Sementara itu, di bursa berjangka internasional, pada perdagangan Senin (21/12), harga emas 
menghapus kenaikan sebelumnya hingga turun sebanyak 1,3%, tertekan oleh penguatan kurs dolar 
AS, bertalian  kekhawatiran virus corona baru dan memaksa pembatasan yang lebih ketat.  Sehinga, 
harga emas spot di AS, terjerembab 0,3% menjadi US$1,874.91 per ons, setelah sebelumnya 
mencapai level tertinggi sejak 9 November pada level US$ 1,906.46. 
 
Kemudian, harga emas berjangka AS tertekan sebesar 0,6% menjadi US$1.877,70. Indeks dolar 
terdongkrak lebih dari 1% dan rebound dari posisi terendah multi-tahun ke level tertinggi satu 
pekan yang dipicu berita tentang varian virus corona menyebabkan penurunan pada poundsterling 
dan euro. 
 
Selanjutnya, pada transaksi hari berikutnya, Selasa (22/12), merujuk laman Reuters, harga emas di 
bursa berjangka Kembali turun pada awal perdagangan sesi AS setelah menyentuh ketinggian 
selama enam pekan dalam satu perdagangan. Transaksi emas memulai minggu perdagangan yang 
baru sangat volatile di tengah mental investor dan trader yang lebih risk-off karena keprihatinan 
Covid – 19 kembali menguasai pasar sepenuhnya.  
 
Sementara, pasar saham global juga turun dalam perdagangan semalam. Indeks saham AS 
mengarah terjerembab tajam pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Pasar 
bergetar memulai perdagangan di minggu yang pendek karena adanya hari libur. Berita adanya 
jenis Covid – 19 yang baru yang lebih mudah menular yang terdeteksi dan menyebar dengan cepat 
di Inggris.  
 
Negara-negara di Eropa dengan cepat memberikan larangan berpergian ke dan dari Inggris. Berita 
ini datang pada saat dunia baru saja bernafas sedikit lega karena cepatnya pendistribusian vaksin 
Covid–19. Jenis Covid – 19 yang baru ini telah menutupi persetujuan pada akhir pekan lalu antara 
anggota kongres Demokrat dengan Republikan atas paket bantuan keuangan yang baru untuk 
orang-orang Amerika senilai US$900 miliar. 
 
 
 



 
 

 
Sementara itu, indeks kurs dolar AS bergerak naik signifikan karena permintaan safe-haven dan 
rebound setelah menyentuh kerendaha 2,5 tahun pada pekan sebelumnya. Minyak mentah 
berjangka Nymex pada kontrak pengiriman Februari 2021 mengalami penurunan tajam dan 
diperdagangkan disekitar US$47.00 per barel. Kedua hal kunci diluar pasar ini memberikan tekanan 
bearish terhadap pasar metal berharga. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (23/12), harga emas berjangka di bursa 
Comex New York kembali turun sedikit pada awal perdagangan sesi. Pasar saham global telah stabil 
setelah mengalami badai Covid yang baru pada Senin (21/12) dan hal ini yang membuat para 
pembeli metal safe-haven tetap bertahan . Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak Februari 
2021 turun sebesar US$3,80 pada level US$1,879.00. 
 
Selanjutnya, terlihat pasar saham global bervariasi dalam perdagangan semalam, dengan saham-
saham Asia kebanyakan turun dan saham-saham Eropa kebanyakan menguat. Indeks saham AS 
mengarah sedikit mendaki pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Pasar saham 
global masih sedikit terganggu dengan berita pada akhir pekan sebelumnya mengenai penemuan 
baru jenis Covid-19 yang lebih mudah menular di Inggris. 
 
Jelang peringatan hari raya Natal, Kamis (24/12), merujuk laman Reuters, harga emas berjangka 
Kembali terangkat tipis pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Sementara, pasar saham 
global telah berhasil stabil pada pertengahan pekan ini setelah mengalami tekanan sebentar karena 
kekuatiran terhadap Covid-19. Sehingga, tercatat harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran 
Februari 2021 bergerak naik sebesar US$4.50 per ons pada posisi US$1,874.90. 
 
Selanjutnya, pasar saham global kebanyakan naik dalam perdagangan Rabu malam. Terlihat indeks 
saham AS juga mengarah menguat pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. 
Pasar tidak menaruh banyak perhatian terhadap penolakan Presiden AS Donald Trump terhadap 
paket stimulus yang disetujui Kongres beberapa hari yang lalu, karena tidak membantu mereka 
yang terdampak Covid-19 dalam jumlah yang selayaknya. Trump menginginkan lebih banyak dana 
yang diberikan kepada orang Amerika, tiga kali lipat dari yang disetujui Kongres. Kendati UU ini 
tetap akan berjalan di dalam 10 hari terlepas Trump menandatangani atau tidak. 
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Hingga pada akhir pekan, atau Jum’at (25/12), dilaporkan Reuters,  harga emas berjangka tidak 
bergerak banyak pada awal perdagangan sesi AS yang sepi pada malam Natal. Teramati, pasar 
tutup lebih awal dan para trader fokus kepada liburan. Sehingga, harga emas berjangka kontrak 
untuk pengantaran Februari 2021 hanya bergerak naik US$0.60 per ons pada level US$1.878.70. 
 
Sementara itu, pandemi Covid-19 terus bergejolak di AS, Eropa dan banyak negara lainnya. Para 
trader dan investor kuatir dengan akan munculnya lebih banyak restriksi terhadap bisnis dan 
pertemuan publik. Sentimen di pasar Eropa sangat bagus dengan terus berlangsungnya kemajuan 
antara Inggris dan Uni Eropa mengenai kesepakatan Brexit yang mulus. 
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Analisis Harga Emas Minggu Ke Lima Bulan Desember 2020 
 
Sepanjang pekan keempat Desember 2020, terlihat dalam Chart, harga emas begerak fluktuatif 
Dampaknya,  di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (28/12), harga emas batangan PT Aneka 
Tambang Tbk. atau emas Antam terpantau juga stabil. Kemudian, berdasarkan informasi Unit Bisnis 
Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang 
Tbk 24 karat bergerak naik ddibandingkan posisi Ahad (27/12). 
 
Mengonfirmasi data dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 
24 karat ukuran 1 gram senilai Rp977.000 per gram, naik Rp4.000 dibandingkan dengan posisi 
kemarin. Begitu juga dengan emas satuan terkecil 0,5 gram dibanderol Rp538.500, naik Rp2.000. 
 
Sementara itu, pada awal pekan, Senin (28/12), di bursa utama emas, Comex New York, harga 
emas untuik kontrak pelepasan Februari 2021 meningkat 0,27 persen atau 5,1 poin menuju 
US$1.833,2 per troy ounce.  Sementara itu, Indeks dolar AS yang mengukur 
kekuatan greenback terhadap sejumlah mata uang utama turun 0,11 persen ke level 90,223. 
 
Mengutip laman Bloomberg, harga emas bergerak stabil  dan sebagian besar logam dasar lebih 
tinggi dalam perdagangan yang menipis. Banyak investor menilai perkembangan terbaru dari 
paket pengeluaran bantuan virus di AS dan pengumuman akhir dari kesepakatan perdagangan 
pasca-Brexit.  Negosiator Inggris dan Uni Eropa telah menyelesaikan perjanjian perdagangan 
bersejarah pasca-Brexit mereka, menghindari ancaman perpisahan yang sengit. 
 
Pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (29/12), harga emas berlanjut mendaki pada awal 
perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwal ini ditopang oleh koreksi yang terjadi pada indeks dolar AS. 
Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak pelepasan Desember 2021 diperdagangkan 
bergerak naik sebesar US$8.00 per ons pada level US$1.874.10.  
 
Kemudian, tercatat oleh Bloomberg, pasar saham global bervariasi menuju menguat dalam 
perdagangan semalam. Indek saham AS dibuka naik pada perdagangan sesi New York. Memulai 
minggu perdagangan yang baru, keengganan terhadap risiko dari para trader dan investor 
berkurang, namun mereka tahu enam minggu kedepan akan sangat volatile bagi banyak pasar 
dengan akan diadakannya pemilihan presiden AS pada awal November 2020.  
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (30/12), harga emas berjangka bergerak naik yang dipicu 
melemahnya dolar AS dipasar Forex. Mendakinya harga emas terkendala oleh reli yang berlangsung 
di pasar saham global dan pasar saham AS. Di mana indeks saham AS mencatat rekor ketinggian 
baru. Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak Februari 2021 diperdagangkan mendaki 
sebesar US$3.00 per ons pada level US$1,883.40. 
 

https://search.bisnis.com/?q=harga+emas
https://search.bisnis.com/?q=harga+emas


 
 

 
 

Ternyata, minat terhadap risiko dari para investor dan pasar saham mendapatkan dorongan dari 
tindakan yang mengejutkan di mana Presiden Trump menandatangani paket bantuan Covid–19 
bagi orang Amerika. Nantinya Dewan Rakyat AS akan mengadakan pemungutan suara untuk 
memberikan orang Amerika pembayaran senilai US$2,000 sebagai ganti dari US$600 di dalam 
undang–undang yang ditanda tangani oleh Trump. Trump menaikkan pembayaran dari US$600 
menjadi US$2,000 bagi orang Amerika yang sekali lagi menunjukkan perhatian penuh Trump 
terhadap orang Amerika di dalam mottonya “Membuat AS besar lagi”. 
 
Pada perdagangan berikutnya, ujung tahun 2020, Kamis (31/12), menjelang penutupan 2020, harga 
emas berjangka diperdagangkan tidak banyak bergerak dari posisi sebelumnya. Melemahnya kurs 
dolar AS dimana indeks dolar AS turun mendekati kerendahan selama 2,5 tahun, dipucu karefa 
faktor bullish terhadap metal ini. Namun, kenaikan harga emas tertekan oleh reli yang terjadi di 
pasar saham global dan Amerika Serikat, di mana indeks saham AS bergerak naik mendekati rekor 
ketinggian. Emas berjangka kontrak bulan Februari turun sebesar US$0.50 pada level US$1,882.50 
pe ons. 
 

 
 
Merujuk laman Bloomberg, pasar saham global kebanyakan bergerak naik. Indeks saham AS 
mengarah mendaki pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Minat terhadap 
risiko dari para trader dan investor tetap tinggi dengan partisipan pasar cenderung melihat 
melewati horison kepada kemungkinan pemulihan ekonomi yang kuat di musim semi 2021 dan 
memilih untuk melihat melewati pandemi Covid–19 yang sedang dalam puncak infeksi dan 
kematian di Amerika Serikat yang sekarang telah memaksakan restriksi publik dan bisnis yang baru 
yang memukul pertumbuhan ekonomi. 
 
Selanjutnya, hingga pada akhir pekan, Jum’at (1/1), harga emas batangan 24 karat yang dijual di 
Pegadaian kembali mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi akhir tahun. Harga emas 
cetakan Antam dan UBS semua ukuran kompak menguat. Berdasarkan informasi yang ada pada 
laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dipatok seharga 
Rp518.000,- 
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Analisis Harga Karet Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

Memasuki pekan pertama Oktober 2020, harga karet di bursa berjangka dan spot internasional, 

kembali bergerak menguat, kendati bergerak pola fluktuatif. Seperti yang terpantau dalam chart. 

Namun demikian, ada sentimen negatif pergerakan harga di pasar spot dalam negeri, terutama di 

wilayah sentra produksi karet. 

 

Pada awal pekan, Senin (5/10), perdagangan karet internasional bergerak menguat seperti yang 

terjadi di bursa Sicom dan Tocom. Harga karet Tocom, akhir sesi Senin (5/10) di bursa Osaka-Jepang 

bergerak rebound. Perdagangan karet di bursa SHFE tutup oleh libur publik. 

 

Bullish-nya harga karet tersebut mendapat support dari sentimen positif yang mengangkat harga 

minyak mentah dari posisi terendah 3 bulan lebih dan juga perdagangan saham global. Dukungan 

tambahan bagi harga karet di bursa Tocom juga dari pelemahan yen Jepang terhadap kurs dolar AS. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak pengiriman Maret 2021 ditutup naik  3,1 yen 

atau 1,69% ke posisi 187.0 yen per kg. Sempat  bergerak kuat ke posisi 188,1 dan turun ke   posisi 

183,7.  Sementara, harga karet di  bursa Singapura – Sicom,  untuk kontrak Desember 2020 ditutup 

melemah  sebesar US$1,2 atau 0,89% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 136,6. Untuk 

perdagangan karet di bursa Shanghai (SHFE), harga karet kontrak bulan Januari 2021 terakhir 

berada di posisi 12350 yuan. 

 

Secara fundamental perdagangan karet global memiliki 2 sentimen yang kuat seperti dipangkasnya 

perkiraan produksi globalnya untuk tahun 2020 menjadi 13,2 juta triliun dan laporan meningkatnya 

ekspor karet Thailand sebagai salah satu produsen global oleh permintaan ban mobil dan sarung 

tangan latex. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (6/10), harga karet di bursa Tocom, gain kuat selama 2 hari 

berturut, yang diikuti oleh perdagangan bursa komoditas internasional lainnya seperti Sicom. Harga 

karet  di bursaTocom, berada di posisi tertinggi sepekan lebih.  

 

Terpantau, lompatan harga karet tersebut mendapat support dari pergerakan harga minyak 

mentah global yang bullish seama 2 hari terakhir. Kenaikan harga minyak mentah mendapat 

dukungan dari berita perkembangan kesehatan Presiden Trump. Namun laju harga karet Tocom 

hari ini dibatasi oleh posisi yen Jepang yang bangkit terhadap dolar AS sejak awal sesi. 



 
 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (7/10), merujuk laman Reuters, di bursa komoditas 

internasional tertekan sentimen negatif pasar global yang picu penurunan harga. Karet Tocom yang 

diperdagangkan  bursa Osaka-Jepang ikut tertekan setelah selama 2 hari berturut bergerak kuat 

hingga berada di posisi tertinggi sepekan lebih. 

  

Tekanan harga karet pada Rabu menghiraukan sentimen positif di pasar minyak mentah dunia yang 

masih menunjukkan kenaikan dalam 3 hari berturut. Tekanan harga karet datang setelah Presiden 

AS Donald Trump menghentikan negosiasi untuk stimulus tambahan sampai setelah pemilihan 

Presiden yang mengkhawatirkan  pemulihan ekonomi terbesar dunia. Jika pemulihan ekonomi 

terhambat akan menghambat permintaan karet global yang telah diperkirakan meningkat hingga 

akhir pekan. Posisi pelemahan yen Jepang terhadap dolar AS juga tidak dimanfaatkan karet Tocom 

terkait sentimen penundaan paket stimulus AS. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk Maret 2021, ditutup terpental sebesar 2,2 yen atau 

1,15% ke posisi 189.0 yen per kg. Sempat  bergerak kuat ke posisi 191,8 dan dibuka pada  posisi 

191,7. Sementara, harga karet di  bursa Singapura – Sicom,  untuk kontrak Januari 2021 ditutup 

menguat  $0,2 atau 0,14% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 139,8. Untuk perdagangan karet di 

bursa Shanghai (SHFE), bursa masih libur dan harga karet kontrak bulan Januari 2021 terakhir 

berada di posisi 12350 yuan. 

 

Selanjutnya, pada Kamis (8/10), terpantau harga karet di bursa Tocom bergerak naik dari sesi 

sebelumnya bergerak negatif. Trend pergerakan harga yang sama juga diikuti oleh bursa komoditas 

berjangka internasional kainnya seperti di bursa Sicom yang juga menutup sesi dengan penguatan. 

Harga karet Tocom naik ke posisi tertinggi sebulan.  

 

Sentimen investor terangkat merespon pergerakan kuat harga minyak mentah global yang rally 

masuki hari keempat, dan juga usaha Presiden Trump mendesak diloloskannya paket stimulus 

mandiri yang jumlahnya lebih kecil. Usaha Presiden Trump ini memberikan dukungan kuat pagi 

perdagangan bursa saham yang turut menambah sentimen.  

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak pengiriman Maret 2021 ditutup turun  3,3 yen 

atau 1,75% ke posisi 191.4 yen per kg, tertinggi sejak 2 September 2020. Sempat  bergerak kuat ke 

posisi 192,3 setelah dibuka pada  posisi 188,3. Kenaikan harga karet Tocom juga disupport oleh 

posisi pelemahan yen Jepang terhadap dolar AS sepanjang sesi Asia. 
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Selanjutnya, laporan dari Tanah Air, pada perdagangan Jum’at (9/10), harga karet di  Sumatra 

Selatan untuk kadar karet kering atau KKK 100 persen hingga 40 persen tercatat mengalami 

kenaikan dalam mengawali pada September 2020 lalu. Berdasarkan data  Singapore 

Commodity yang diolah Dinas Perdagangan Sumsel bersama Gabungan Pengusaha Karet Indonesia 

(Gapkindo) Sumsel, harga untuk KKK (kadar karet kering) 100% hampir menyentuh Rp17.000 per 

kilogram, yakni senilai Rp16.902 per kg.  Sementara untuk KKK 70% senilai Rp11.831 per kg, KKK 

60% senilai Rp10.141 per kg, KKK 50% senilai Rp8.451 per kg dan harga KKK 40% senilai Rp6.761 per 

kg.  

 

Terdapat sejumlah faktor yang menguatkan harga komoditas andalan provinsi itu. Dari sisi hulu, 

negara produsen lain, yakni Thailand sedang musim hujan yang berakibat pasokan karet alam 

turun. Kenaikan harga minyak dunia dan komoditas lainnya turut mendongkrak harga karet alam. 

Di samping juga penjualan mobil di China terus menguat sejak bulan Juli 2020 sehingga ikut 

membuat permintaan karet alam meningkat. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Hingga pekan pertama Oktober 2020, harga karet tampak terus bergerak fluktuatif dengan trend 

menguat seperti yang terlihat dalam Chart di bawah. Pada perdagangan awal pekan kedua, Senin 

(12/10) perdagangan karet di bursa komoditas internasional berjangka, harga kembali melanjutkan 

pergerakan yang positif  

 

Merujuk laman Bloomberg, Senin (12/10),  terpantau perdagangan karet di bursa berjangka 

internasional sangat solid dengan harga kembali menunjukkan peningkatan. Demikian harga karet 

di bursa Tocom, bergerak rally dan alami lompatan tinggi, ditutup pada posisi tertinggi 8 bulan 

lebih. Demikian harga karet di bursa Sicom dan SHFE menunjukkan peningkatan signifikan, karet 

Sicom melompat ke posisi tertinggi sejak perdagangan 21 Januari 2020. 

 

Prospek perdagangan karet tetap kuat di tengah harapan pemulihan konsumsi global. Asosiasi 

Negara Penghasil Karet Alam harapkan terjadi pemulihan konsumsi karet global, terutama dari 

China yang merupakan konsumen terbesar di dunia. Pada Juli-Sep, China diperkirakan telah 

mengkonsumsi 1,38 juta tn, yang hampir sama dengan jumlah 1,39 juta tn yang dikonsumsi selama 

kuartal yang sama tahun sebelumnya. 

 

Namun pergerakan kuat harga karet hari ini menghiraukan sentimen negatif dari perdagangan 

minyak mentah global serta pergerakan kuat kurs yen Jepang terhadap dolar AS di bursa komoditas 

Osaka. Harga bergerak rally merespon sentimen kuatnya demand China. 

 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (13/10), harga karet di bursa Tocom 

berlanjut rally. Pergerakan harga di bursa komoditas internasional lainnya mixed dikarenakan 

adanya profit taking di bursa Sicom. 

 

Tampaknya, anyak sentimen positif yang telah mengangkat harga karet sepekan terakhir, baru-baru 

ini Dewan Karet Tripartit Internasional yang beranggotakan Thailand, Indonesia dan Malaysia 

memperkirakan produksi karet alam akan turun selama sisa tahun 2020 dan awal 2021, karena 

cuaca yang tidak menentu, aktivitas penyadapan yang menurun, dan penyakit rontok daun 

Pestalotiopsis.  

 



 
 

 
 

Sebelumnya ada sentimen dari meningkatnya demand dari China, dimana pemerintahnya  telah 

mendorong produksi sektor otomotif dalam negerinya, yang menyebabkan peningkatan impor 

karet dari Thailand, Indonesia dan Malaysia. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak Maret 2021, terdongkrak hingga 1,7 yen atau 

0,86% ke posisi 200.2 yen per kg, posisi penutupan tertinggi sejak 17 Januari. Sempat  bergerak kuat 

ke posisi 202,0 setelah dibuka pada  posisi 198,4. Sementara, harga karet di  bursa Singapura – 

Sicom,  untuk kontrak Januari 2021, mengalami aksi profit taking dan ditutup turun sebesar US$0,5 

atau 0,34% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 147,3. Namun untuk perdagangan karet di bursa 

Shanghai (SHFE),  harga karet kontrak bulan Januari 2021 menguat 115 poin atau 0,9% ke posisi 

13210 yuan. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (14/10), tampkanya rally harga karet masih terus berlangsung 

di bursa komoditas berjangka internasional. Di bursa Tocom, Osaka-Jepang yang sudah 5 hari 

berturut harga bergerak naik dan  semakin menanjak ke posisi tertinggi 8 bulan lebih.  Kenaikan 

harga karet Tocom yang juga diikuti oleh karet Sicom dan juga SHFE karena memiliki kondisi 

fundamental yang kuat terkait meningkatnya demand global dan supply yang menurun. Selain itu 

juga mendapat sentimen positif dari pergerakan kuat harga minyak mentah dunia. 

 

Harga karet di bursa Osaka untuk kontrak paling ramai yaitu Maret 2021 ditutup naik sebesar 1,9 

yen atau 0,95% ke posisi 202.1 yen per kg, posisi penutupan tertinggi sejak 17 Januari. 

Sempat  bergerak kuat ke posisi 203,5 setelah dibuka pada  posisi 200,2. Sementara, harga karet 

di  bursa Singapura – Sicom,  untuk kontrak Januari 2021 rebound  dan ditutup naik  $1,2 atau 

0,81% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 149,5. Namun untuk perdagangan karet di bursa 

Shanghai (SHFE),  harga karet kontrak bulan Januari 2021 menguat 195 poin atau 1,5% ke posisi 

13360 yuan. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (15/10), merujuk Bloomberg, terjadi profit taking pada 

perdagangan, sehingga harga terkoreksi dari posisi tertinggi 8 bulan lebih. Penurunan harga juga 

terjadi pada perdagangan karet di bursa Sicom, namun tidak sejatuh karet Tocom.  

   

Sentimen negatif yang menekan harga karet di bursa komoditas internasional datang dari sentimen 

yang sama menekan pasar saham dan juga valas berjangka, kekhawatiran peningkatan kasus baru 

terinfeksi covid-19 secara global dan  paket stimulus corona AS yang belum ada kepastian. Selain itu 

juga alami tekanan dari penurunan harga minyak mentah global.  
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Hingga pada akhir pekan kedua, Jum’at (16/10), pergerakan harga karet dibursa komoditas 

internasional meskipun katalis penurun harga sangat  kuat. Terpantau, harga karet di bursa Tocom 

bangkit setelah anjlok 2% lebih sesi sebelumnya, demikian juga perdagangan di Sicom dan juga 

SHFE.   Secara mingguan harga karet Tocom naik 3,08%, lebih rendah dari gain pekan sebelumnya 

5,87%.  

 

Sentimen positif  yang mengangkat harga karet pekan ini didapat dari laporan  Dewan Karet 

Tripartit Internasional yang beranggotakan Thailand, Indonesia dan Malaysia memperkirakan 

produksi karet alam akan turun selama sisa tahun 2020 dan awal 2021, karena cuaca yang tidak 

menentu, aktivitas penyadapan yang menurun, dan penyakit rontok daun Pestalotiopsis.  
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Oktober 2020, merujuk pada Chart, harga karet di bursa berjangka 

internasional terlihat bergerak mendaki. Pada pekan sebelumnya, harga masih menguat di akhir 

pekan, Jum’at (17/10) dipicu ketidakpastian harga minyak mentah.  

 

Sehingga pada awal pekan, Senin (19/10), transaksi harga karet dibursa komoditas internasional 

kembali menunjukkan kenaikan. Kenadi sinyal dari pasar minyak dunia melemah. Demikian dengan 

harga  karet di bursa Tocom di bursa Osaka-Jepang menguat hingga naik ke posisi tertinggi 9 bulan.  

 

Terlihat, kenaikan harga karet dipicu oleh proyeksi Asosiasi Produsen Karet Dunia beranggotakan 13 

negara (ANRPC) memperkirakan kenaikan harga karet dunia dalam beberapa bulan terakhir tahun 

2020 didorong oleh rebound di sektor manufaktur di China, peningkatan penjualan mobil di India 

dan paket stimulus yang diharapkan di Amerika Serikat. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak paling ramai, Maret 2021 ditutup menguat 3,3 

yen atau 1,67% ke posisi 200.6 yen per kg. Sempat bergerak kuat ke posisi 204,1 setelah dibuka 

pada  posisi 197,9. Kenaikan harga karet juga mendapat support dari posisi yen Jepang yang 

melemah terhadap dolar AS. 

 

Kemudian, harga karet di  bursa Singapura – Sicom,  kontrak Januari 2021 menguat dan ditutup naik 

US$0,7  atau 0,46% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 150,1. Namun untuk perdagangan karet di 

bursa Shanghai (SHFE),  harga karet kontrak bulan Januari 2021 menguat 535 poin atau 3,9% ke 

posisi 14095 yuan. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (20/10), terjadi kenaikan harga lanjutan pada perdagangan 

karet Tocom, mendaki di kisaran tertinggi 9 bulan yang dicapai sesi sebelumnya. Kenaikan harga 

karet Tocom juga diikuti oleh pergerakan harga di bursa komoditas internasional lainnya seperti 

Sicom dan juga SHFE.   

 

Terpantau, kenaikan harga karet Tocom mendapat dukungan dari posisi yen Jepang yang melemah 

terhadap dolar AS selama 2 hari terakhir, sekalipun sedikit dibatasi oleh pelemahan harga minyak 

mentah dunia. Namun pasar karet sebelumnya sedang diperkuat oleh fundamental yang solid 

terkait demand global. 



 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (21/10), merujuk Bloomberg, harga karet di bursa Tocom 

kembali bergerak melompat tinggi hingga mencapai posisi termahal dalam 3 tahun. Kenaikan harga 

ini diikuti oleh bursa komoditas internasional lainnya seperti SHFE dan juga Sicom, harga karet di 

SHFE melonjak 3% lebih.    

 

Tercatat, kenaikan harga karet Tocom menembus katalis penurun harga seperti kenaikan yen 

Jepang terhadap dolar AS dan anjloknya harga minyak mentah dunia. Sentimen investor bursa karet 

berjangka terangkat terus oleh kebangkitan kembali kegiatan ekonomi di China yang mendongkrak 

peningkatan produksi dan penjualan mobil. 

 

Sentimen tersebut memberikan harapan peningkatan impor karet yang signifikan dari negeri 

konsumen terbesar dunia tersebut. Demikian juga di India, aktivitas produksi secara bertahap pulih 

yang mengangkat industri otomotif negerinya dan memicu import karet lebih besar lagi. China dan 

India merupakan negara importir karet global terbesar. 

 

Kemudian pada perdagangan berikutnya, Kamis (22/10), posisi harga karet di bursa Tocom yang 

berada di tertinggi 3 tahun lebih semakin meningkat pada perdagangan bursa Osaka-Jepang. Trend 

lompatan harga karet ini juga terjadi pada bursa komoditas internasional lainnya seperti SHFE dan 

juga Sicom, harga Sicom melompat ke posisi tertinggi dalam 9 bulan. 

 

Kenaikan lanjutan harga karet di bursa komoditas internasional dipicu oleh konflik politik yang ada 

di Thailand, mengkhawatirkan gangguan pasokan di negara produsen karet terbesar dunia tersebut. 

Sebelumnya pasar karet diperkuat oleh meningkatnya impor karet dari 2 negara konsumen 

terbesar yaitu China dan India sejalan dengan meningkatnya industri otomotif kedua negara. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Osaka untuk kontrak Maret 2021 akhir perdagangan sesi sore 

ditutup menguat 2,4 yen atau 1,10% ke posisi 219.8 yen per kg, tertinggi sejak 15 September 2017. 

Sempat bergerak lemah ke posisi 213,8 setelah dibuka pada  posisi 216,7. 
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Hingga pada akhir pekan, Jum’at (23/10), tercatat oleh laman Bloomberg, bahwa pasar karet global 

di beberapa bursa komoditas internasional sedang ramai diperdagangkan sepanjang pekan ketiga 

ini, terlihat dari lompatan harga yang sangat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Salah 

satunya karet Tocom di bursa  Osaka-Jepang, harganya melompat hingga 15,70% sepekan dan pada 

perdagangan hari Jumat (22/10/2020) masih berada di posisi tertinggi 3 tahun lebih.  

 

Selanjuynya, lompatan harga juga terlihat pada perdagangan karet di bursa Singapura-Sicom yang 

sepanjang pekan ketiga hingga mencapai posisi tertinggi sepanjang tahun ini. Demikian juga dengan 

perdagangan karet di bursa Shanghai-SHFE bergerak rally sepanjang pekan ini dengan lompatan 

harga signifikan. 

 

Tercatat, masih kuatnya sentimen positif di pasar karet ini disebabkan oleh ekspektasi 

meningkatnya permintaan global dan berkurangnya pasokan di negara produsen karet dunia. 

Seperti di Thailand, pasokan terganggu oleh cuaca yang buruk dan hama serta  konflik politik yang 

ada di negeri tersebut. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Oktober 2020, seperti terlihat dalam Chart, harga karet bergerak 

menanjak baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Merujuk data Bloomberg (24/10), 

melaporkan bahwa setelah pada pekan ketiga Oktober 2020, harga karet merangkak naik.  

 

Sementara itu, laporan laman Antara, Palembang, Senin (26/10), harga karet alam Sumatera 

Selatan terus meroket naik. Harga ini diperkirakan akan terus membaik sampai dengan akhir tahun 

nanti.  Salah satu faktor pendukung kenaikan harga karet di Sumatera Selatan ialah iklim La Nina 

yang tengah menyerang Thailand. 

 

Sebagai negara yang dikenal juga sebagai produsen karet alam, Thailand atau Vietnam tengah 

dipengaruhi oleh La Nina yang cukup moderat. Akibatnya, produksi dari karet alam dan kopi di 

negara tersebut tengah mengalami penurunan. 

 

Dinas Perkebunan Sumatera Selatan mencatat harga karet dengan kualitas kadar karet kering 100% 

seharga Rp21.492/kg, kadar karet kering 70% sebesar Rp15.044/kg, sedangkan karet kering 60% 

dinilai Rp12.895/kg, karet kering 50% sebesar Rp10.746/kg serta karet kering 40% seharga 

Rp8.597/kg. Harga ini naik Rp936/kg dibandingkan harga indikasi karet pada Senin, 26 Oktober 

2020 pada karet kadar 100%. 

 

Sementara itu, di bursa internasional, Senin (26/10), harga karet di bursa Shanghai Futures 

Exchange (SHFE) yang menjadi patokan pergerakan harga karet Tocom kembali bergerak lebih 

tinggi. Ihwal ini dipicu menurunnya pasokan karet alam di gudang bursa SHFE. Karenanya harga 

karet Tocom semakin melonjak tinggi setelah pekan lalu naik 15% lebih. 

 

Telah terjadi penurunan tingkat persediaan karet alam di gudang bursa Shanghai Futures Exchange 

menjadi 283.792 triliun pada 30 September dari data pasokan tahun lalu 455.259 triliun. Selain itu 

juga lompatan harga karet masih ditopang oleh fundamental yang kuat. Fundamental yang kuat di 

pasar karet yaitu adanya peningkatan permintaan dari China dan India sebagai konsumen terbesar 

dunia dan juga kekhawatiran atas pasokan global.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (27/10), dilaporkan bahwa setelah mencetak penguatan 

harga harian terbesar dalam 12 tahun, terjadi pergerakan fluktuatif pada perdagangan karet Tocom 

di bursa Osaka. Namun akhir sesi harga masih ditutup lebih tinggi setelah sempat turun ke posisi 

lebih rendah dari penutupan sebelumnya. Sentimen investor yang mengangkat kembali harga karet 

Tocom datang dari rally harga karet di Shanghai Futures Exchange (SHFE). 

 

Kemudian, harga karet Tocom di bursa Osaka untuk kontrak Maret 2021 ditutup menguat 3,8 yen 

atau 1,52% ke posisi 254.2 yen per kg, tertinggi sejak 17 Maret 2017. Sempat bergerak tinggi ke 

posisi 270,1 setelah dibuka pada  posisi 267,0.  Sempat terkoreksinya harga karet Tocom dipicu oleh 

profit taking yang merespon penguatan yen Jepang terhadap dolar AS yang biasanya melemahkan 

aset yang dijual dengan dominasi mata uang yen. Kemudian terangkat kembali oleh berita industri 

sarung tangan di Malaysia berkembang pesat  setelah meningkatnya kasus virus korona yang 

mendorong demand. 

 

Selanjutnya, pada Rabu (28/10), dilaporkan Bloomberg, bahwa komoditas karet sedang ramai 

diperdagangkan di bursa komoditas internasional dengan harga sedang berada di posisi 

tertingginya. Harga karet di Sicom termahal sepanjang masa, harga di SHFE dan Tocom 

tertinggi  dalam 3 tahun lebih. Posisi harga karet yang tinggi sudah berlangsung cukup lama, di 

Tocom dan Sicom sudah berlangsung sejak 16 Oktober. 

 

Harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Januari 2021 ditutup menguat 935 poin 

atau 5,9% ke posisi 16535 yuan. Harga karet di SHFE sudah bergerak rally sejak perdagangan 5 

Oktober. Kekuatan harga karet di SHFE dipicu oleh meningkatnya permintaan karet untuk industri 

otomotif dan kesehatan China. 

 

Sementara, untuk harga karet di bursa Singapura (Sicom),  kontrak Januari 2021 ditutup naik US$7,6 

atau 4,42% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 179,7, masih di posisi rekor tertinggi sepanjang 

sejarah. Harga karet Sicom sudah bergerak rally selama 8 sesi berturut sebelumnya.  

 

Memasuki perdagangan hari keempat, Kamis (29/10), setelah hampir 2 pekan harga karet 

menjulang tinggi di bursa komoditas internasional, terpantau bergerak anjlok signifikan oleh aksi 

profit taking. Tekanan jual ini membuat harga karet di bursa SHFE , Sicom dan juga Tocom turun 

dari posisi taertingginya. 

 

Pasar karet berjaya selama 2 pekan sebelumnya oleh sentimen meningkatnya permintaan dari 

China dan India sebagai negara konsumen terbesar di dunia dan terganggunya supply di negara 

produsen utama karet seperti Vietnam dan Thailand.  
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Pada akhir pekan keempat, Jum’at (30/10), perdagangan karet di bursa komoditas internasional, 

terpnatau harga kembali terkoreksi. Ihwal itu dipicu aksi profit taking lanjutan setelah mencapai 

puncak rekor tinggi. Namun, secara bulanan harga karet alami lonjakan paling besar sepanjang 

sejarah, seperti bursa komoditas Jepang menyebutkan mencetak rekor kenaikan bulanan tertinggi 

dalam 3 dekade. 

 

Sehingga, harga karet di bursa Tocom secara bulanan terdongkrak sebesar 35,98%. Kemudian di 

bursa SHFE melonjak 28,95%. Aksi profit taking lanjutan yang kedua membuat harga karet di semua 

bursa anjlok cukup signifikan, yang juga dipicu oleh penurunan harga minyak mentah serta 

penguatan yen Jepang untuk karet di bursa Tocom.   

 

Sebelum terjadi profit taking, pasar karet berjaya oleh sentimen meningkatnya permintaan dari 

China dan India sebagai negara konsumen terbesar di dunia dan terganggunya supply di negara 

produsen utama karet seperti Vietnam dan Thailand.  Asosiasi Negara Produsen Karet Alam 

memperkirakan produksi global telah turun hampir lima persen hingga akhir 2020.    
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Analisis Harga Karet Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

Memasuki pekan pertama November 2020, harga karet di bursa berjangka dan spot internasional, 

kembali bergerak melemah, kendati terlihat bergerak pola fluktuatif. Seperti yang terpantau dalam 

chart. Ada sentimen negatif pergerakan harga di pasar spot dalam negeri, terutama di wilayah 

sentra produksi karet. 

 

Dimulai pada awal pekan pertama, Senin (2/11), perdagangan karet di bursa Tocom (bursa 

komoditas Jepang) anjlok tajam hingga mencetak penurunan harian terburuk dalam 9 tahun. Aksi 

profit taking terpantau masih terjadi di bursa komoditas internasional pasca lonjakan harga di posisi 

rekor tinggi pekan sebelumnya.  

 

Selain karet Tocom yang anjlok 7% lebih, harga karet di bursa SHFE dan juga Sicom masing-masing 

terpental 4% lebih. Terpentalnya harga minyak mentah hingga 3% lebih menjadi pemicu aksi profit 

taking yang sudah berlangsung selama 3 sesi terakhir. Harga minyak mentah dunia sedang anjlok ke 

posisi terendah dalam 5 bulan. 

 

Sebagaimana diketahui, harga karet pada pekan sebelumnya menjulang tinggi dipicu  meningkatnya 

permintaan dari China dan India sebagai negara konsumen terbesar di dunia dan terganggunya 

supply di negara produsen utama karet seperti Vietnam dan Thailand. Asosiasi Negara Produsen 

Karet Alam memperkirakan produksi global telah turun hampir lima persen hingga akhir tahun 

2020.    

 

Sehingga, harga karet di bursa Tocom kontrak paling ramai, Maret 2021 ditutup anjlok 20,00 yen 

atau 7,99% ke posisi 250.2 yen per kg. Penurunan harian terendah sejak perdagangan 10 November 

2011. Sempat bergerak tinggi ke posisi 255,8 setelah dibuka pada  posisi 247,0. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya harga karet di bursa SHFE sudah bergerak lemah 

sejak awal sesi melanjutkan down trend sebelumnya. Akhir Oktober 2020, reli harga karet SHFE 

selama 2 pekan mencapai puncaknya di posisi tertinggi 3 tahun lebih, kemudian terpangkas oleh 

profit taking hingga sesi hari ini ke posisi terendah sepekan lebih.  

 

Sehingga, harga karet di bursa Shanghai (SHFE) untuk kontrak ppengantaran Januari 2021 ditutup 

turun 540 poin atau 3,4% ke posisi 15095 yuan yang merupakan posisi terendah sejak sesi 23 



 
 

Oktober. Aksi profit taking berlanjut diperberat oleh posisi harga minyak mentah dunia yang 

melemah.  

 

Secara fundamental, pasar karet masih sangat kuat oleh meningkatnya permintaan dari China 

sebagai konsumen karet terbesar dunia. Produksi karet yang meningkat di China yaitu untuk 

ban,  meningkat karena penjualan kendaraan di China naik 13% pada September dari tahun 

sebelumnya. Kemudian diperkuat dengan pasokan yang terbatas dari negara produsen besar 

seperti Thailand dan Vietnam. 

 

Selanjutnya, pada Rabu (4/11), aksi profit taking masih terus berlangsung pada perdagangan karet 

di sebagian bursa komoditas internasional hingga memicu penurunan harga yang signifikan. Di 

bursa Shanghai anjlok ke posisi terendah 2 pekan. Sementara di Tocom, anjlok yang merupakan 

terburuk sejak 1 Desember 2008. Hanya harga karet di Sicom yang masih menguat merespon 

pergerakan optimis harga minyak mentah. 

   

Fundamental karet semakin kuat setelah India melaporkan meningkatnya permintaan dari produksi 

ban yang memicu meningkatnya permintaan karet di pasar global. Sebagai informasi, India 

merupakan negara konsumen terbesar dunia kedua setelah China. Pekan lalu  China juga laporkan 

adanya peningkatan dalam industri otomotif negeri tersebut. 

 

Pada perdagagan hari keempat, Kamis (5/11), harga karet berputar arah di bursa Tocom yang 

melonjak hingga 2% lebih dari posisi terendah 2 pekan yang terjadi awal sesi. Kenaikan harga karet 

Tocom tidak mengikuti pelemahan yang masih terjadi bursa Shanghai (SHFE), dan menghiraukan 

tekanan dari pergerakan yen Jepang yang menguat terhadap dolar AS serta pergerakan bearish 

harga minyak mentah.  

 

Tampaknya, sentimen positif yang terus memperkuat pasar karet dari ekspektasi meningkatnya 

permintaan industri otomotif di China dan India sebagai negara konsumen karet terbesar dunia. 

Kemudian dari sisi supply, produksi karet akan turun selama sisa tahun 2020 dan turun lebih jauh ke 

awal 2021 menurut laporan oleh Dewan Karet Tripartit Internasional. 

 

Terlihat pula, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak pengiriman Januari 2021 

ditutup turun 45 poin atau 0,3% ke posisi 14865 yuan. Untuk harga karet di bursa Singapura – 

Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak Maret 2021  ditutup menguat 

US$1,5 atau 0,59% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 153,2. 

 



 
 

 
 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/rubber 

 

 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (6/11), laporan Antara, Palembang, terpantau harga jual getah 

karet di Kabupaten Batanghari ditetapkan oleh Pasar Lelang Karet berdasarkan kualitas untuk 

menjaga Pasar Lelang Karet terus beroperasi setelah terdampak pandemi. Harga getah karet di 

tetapkan berdasarkan kualitas, harga tertinggi di tetapkan untuk getah karet kualitas terbaik, 

sehingga petani juga akan menjaga kualitas getah karetnya. 

 

Sebelum dilakukan transaksi jual beli antara petani dan pembeli di Pasar Lelang, dilakukan 

pemeriksaan terhadap getah karet milik petani. Bagian dalam getah karet di periksa untuk melihat 

apakah getah karet tersebut di campur dengan tatalan getah atau murni getah karet sadapan. 

 

Hingga akhir pekan pertama November 2020, harga getah karet di tingkat petani Rp10.000 per 

kilogram. Harga getah karet tersebut tergolong cukup tinggi. Sebab dalam dua, tiga tahun terakhir 

harga getah karet hanya berkisar Rp6.000 hingga Rp8.000 per kilogram.  Sementara itu, untuk 

menjaga perekonomian tetap stabil, Petani di daerah itu memiliki strategi menyimpan getah karet 

sadapan sebelum di jual. Petani baru akan menjual getah karet sadapan saat harga alami kenaikan. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Pada pekan pertama November 2020 sebelumnya, harga karet tampak bergerak melemah 
signfikan, kemudian pada akhir pekan mulai menanjak. Pada pekan kedua November ini, harga 
terlihat bergerak fluktuatif seperti yang terlihat dalam Chart di bawah. Pada perdagangan awal 
pekan kedua, Senin (9/11) perdagangan karet di bursa komoditas internasional berjangka, harga 
kembali bergerak negatif. 
 
Di bursa Tocom, Jepang. Harga terkoreksi dari gain 2 sesi berturut pekan sebelumnya. Penurunan 
harga juga terlihat pada karet bursa Shanghai dan juga di Sicom, bahkan anjlok 4% lebih di SHFE ke 
posisi terendah sebulan.  
  
Terpentalnya harga karet dipicu laporan Asosiasi Karet Thailand yang mengatakan bahwa harga 
lateks dan produk karet telah turun tajam setelah beberapa negara Eropa mengumumkan 
lockdown. Produsen pembuat mobil menunda impor karet karena khawatir  tidak akan bisa 
menjual mobil dalam beberapa bulan mendatang. 
 
Selain itu, Thailand sebagai negara produsen utama dunia juga melaporkan bahwa produksi karet 
sekitar 10% lebih rendah dari biasanya karena seringnya hujan lebat di wilayah Selatan yang 
menghalangi petani untuk memanen getah karet. 
 
Sehingga, harga karet Tocom kontrak pelepasan Maret 2021 ditutup anjlok 6,9 yen atau 3,10% ke 
posisi 215.4 yen per kg.  Semenatar, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak 
Januari 2021 ditutup turun 710 poin atau 4,7% ke posisi 14290 yuan, terendah sejak 10 Oktober. 
Untuk harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu 
kontrak pengiriman Januari 2021  menurun US$2,8 atau 1,81% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 
151,5.   
 
Memasuki Selasa (10/11), laparan laman Antara, Palembang, dengan merujuk hasil Tim Penetapan 
Harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), periode I-November 
2020, ditetapkan pada 9 November 2020 telah menyepakati sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp 
125,35 kg menjadi Rp 2.009,75/kg.  
 
Sementara itu, dari bursa internasional, pada perdagangan Rabu (11/11), setelah anjlok selama 2 
hari berturut, perdagangan karet di bursa komoditas internasional menguat kembali yang disupport 
oleh pergerakan reli harga minyak mentah dunia. Harga karet Tocom mulai rebound kuat hingga 
melonjak 4% lebih dari posisi tertendah selama sepekan. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Kemudian, pergerakan kuat harga karet juga terpantau di bursa Shanghai SHFE dan juga Sicom yang 
juga menunjukkan kenaikan signifikan dari pelemahan harga sebelumnya. Harga minyak mentah 
terus menanjak tinggi hingga naik ke posisi tertinggi 4 bulan pada perdagangan sesi Asia hari ini.  
 
Perdagangan sebelumnya harga karet menurun dipengaruhi oleh menurunnya permintaan karet 
dari industri otomotif Eropa pasca lockdown yang ditetapkan pemerintah setempat. Namun 
sentimen itu dapat diredam oleh proyeksi Asosiasi Negara-negara Penghasil Karet Alam bahwa 
produksi global turun hampir 5%, dengan output yang terpukul oleh kekurangan tenaga kerja 
terkait virus corona serta banjir dan cuaca yang tidak menguntungkan di Thailand dan Vietnam. 
 
Memasuki perdagangan hari keempat, Kamis (12/11), terpantau perdagangan karet di bursa 
komoditas internasional kembali meningkat dan terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan 
seperti bursa Shanghai (SHFE) dan juga Jepang (Tocom). Harga karet di kedua bursa tersebut 
melonjak dalam kisaran 3% dan 5% masing-masing. 
 
Terlihat, kenaikan harga karet yang juga terjadi di bursa Singapura (Sicom) dipicu oleh aksi bargain 
hunting investor yang sebelumnya bergerak turun selama 2 pekan terakhir. Harga karet Tocom di 
bursa Osaka-Jepang dan Sicom melonjak ke posisi tertinggi 2 pekan, harga karet SHFE  hanya naik 
ke posisi tertinggi 3 hari.  
 
Sehingga, harga karet Tocom untuk kontrak Maret 2021 ditutup melonjak 12,6 yen atau 5,73% ke 
posisi 232.5 yen per kg, tertinggi sejak 30 Oktober.  Sempat bergerak turun ke posisi 217,5 dan 
dibuka  pada  posisi 219,9.  Kemudian, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak 
Januari 2021 ditutup menguat 455 poin atau 3,24% ke posisi 14490 yuan. Untuk harga karet di 
bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak bulan Februari 
2021  ditutup naik US$3 atau 1,92% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 158,9, tertinggi sejak 30 
Oktober.   
 

 
 
Hingga pada akhir pekan kedua, Jum’at (13/11), laporan laman Antara, Pontianak, bahwa pandemic 
Covid-19 memukul kehidupan rakyat kecil, warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong, 

https://www.suara.com/tag/perbatasan-indonesia-malaysia
https://www.suara.com/tag/entikong


 
 

Sanggau, Kalimantan Barat. Untuk bertahan hidup, mengais rezeki dengan menyadap karet di 
perkebunan. Dari tetesan karet itu, ia menghidupi keluargnya. 
 
 
Sementara itu, laporan darii  bursa internasional, harga karet di bursa Tocom bergerak naik 
melanjutkan rebound sesi sebelumnya. Namun untuk harga karet Sicom dan juga di SHFE masih 
lemah oleh tekanan penurunan harga minyak mentah di pasar global.  Harga karet Tocom yang 
diperdagangkan di bursa Osaka-Jepang uptrend disupport oleh posisi pelemahan yen Jepang 
terhadap dolar AS yang juga untungkan bursa saham Tokyo. Namun dibatasi oleh anjloknya harga 
minyak mentah di tengah kekhawatiran melemahnya permintaan dari Eropa. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga November 2020, merujuk pada Chart, harga karet di bursa berjangka 

internasional terlihat bergerak fluktuatif. Pada pekan sebelumnya, harga masih menguat di akhir 

pekan, Jum’at (13/11) dipicu ketidakpastian harga minyak mentah.  

 

Sementara itu, pada awal pekan, Senin (16/11), laporan berita Antara Palembang, bahwa harga 

jual komoditi karet di Sumatera Selatan mengalami peningkatan sejak beberapa pekan November 

2010 ini. Kenaikan harga ini diprediksikan akan terus terjadi sampai dengan akhir 2020. Merujuk 

data Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, bahwa kenaikan harga karet dunia memicu peningkatan 

harga karet di Indonesia. Terdapat tiga penyebab harga karet dunia meningkat saat ini, salah 

satunya makin ketatnya pasokan karet alam akibat produksi karet alam dunia. Bahwa, tiga bulan 

terakhir terjadi penurunan produksi hampir di semua negara produsen karet alam, kecuali Vietnam. 

 

Selanjutnya, di bursa internasional, pada Senin (16/11), harga karet di bursa Tocom Jepang ditutup 

menguat ke posisi tertinggi selama 2 pekan. Sedangkan harga karet bursa Shanghai (SHFE) bergerak 

naik ke posisi tertinggi 1 pekan. Untuk harga karet Sicom naik mendekati kisaran tertinggi 2 pekan 

yang dicapai 2 sesi sebelumnya.  

 

Selain fundamental perdagangan karet yang masih kuat, kenaikan harga awal pekan ini mendapat 

dorongan dari pergerakan kuat harga minyak mentah yang naik cukup signifikan sepanjang sesi Asia 

dan juga pelemahan dolar AS. Namun untuk karet Tocom, pelemahan dolar AS membatasi 

pergerakan gain hari ini.  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (17/11), terpantau melalui Reuters, terjadi aksi profit taking 

pada perdagangan karet di bursa komoditas internasional. Konsokuensinya, harga karet di bursa 

Tocom bergerak anjlok 3% lebih. Untuk harga karet Sicom dan SHFE juga retreat hingga 1% lebih 

setelah sesi sebelumnya cetak gain.   

 

Kemudian terlihat, tekanan profit taking pada karet Tocom di bursa Osaka-Jepang  disumbang dari 

posisi penguatan yen Jepang. Posisi yen yang reli terhadap kurs dolar AS dan naik ke posisi tertinggi 

1 pekan lebih. Sebelumnya, lonjakan harga karet Tocom disupport oleh laporan PDB Jepang yang 

ekspansif sehingga keluar dari resesi pada periode kuartal ketiga tahun 2020.  

 

https://www.suara.com/tag/komoditi
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Sehingga, harga karet di bursa Tocom untuk kontrak paling ramai, Maret 2021 ditutup anjlok 

sebesar  8,1 yen atau 3,40% ke posisi 230.2 yen per kg.  Sempat bergerak turun ke posisi 229,9 dan 

naik ke posisi tertinggi 241,5.  

 

Kemudian, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Januari 2021 ditutup 

melemah sebesar 165 poin atau 1,2% ke posisi 14375 yuan. Untuk harga karet di bursa Singapura – 

Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak bulan Februari 2021  ditutup naik 

US$3 atau 1,88% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 156,2. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (18/11), tercatat harga karet Tocom yang diperdagangkan 

di bursa Osaka-Jepang kembali merosot, mengikuti aksi profit taking lanjutan pada bursa komoditas 

internasional lainnya seperti di Sicom dan juga SHFE. Profit taking terjadi setelah awal pekan 

mencapai posisi tertinggi 2 pekan untuk Tocom dan SHFE.  

 

Tapaknya, fundamental pasar karet internasional masih sangat solid  yang kuat  dari  meningkatnya 

permintaan pada industri sarung tangan di China serta terbatasnya pasokan di negara produsen 

utama seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia. Data sensus AS menunjukkan bahwa jumlah sarung 

tangan lateks bedah yang diimpor ke AS meningkat 57% menjadi 244 juta pasang di kuartal ketiga. 

 

Pada perkembangan berikutnya, perdagangan Kamis (19/11), terpantau laman Bloonberg, setelah 

selama 2 sesi berturut melemah, pasar karet di bursa komoditas internasional pulih Kembali. Ihwal 

ini disupport oleh pergerakan kuat harga minyak mentah. Harga karet Tocom yang diperdagangkan 

di bursa Osaka-Jepang yang rebound dari posisi terendah sepekan. Demikian juga karet di SHFE dan 

Sicom. 

 

Pergerakan harga minyak mentah menjadi salah satu katalis pergerakan harga karet, dikarenakan 

minyak mentah menjadi bahan baku karet sintetis. Penguatan harga minyak mentah membuat 

biaya produksi karet sintetis menjadi lebih mahal, sehingga permintaan karet alami mengalami 

kenaikan. 

 

Selain itu terdapat berita yang menguatkan fundamental pasar karet, menurut data Oktober dari 

China Automobile Manufacturers Association bahwa penjualan kendaraan, produksi dan ekspor 

semua meningkat tahun ini didukung oleh permintaan ban truk dan semi-trailer. China merupakan 

negara konsumen karet terbesar dunia, dimana kebutuhan untuk industri otomotif dan sarung 

tangan medisnya sedang meningkat. 



 
 

 
 

 
Rubber Historical (tradingeconomics.com) 

 

 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (20/11), perdagangan karet di bursa komoditas internasional, 

harga kembali naik secara harian. Namun penurunan secara mingguan. Anjloknya harga karet 

pekan ini disebabkan profit taking pasar setelah awal pekan naik ke posisi tertinggi 2 pekan. Secara 

fundamental, posisi pasar karet masih menjadi incaran sejalan dengan meningkatnya pasar 

otomotif China sebagai negara konsumen terbesar dunia yang mengangkat demand global dan 

terbatasnya persediaan di negara-negara produsen utama seperti Thailand dan Vietnam.    

 

Selama 2 hari terakhir pekan ketiga November 2020 ini, terjadi pergerakan fluktuasi keatas untuk 

semua perdagangan bursa internasional seperti Tocom, SHFE dan juga Sicom.   Dukungan 

penguatan harga mendapat sumbangan juga dari pergerakan harga minyak mentah dunia yang 

positif. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan keempat November 2020, seperti terlihat dalam Chart, harga karet bergerak 

menanjak fluktuatif baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Merujuk data Bloomberg 

(23/11), melaporkan bahwa setelah pada pekan ketiga November 2020, harga karet merangkak 

naik.  

 

Kemudian pada perdagangan awal pekan, Senin (23/11), merujuk laman Bloomberg, bahwa pasar 

karet di bursa Tocom tutup oleh libur publik Jepang. Namun perdagangan karet komoditas 

internasional lainnya bergerak kuat melanjutkan trend positif pekan sebelumnya. Harga karet di 

SHFE bergerak naik ke posisi tertinggi 2 pekan lebih sedangkan karet Sicom naik ke posisi tertinggi 

sepekan.  

 

Kenaikan harga karet dipicu oleh peningkatan permintaan dari negara konsumen terbesar dunia 

seperti China dan India. Setelah industri otomotif di China sedang membutuhkan banyak 

permintaan karet, permintaan karet untuk industri ban India meningkat. Dari sisi supply, kondisi 

cuaca yang tidak menguntungkan di negara produsen utama  seperti Thailand, menimbulkan 

kekhawatiran atas produksi. 

 

Dari sisi perdagangan berjangka, kenaikan harga karet mendapat support dari pergerakan kuat 

harga minyak mentah dunia yang mendaki ke posisi tertinggi 2 bulan lebih oleh harapan laporan 

perkembangan vaksin coronvirus di Amerika Serikat. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan berikutnya, Selasa (24/11), terpantau pasar karet di bursa Tocom 

dibuka kembali dan langsung mencetak gain yang signfikan Kenaikan harga juga terjadi di bursa 

SHFE dan Sicom yang melanjutkan uptrend sesi sebelumnya. Kekuatan harga karet karet pada 

Selasa masih dipengaruhi oleh rally harga minyak mentah dan juga sentimen meningkatnya 

demand.  

 

Kemudian, dari sisi perdagangan berjangka, kenaikan harga karet masih mendapat support dari 

pergerakan kuat harga minyak mentah dunia yang terus mendaki ke kisaran tertinggi 2 bulan lebih 

oleh harapan untuk pemulihan permintaan minyak mentah menyusul kemajuan dalam 

pengembangan vaksin Covid-19 yang murah. 

 



 
 

 
 

Dari sisi permintaan, Menteri Perdagangan dan Industri India laporkan bahwa negara tersebut 

alami defisit karet alam yang cukup besar sehingga membuat impor karet digenjot apalagi dengan 

kebijakan tarif impor yang lebih murah. Periode 2019-2020, perbandingan produksi dan konsumsi 

karet alam masing-masing mencapai 712.000 juta ton dan 11,34  juta ton. 

 

Pada perdagangan hari berikutnya, Rabu (25/11), terlihat perdagangan karet di bursa komoditas 

internasional masih ramai hingga membuat kenaikan harga terus berlanjut. Harga karet di bursa 

SHFE naik ke posisi tertinggi 3 pekan lebih, karet Sicom naik ke tertinggi 2 pekan sedangkan karet 

Tocom naik ke tertinggi sepekan.   

 

Kemudian, fundamental perdagangan karet masih sangat kuat sejalan meningkatnya industri 

otomotif di China selama 2 bulan terakhir yang memicu peningkatan demand. Harga semakin naik 

dikarenakan terbatasnya pasokan global oleh penurunan produksi karet di seluruh Asia Tenggara 

yang menyumbang lebih dari dua pertiga dari pasokan karet alam. Turunnya produksi terjadi 

karena kekurangan tenaga kerja akibat Covid-19, banjir, dan kondisi cuaca yang tidak mendukung di 

Thailand dan Vietnam. 

 

Selain itu rally harga minyak mentah hingga mendaki ke posisi tertinggi dalam 9 bulan lebih 

menambah sentimen positif.  Lompatan harga minyak dipicu oleh perkembangan vaksin corona 

yang siap diproduksi massal serta kemungkinan penundaan peningkatan produksi yang 

direncanakan OPEC pada Januari. 2021 

 

Sehingga, harga karet di bursa Tocom untuk kontrak paling ramai yaitu Maret 2021 pada penutupan 

sore ditutup menguat  3,2 yen atau 1,36% ke posisi 238.0 yen per kg, tertinggi sejak 16 November 

dan sempat mendaki ke posisi 242,3 yen per kg. Sementara, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), 

khusus untuk kontrak Mei 2021 ditutup naik 245 poin atau 0,4% ke posisi 14885 yuan, posisi 

tertinggi sejak 2 November. Untuk harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang 

ramai diperdagangkan yaitu kontrak Januari 2021  ditutup naik  US$0,8 atau 0,51% dari harga sesi 

sebelumnya ke posisi 158,8, tertinggi sejak 12 November. 

 



 
 

 
Harga Komoditas Dunia (inbizia.com) 

 

 

 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (27/11), merujuk Bloomberg, terpantau perdagangan karet akhir 

pekan di bursa komoditas internasional alami lompatan harga cukup signifikan, setelah sesi 

sebelumnya terkoreksi teknikal.  Sehingga, harga karet di bursa Tocom dan Sicom bergerak naik ke 

posisi tertinggi 1 bulan, sedangkan karet di bursa SHFE naik ke level tertinggi  3 pekan.  

 

Demikian secara mingguan semua pasar karet cetak weekly gain dengan kenaikan yang signifikan; 

seperti karet Tocom menguat 8,33% secara mingguan, karet Sicom menguat 6,84% dan karet SHFE 

naik 2,02%. Pergerakan kuat minggu ini selain ditopang fundamental pasar karet yang solid, juga 

pergerakan harga minyak mentah yang rally panjang pekan ini.  

 

Fundamental perdagangan karet masih sangat kuat sejalan meningkatnya industri otomotif di China 

selama 2 bulan terakhir yang memicu peningkatan demand. Harga semakin naik dikarenakan 

terbatasnya pasokan global oleh penurunan produksi karet di seluruh Asia Tenggara yang 

menyumbang lebih dari dua pertiga dari pasokan karet alam. Turunnya produksi terjadi karena 

kekurangan tenaga kerja akibat Covid-19, banjir, dan kondisi cuaca yang tidak mendukung di 

Thailand dan Vietnam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inbizia.com/harga-komoditas-dunia-288058
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Analisis Harga Karet Minggu Pertama Bulan Desember 2020 
 

Memasuki pekan pertama Desember 2020, harga karet di bursa berjangka dan spot internasional, 

kembali bergerak melemah, kendati terlihat bergerak pola fluktuatif. Seperti yang terpantau dalam 

chart. Ada sentimen negatif pergerakan harga di pasar spot dalam negeri, terutama di wilayah 

sentra produksi karet. 

 

Pada perdagangan awal pekan pertama Desember, Senin (30/11), merujuk laman Reuters, harga 

karet ditutup melemah signifikan. Harga karet untuk kontrak pengantaran Januari 2021, kontrak 

teraktif di Tocom ditutup anjlok 4,92% atau 11,80 poin ke level 228,10 yen per kilogram (kg). Harga 

karet sebelumnya juga dibuka melemah 0,38% atau 0,90  oin di level 239,00 yen per kg.  

 

Sementara itu, analis broker Yutaka Shoji, Gu Jiong mengatakan melemahnya mata uang yuan juga 

menekan harga karet, terutama di bursa berjangka Shanghai, yang berimbas ke bursa Tocom  

 

Selanjutnya, memasuki perdagangan Selasa (1/12), perdagangan karet awal Desember 2020 di 

bursa komoditas internasional berlanjut mengalalami tekanan, yang dipicu aksi profit taking, 

dengan harga karet SHFE dan Tocom turun  dari posisi tertinggi 1 bulan.  Namun pergerakan 

rebound terjadi pada harga karet Sicom yang naik ke posisi tertinggi 1 bulan. 

 

Pergerakan positif harga karet Sicom, yang menurut survey Caixin, data PMI Manufaktur PMI, yang 

merespon positif laporan kinerja manufaktur China.  Caixin China naik menjadi 54,9 pada November 

2020 dari 53,6 pada Oktober 2020, mengalahkan perkiraan pasar 53,5. Ini merupakan pertumbuhan 

terkuat dalam aktivitas pabrik sejak November 2010, karena pemulihan ekonomi pasca epidemi 

terus meningkat. 

 

Kemudian, support kuat dari data PMI China yang memberikan harapan permintaan karet yang kuat 

dari konsumen terbesar dunia tersebut tidak mampu menahan aksi ambil untung investor yang juga 

dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah di bursa berjangka internasional menurun 

untuk hari kedua  di tengah ketidakpastian tentang apakah produsen minyak utama akan setuju 

untuk memperpanjang pemotongan produksinya. 

. 

Sehingga harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Januari 2021 ditutup turun 

100 poin atau 0,64% ke posisi 15385 yuan. Untuk harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak 



 
 

yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak Februari 2021  ditutup turun  US$1,8 atau 1,10% 

dari harga sesi sebelumnya ke posisi 165,7, tertinggi sejak 28 Oktober. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (2/12), harga karet  di bursa komoditas 

internasional  melompat tinggi cukup signifikan setelah sesi sebelumnya terkoreksi.  Ihwal itu 

terlihat di bursa Tocom, karet SHFE dan juga Sicom. Semuanya naik ke posisi tertinggi 1 bulan 

lebih.  Pergerakan kuat harga karet masih ditopang oleh harapan kenaikan permintaan karet. 

 

Sentimen investor terangkat kembali oleh berita laporan optimis perkembangan vaksin corona 

serta pertumbuhan ekonomi negara-negara konsumen karet dunia. Selain China melaporkan 

kinerja manufakturnya melonjak tinggi, demikian pertumbuhan ekonomi Jepang dan Korea Selatan 

yang juga bergantung kepada impor karet. 

 

Tercatat bahwa lompatan harga karet Tocom juga disupport oleh pergerakan lemah yen Jepang 

terhadap dolar AS dan juga pergerakan rebound harga minyak mentah dunia yang juga pengaruhi 

perdagangan karet di SHFE dan Sicom. 

 

Harga karet Tocom di bursa Osaka untuk kontrak paling ramai, Maret 2021 ditutup menguat  8,6 

yen atau 3,45% ke posisi 257.7 yen per kg, tertinggi sejak 28 Oktober. Sempat naik ke posisi 

terendah 247,7 yen per kg setelah dibuka pada posisi 248.0. 

 

Kemudian, pada perdagangan Kamis (3/12), harga karet di bursa komoditas internasional masih 

berada dalam uptrend sejak pekan ketiga November 2020 hingga perdagangan  Kamis (3/12). 

Terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan pada karet Tocom yang diperdagangkan pada bursa 

Osaka-Jepang, masih di kisaran tertinggi 1 bulan yang mengikuti pergerakan harga di SHFE. Namun 

harga karet Sicom sedang terkoreksi setelah mencapai tertinggi sebulan lebih pada sesi 

sebelumnya. 

 

Otoritas Karet Thailand pada bulan November melaporkan bahwa total area yang terkena dampak 

penyakit gugur daun adalah 90.000 hektar dengan hilangnya potensi produksi hingga 130.000 ton 

setiap tahun. Total produksi karet alam di Thailand yang sebesar 5,14 juta ton turun menjadi 4,9 

juta ton pada tahun 2019. Diperkirakan akan terus turun menjadi 4,36 juta ton pada 2020 ini. 
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Hingga pada akhir pekan pertama, Jum’at (4/11), perdagangan karet di bursa komoditas 

internasional akhir pekan serempak mengalami profit taking hingga membuat harga turun dari 

posisi tertinggi Terjadi penurunan harga yang cukup signifikan pada karet Tocom yang 

diperdagangkan pada bursa Osaka-Jepang, turun dari kisaran tertinggi 1 bulan. Demikian karet SHFE 

dan Sicom juga alami penurunan yang signifikan, profit taking membuat karet SHFE anjlok 5% lebih.  
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Dua Bulan Desember 2020 
 

Pada pekan pertama Desember 2020 sebelumnya, harga karet tampak bergerak menanjak. 
Kemudian pada pekan kedua Desember ini, harga terlihat bergerak fluktuatif melemah seperti yang 
terlihat dalam Chart di bawah. Pada perdagangan awal pekan kedua, Senin (7/12) perdagangan 
karet di bursa komoditas internasional berjangka, harga kembali bergerak negative, dan akhir 
pekan bergerak rebound. 
 
Sebagai catatan, Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pengekspor hasil karet terbesar di 
dunia. Hanya saja, Thailand sedang mengalami fase kritis akibat penurunan jumlah produksi karet 
karena penyakit gugur daun Pestalotiopsis (PGDP) dan banjir yang menyerang berapa daerah 
penghasil karet seluas 0,8 juta hektare (ha).  
 
Kemudia, banjir yang merendam perkebunan karet Thailand, di Provinsi utama Nakhon Si 
Thammarat, Narathiwat, Phattalung, Songkhla dan daerah sekitarnya, dipastikan, mengganggu 
kegiatan penyadapan di negara tersebut. Pasalnya aktifitas petani karet tidak dapat menyadap 
pohon akibat pohon terendam air. Kondisi ini dapat bertahan hingga berapa minggu ke depan. 
 
Sehingga, harga karet di Tanah Air, di pasar spot berdampak bergerak stagnan. Harga bertengger 
pada level  Rp18.447 pada November, dan memasuki pekan pertama dan kedua Desember 2020 
mulai pulih. Bahkan, diperkirakan akan menyentuh harga rerata Rp19.631 di akhir Desember 2020 
untuk kadar karet kering (KKK) 100 persen. 
 
Sementara di bursa internasional, pada awal pekan, terjadi tekanan profit taking sehingga menekan 
harga karet  di bursa komoditas internasional. Hal ini melanjutkan down trend akhir pekan 
sebelumnya. Tercatat di laman Bloomberg, harga karet di bursa Tocom yang diperdagangkan pada 
bursa Osaka-Jepang, karet SHFE dan juga di Sicom turun ke posisi terendah sepekan pasca profit 
taking lanjutan setelah pekan sebelumnya berada di posisi tertinggi 1 bulan.   
 
Memasuki perdagangan hari kedua, Selasa (8/12), harga karet di bursa Tocom dan karet di bursa 
komoditas internasional lainnya masih melemah melanjutkan down trend 2 sesi sebelumnya. 
Pelemahan harga masih dipengaruhi oleh kekhawatiran meningkatnya kasus covid-19 dan 
penurunan harga minyak mentah di pasar berjangka. 
 
Permasalahan pandemi Covid-19 bagi pasar karet selain menekan pengiriman ke negara konsumen 
yang tertutup juga mempengaruhi produksi. Pemerintah Malaysia telah mengumumkan bahwa 
setidaknya 3.400 karyawan Top Glove dinyatakan positif Covid-19, yang menyebabkan penutupan 
sementara pabriknya. Top Glove merupakan perusahaan produksi sarung tangan karet dan produk 
berbasis karet lainnya berskala internasional. 



 
 

 
 

 
Sehingga, tercatat harga karet di bursa Tocom untuk kontrak paling ramai Maret 2021 anjlok 5,7 
yen atau 2,31% ke posisi 241.4 yen per kg. Sempat naik ke posisi tertinggi 250,7 yen per kg setelah 
dibuka pada posisi 248.0.  Penurunan harga Tocom hiraukan rilis data ekonomi Jepang yang 
rebound dari resesi pada kuartal ketiga tahun 2020.  
 
Sementara itu, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak pelepasan Mei 2021 
ditutup turun  45 poin atau 0,3% ke posisi 14865 yuan. Untuk harga karet di bursa Singapura – 
Sicom,  untuk kontrak Maret 2021, juga  ditutup turun  pada level US$0,7 atau 0,44% dari harga sesi 
sebelumnya ke posisi 158,2, terendah sejak 26 November 2020. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (9/12), tekanan jual masih terjadi pada perdagangan karet di 
bursa komoditas internasional, dengan penurunan harga paling signifikan di bursa SHFE. Harga 
karet SHFE dan Tocom ditutup pada posisi terendah 3 pekan sedangkan karet Sicom terendah 
dalam sebulan.    
 
Demilian juga pada perdagangan Kamis (10/12), kembali berlanjut penuruan harga karet mengikuti 
down trend sebelumnya. Terpantau di laman Bloomberg harga karet di bursa Sicom dan SHFE anjlok 
ke posisi terendah 1 bulan sedangkan karet Tocom masih dalam kisaran terendah 3 pekan.  
 
Terlihat, harga karet Tocom telah melemah selama 5 sesi berturut setelah pekan lalu mencapai 
posisi harga tertinggi 3 tahun. Sentimen negatif yang perpanjang aksi profit taking adalah semakin 
meningkatnya kasus covid-19 di seluruh dunia, memicu kekhawatiran  ketidakpastian pemulihan 
ekonomi global. 
 
Namun secara fundamental,  produksi yang lebih rendah terus berlanjut di seluruh kawasan Asia 
Tenggara karena kekurangan tenaga kerja, banjir baru-baru ini, dan kondisi cuaca yang tidak 
menguntungkan di Thailand dan Vietnam sebagai produsen utama dunia. 
 

 
(www//http.tradingeconomics.com/commodity/rubber) 

 
 
Hingga pada akhir pekan, Jum’at (11/12), ternyata harga karet berbalik arah, bergerak naik. 
Sehingga mengakhiri perdagangan karet pekan ini di bursa komoditas internasional, harga Sicom 
dan SHFE rebound merespon kenaikan harga minyak mentah dan melemahnya produksi. Namun 

https://tradingeconomics.com/commodity/gold


 
 

harga karet Tocom kembali melemah, tertekan posisi penguatan yen Jepang terhadap kurs dolar 
AS.   
Sehingga, untuk pergerakan mingguan, karet Tocom cetak weekly loss 9,88% setelah 2 pekan 
sebelumnya cetak gain. Karet Sicom cetak weekly loss 3,52% yang melanjutkan pelemahan sesi 
akhir pekan lalu dan karet SHFE cetak weekly loss 3,6% dari penguatan tipis minggu sebelumnya. 
 
Kemudian, kekhawatiran atas pasokan di pasar global menahan penurunan lanjutan setelah 4 hari 
berturut melemah. Kekhawatiran atas output yang lebih rendah terus berlanjut di seluruh Asia 
Tenggara karena kekurangan tenaga kerja, banjir baru-baru ini, dan kondisi cuaca yang tidak 
mendukung di Thailand dan Vietnam. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Tiga Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Desember 2020, merujuk pada Chart, harga karet di bursa berjangka 
internasional terlihat bergerak mendaki. Pada pekan sebelumnya, harga masih menguat di akhir 
pekan, Jum’at (11/12). Bahkan di Tanah Air, merujuk laman Antara, Palembang, harga karet di 
Sumatera Selatan (Sumsel) untuk kadar karet kering (KKK) 100 persen hingga 40 persen, atau 
mengalami kenaikan dari harga sebelumnya.  
 
Berdasarkan data Singapore Commodity yang diolah Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel bersama 
Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, harga karet KKK 100 persen pada 14 
Desember 2020, yakni level Rp18.595 per kg. 
 
Sementara itu, pada awal pekan, lerdagangan karet di bursa komoditas internasional mulai pulih 
setelah sepanjang pekan lalu mengalami tekanan jual. Kemudian, harga rebound oleh ekspektasi 
peningkatan demand dan pergerakan kuat harga minyak mentah. Sehingga, harga karet di bursa 
Tocom mendaki signfikan dibandingkan dengan karet Sicom dan juga SHFE, di-support oleh 
pelemahan yen Jepang.  
 
Meningkatnya kasus covid-19 di seluruh dunia mendorong pertumbuhan industri sarung tangan 
lateks bedah dan pasar medis di negara-negara seperti Brasil, Argentina, Costarika dan Singapura. 
Pertumbuhan industri ini memicu peningkatan permintaan karet global. Kenaikan harga juga 
disupport oleh sisi supply yang alami gangguan di negara produsen. Sentimen meningkatnya 
demand diperkuat dengan berita penggunaan vaksin corona Pfizer-BioNTech di AS awal pekan ini. 
 
Demikian juga pergerakan harga minyak mentah yang kuat pada bursa berjangka awal pekan 
menambah kekuatan harga karet, minyak mentah jenis Brent alami kenaikan harga ke posisi kisaran 
US$50 per barel oleh sentimen vaksin corona di AS tersebut. 
 
Memasuki hari berikutnnya, Selasa (15/12), trend kenaikan harga karet berlanjut. Harga karet 
Tocom dan Sicom perdagangan  bergerak naik ke posisi tertinggi sepekan, sedangkan harga di SHFE 
naik moderat.   
 
Sehingga, harga karet di bursa Tocom untuk kontrak paling ramai (Maret 2021) pada penutupan 
terdongkrak 4,1 yen atau 1,75% ke posisi 244.0 yen per kg, tertinggi sejak 7 Desember.  Sempat 
naik ke posisi tertinggi 245,7 yen per kg setelah dibuka pada posisi 240.0.   Harga karet di 
bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Mei 2021 ditutup terangkat 10 poin atau 0,06% ke 
posisi 14610 yuan. Sementara, harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak pengiriman Januari 
2021  ditutup mendaki US$0,3 atau 0,19% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 157,0. 
 



 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (16/12), harga karet Tocom dan di bursa komoditas 
internasional lainnya terjerembab  oleh aksi profit taking pasar setelah cetak gain kuat selama 2 
sesi berturut. Merujuk survei ANRPC, tekanan jual juga di picu oleh laporan proyeksi konsumsi karet 
yang menurun secara global. 
Asosiasi produsen karet global (ANRPC) melaporkan kemungkinan konsumsi dunia selama setahun 
penuh 2020 diproyeksikan mencapai 12,811 juta ton atau alami penurunan 6,9% dari tahun 
sebelumnya. Konsumsi karet dunia pada tahun  2019 mencapai 13,768 juta ton. 
 
Selanjutnya, pada transaksi Kamis (17/12), ternyata tertekannya harga karet di bursa komoditas 
internasional tidak berlanjut. Ihwal ini dipicu karena rebound oleh dukungan rally harga minyak 
mentah dan berita optimis vaksin corona. Harga karet Sicom dan SHFE naik ke posisi tertinggi 
sepekan lebih, sedangkan karet Tocom kembali ke posisi sebelum terkoreksi.  
 
Terpnatau, harga minyak mentah bergerak rally selama 4 hari berturut di pasar komoditas 
berjangka oleh laporan EIA akan penurunan pasokan minyak mentah AS. Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan AS (FDA) menyatakan vaksin buatan Moderna aman dan 94% efektif, menjadi vaksin 
virus corona kedua yang mendapatkan izin di AS. Berita vaksin ini memberikan dorongan 
pertumbuhan ekonomi global yang juga memicu meningkatnya permintaan karet global. 
 
Kemudian, sentimen itu diperkuat oleh kekhawatiran atas pasokan global dimana  produksi yang 
lebih rendah terus berlanjut di seluruh Asia Tenggara karena kekurangan tenaga kerja, banjir baru-
baru ini, dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan di Thailand dan Vietnam. 
 

 
www’http: tradingeconomics.com 

 
Hingga akhir pekan ketiga, Jum’at (18/12), harga karet kembali berkanjut naik di bursa komoditas 
internasional. Ihwal ini dipicu efek badai La Nina di negara produsen utama. Dampaknya, harga 
karet Tocom dan Sicom naik ke posisi tertinggi 2 pekan, sedangkan karet SHFE tertinggi sepekan 
lebih. 
 
Demikian secara mingguan berhasil mencetak weekly gain cukup signifikan, seperti karet Tocom 
tergenjot 7,09%, karet Sicom terdongkrak 3,3% dan SHFE mendaki 2,87%. Pekan ketiga Desember 
ini, harga karet rebound setelah pekan sebelumnya berada di zona negatif dan cetak weekly loss 
yang besar.  
 

https://tradingeconomics.com/commodity/rubber


 
 

 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI KARET MINGGU KE EMPAT BULAN DESEMBER 2020 
21 S.D. 25  Desember 2020. 

 

Analisis Harga Karet Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan keempat Desember 2020, seperti terlihat dalam Chart, harga karet bergerak jatuh 
dan kemudian menanjak tipis f baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Merujuk data 
Bloomberg (21/12), melaporkan bahwa setelah pada pekan ketiga Desember 2020, harga karet 
merangkak naik.  
 
Terpantau di bursa berjangka karet di Tocom, Jepamg, pada perdagangan Senin (21/12), harga 
karet kembali mendaki di kisaran tertinggi selama 2 pekan lebih. Kenaikan harga karet ini 
menghiraukan sentimen negatif di bursa global terkait dampak peningkatan kasus Covid-19. 
 
Kemudian, sentimen investor di pasar karet berjangka terangkat oleh prediksi Asosiasi Produsen 
Karet Dunia (ANRPC) yang menyatakan penurunan produksi karet selama 2 tahun dipicu karena 
penyakit di pohon karet.  ANRPC melaporkan adanya penyakit  jamur daun pada pohon karet 
dewasa yang hambat produksi, dengan penyebaran seluas 390.000 ha di Indonesia, 150.000 ha di 
Thailand, 19.000 ha di Malaysia, dan 20.000 ha di Sri Lanka 
. 
Sentimen sebelumnya diperkuat oleh efek La Nina yang menghambat panen dan pengiriman 
di  Thailand dan Vietnam, demikian juga  hujan lebat  telah melanda negara Asia Tenggara itu sejak 
sekitar Oktober yang menunda pengumpulan getah dari perkebunan karet. 
 
Sehingga, harga karet Tocom di bursa Osaka untuk kontrak teramai, Maret 2021 ditutup naik  2,0 
yen atau 0,81% ke posisi 248.2 yen per kg.  Bahkan, sempat naik ke posisi tertinggi 251,9 yen per kg 
setelah dibuka pada posisi 247.1.    
 
Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (22/12), merujuk laman Bloomberg, harga karet anjlok di 
bursa komoditas internasional. Aksi sear dann aksi profit taking setelah sesi sebelumnya berada di 
kisaran tertinggi selama 2 pekan lebih. Kemudianb harga karet SHFE yang paling signifikan 
terpangkas, anjlok hingga 1065 poin ke posisi terendah 2 bulan, karet Tocom dan Sicom terendah  2 
pekan. 
 
Terpantau bahwa tekanan profit taking dipicu buruknya sentimen pasar global di sesi Asia oleh 
penutupan perjalanan ke Inggris oleh beberapa negera Eropa dan juga Canada pasca kekhawatiran 
varian baru virus corona di Inggris yang diidentifikasi lebih cepat penularannya. Selain itu juga 
dilemahkan oleh anjloknya harga minyak mentah dunia hingga turun 5% pada perdagangan awal 
pekan. 
 
Sehingga, harga karet di bursa Tocom untuk ko trak pengantaran Maret 2021, ditutup anjlok  17,0 
yen atau 6,85% ke posisi 231.2 yen per kg, terendah sejak 11 Desember. Sempat naik ke posisi 



 
 

tertinggi 248,1 yen per kg setelah dibuka pada posisi 248.0.   Penurunan harian Tocom merupakan 
terendah sejak 2 November. 
 
Kemudian, di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Mei 2021, harga karet terpental sebesar 
1065 poin atau 7,11% ke posisi 13905 yuan, terendah sejak 20 Oktober. Untuk harga karet di bursa 
Singapura – Sicom,  kontrak  Maret 2021  ditutup anjlok US$7,3 atau 4,53% dari harga sesi 
sebelumnya ke posisi 154,0, terendah sejak 10 Desember. 
 
Demikian pula pada perdagangan Rabu (23/12), dilaporkan bahwa tekanan profit taking  pada 
perdagangan karet  berlanjut di bursa komoditas Jepang dan juga China. Harga Karet Tocom dan 
SHFE anjlok ke posisi terendah sebulan, karet Sicom pulih dari posisi terendah 2 pekan. Tekanan 
pada perdagangan karet berjangka datang dari anjloknya harga minyak mentah di bursa berjangka.  
 
Teroantau pula bahwa Penurunan harga karet di bursa Osaka-Jepang juga mendapat tekanan dari 
posisi penguatan yen Jepang terhadap dolar AS. Sehingga harga karet Tocom di bursa Osaka untuk 
kontrak pengiriman Maret 2021 pada penutupan sore ditutup anjlok  1,2 yen atau 0,52% ke posisi 
230.0 yen per kg, terendah sejak 20 November.   
 
Sementara, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Mei 2021 ditutup 
anjlok  285 poin atau 1,98% ke posisi 14105 yuan, terendah sejak 20 November. Untuk harga karet 
di bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak  Maret 
2021  ditutup naik US$0,5 atau 0,32% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 155,7. 
 
Selanjuitnya, sehari jelang Natal, Kamis (24/12), perdagangan karet di mayoritas bursa komoditas 
internasional pulih setelah terpukul selama 2 sesi berturut hingga terjun ke harga terendah sebulan. 
Harga karet Tocom dan SHFE rebound, namun karet di Sicom retreat dari pergerakan kuat 
sebelumnya. 
 
Sentimen investor terangkat oleh pergerakan kuat harga minyak mentah setelah selama ini menjadi 
alasan profit taking harga karet awal pekan, bergerak naik melanjutkan penguatan sebelumnya 
merespon data pasokan minyak mentah AS yang dilaporkan menurun oleh EIA. 
 
Secara fundamental, pasar karet masih bullish oleh harapan meningkatnya permintaan dari China 
setelah pemerintah Beijing melaporkan hasil pertemuan pemimpin CCP yang akan 
mempertahankan dukungan kebijakan untuk pemulihan ekonominya. Di saat yang sama, 
permintaan yang kuat untuk sarung tangan medis meningkat imbas terus melajunya jumlah  kasus 
virus corona.   
 



 
 

 
 

 
 
Hingga pada akhir pekan, Jum’at (25/12), perayaan Hari Natal digelar, maka sebagai produsen karet 
terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. Sejak tahun 
1980an, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. Kebanyakan 
hasil produksi karet negara ini - kira-kira 80 persen - diproduksi oleh para petani kecil. Oleh karena 
itu, perkebunan Pemerintah dan swasta memiliki peran yang kecil dalam industri karet domestik. 
 
Sekitar 85 persen dari produksi karet Indonesia diekspor ke luar negeri. Hampir setengah dari karet 
yang diekspor ini dikirimkan ke negara-negara Asia lain, diikuti oleh Amerika Utara dan Eropa. Lima 
negara yang paling banyak mengimpor karet dari Indonesia adalah Amerika Serikat (yang 
berkonsumsi hampir 22 percent dari total ekspor Indonesia), Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 
Jepang, Singapura, dan Brazil. 
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Analisis Harga Karet Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 
Pada pekan kelima Desember 2020, seperti terlihat dalam Chart, harga karet bergerak fluktuatif 
dengan tren menanjak baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Merujuk data Bloomberg 
(28/12), melaporkan bahwa setelah pada pekan keempat Desember 2020, harga karet merangkak 
naik.  
 
Namun, pada perdagangan di Tanah Air, awal pekan Senin (28/12), harga karet di Sumatera Selatan 
(Sumsel) untuk kadar karet kering (KKK) 100 persen hingga 40 persen kembali mengalami 
penuruna. Harga karet hari ini turun Rp333 per kg, dibandingkan indikasi karet pada hari 
sebelumnyauntuk KKK 100 persen. 
 
Kemudian, berdasarkan data Singapore Commodity (Sicom) yang diolah Dinas Perdagangan Provinsi 
Sumsel bersama Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel, harga karet KKK 100 
persen pada 28 Desember 2020 berada pada posisi Rp17.797 per kg. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (29/12), terpantau pada laman Bloomberg, 
harga karet berjangka di bursa komoditas Tokyo menuju pendakian bulanan terbesar lebih dari 
empat dekade terakhir, di tengah ekspektasi bahwa pemulihan ekonomi di Cina akan meningkatkan 
permintaan. 
 
Terpantau, bahwa sentimen positif terhadap harga juga ditambah dari potensi terganggunya 
pasokan karet mentah akibat kondisi cuaca yang buruk. Pemulihan ekonomi China berlanjut pada 
kuartal III/2020 dan menunjukkan tanda-tanda meluas pada September 2020. Perekonomian 
Cina menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan utama dunia dan memvalidasi pendekatan 
agresif Beijing dalam mengendalikan pandemi. 
 
Presiden Cina Xi Jinping membuka pertemuan di Beijing pada akhir 2020 ini untuk memetakan 
fase perkembangan ekonomi selanjutnya. Pejabat Partai Komunis juga akan menetapkan tujuan 
untuk 15 tahun ke depan ketika Xi berusaha memenuhi sumpahnya untuk peremajaan nasional 
dengan menjadi pemimpin global di bidang teknologi dan industri strategis lainnya. 
 
Sehingga, penguatan harga karet di masa depan sebagian besar berkaitan dengan harapan 
pemulihan di Cina. Kemudian, pemimpin China diperkirakan mempriotitaskan untuk 
mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil.  
 
Sentimen juga menjadi bullish di tengah ekspektasi bahwa gelombang baru infeksi virus Covid-19 
di beberapa negara dapat memicu peningkatan permintaan produk sarung tangan karet.  
 



 
 

 
 

Dampaknya, harga karet berjangka di Tokyo telah melonjak 49,7 persen sepanjang Desember 
2020 dan ditetapkan untuk kenaikan bulanan terbesar sejak tahun 1975. Sementara itu, harga 
karet di bursa Singapura bersiap untuk kenaikan bulanan terbaik sejak 1997, sedangkan karet 
Shanghai berada di jalur untuk kenaikan bulanan terbesar sejak 2004. 
Permintaan komoditas, terutama yang digunakan untuk membuat ban, kemungkinan besar akan 
meningkat karena perusahaan mobil meningkatkan produksi. Penjualan kendaraan di Cina naik 
13 persen pada September dari tahun sebelumnya. 
 
Dilansir dari surat kabar Yomiuri, Nissan Motor Co berencana untuk meningkatkan kapasitas 
produksinya di Cina sekitar 30 persen pada tahun 2021. Cina muncul sebagai titik terang bagi 
produsen mobil Jepang karena pandemi membebani permintaan di AS dan Eropa. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (30/12), terpantau harga karet di bursa Shanghai (SHFE) yang 
menjadi acuan pasar karet Tocom di Jepang, masih menunjukkan pergerakan melemah. Anjloknya 
harga karet SHFE hingga terjun ke posisi terendah dipicu laporan menurunnya produksi otomotif 
tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yang khawatirkan penurunan demand karet 2021.  
 
Tekanan jual yang berlanjut di bursa SHFE membuat harga karet Tocom bergerak retreat dari gain 
sebelumnya ke posisi terendah sebulan lebih. Penurunan harga karet SHFE juga diikuti oleh karet 
Sicom yang melemah 4 hari berturut. Tergerusnya harga karet Tocom juga dipicu oleh posisi 
penguatan yen Jepang terhadap dolar AS yang juga menekan perdagangan bursa saham Tokyo. 
Sentimen liburan akhir tahun juga menjadi pemberat perdagangan dimana investor global memilih 
aset safe haven.  
 
Sehingga tercatat, harga karet Tocom di bursa Osaka untuk kontrak pengiriman Juni 2021 ditutup 
melemah 3,9 yen atau 1,69% ke posisi 226.9 yen per kg.  Sempat naik ke posisi tertinggi 228,8 yen 
per kg setelah dibuka pada posisi 228.5.    
 
Sementara, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak pengantaran Mei 2021 
ditutup turun  185 poin atau 1,32% ke posisi 13755 yuan, terendah sejak 16 Oktober. Kemudian, 
harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak 
bulan Maret 2021  ditutup turun US$0,2 atau 0,13% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 141,1, 
terendah sejak 15 Oktober. 
 

 



 
 

 
Hingga pada akhir 2020, Kamis  (31/12) harga karet di Tanah Air, terutama di Sumatera Selatan 
(Sumsel) untuk KKK 100 persen Rp17.130 per kilogram (kg). Harga naik Rp 365 per kg. Lalu untuk 
KKK 70 persen diharga Rp 12.247 per kg, KKK 60 persen diharga Rp 10.497 per kg, KKK 50 persen 
diharga Rp 8.748 per kg, dan KKK 40 persen diharga Rp 6.998 per kg. Sebagai informasi, bahwa 
Pabrik Crumb Rubber dan Pabrik Kelapa Sawit, sebagian masih buka pada 31 Desember 2020. 
Namun setengah hari. Lalu pada tanggal 1, 2 dan 3 Januari 2021 tutup, buka kembali 4 Januari 
2021. 
 
Diperkiran, bahwa ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi fluktuasi harga karet di Tanah Air, 
antara lain pertumbuhan ekonomi dunia, kondisi pasar otomotif, harga minyak mentah dunia dan 
nilai tukar rupiah. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi fluktuasi harga karet adalah faktor 
iklim dan gangguan kondisi alam lainnya turut berpengaruh terhadap suplay karet alam di pasar 
global. Yang paling berbahaya dari semua faktor tersebut adalah permainan spekulan pasar karet di 
bursa Singapura dan bursa Shanghai.  
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

Pada pekan pertama Oktober 2020, harga kopi robusta bergerak berlanjut melemah. 

Mengonfirmasi laporan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ ICO) pada 

awal Oktober 2020, produksi kopi dunia pada 2020 diproyeksikan 0,9 persen lebih lemah menjadi 

167,4 juta kantong dari 169 juta kantong pada periode sebelumnya.  

 

Kemudian pada awal pekan, Senin (5/10), harga soft commodities termasuk harga kopi robusta 

bergerak mixed, dengan harga kopi robusta melemah. Terpantau, bahwa harga kopi robusta jatuh 

ke level terendah selama 2 ¼ bulan,  karena laporan dari ICO memperkirakan terjadi penurunan 

konsumsi kopi global.  

 

Sehingga, harga kopi robusta untuk kontrak pengiriman Januari 2021 di bursa ICE London melemah 

sebesar 0.30%. Dilaporkan oleh General Departement of  Vietnam Customs, bahwa ekspor kopi 

robusta  Vietnam untuk Januari – September  2020 bergerak turun 1.4% dari 2019 menjadi 1.251 

MMT. Selanjutnya, dilaporkan oleh FAS – USDA, bahwa produksi kopi robusta Vietnam pada 

2020/21  diperkirakan turun sebesar 3.5 % dari 2019 lalu menjadi 30.2 juta kantong. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (7/10), harga kopi robusta berlanjut terpental ke level harga 

terendah selama 2 ½ bulan . Tercatat,  harga kopi robusta berlanjut melemah di bursa berjangka ICE 

London sebesar 1.08% untuk kontrak Januari 2021. Harga kopi turun ke level terendah yang dipicu 

karena melimpahnya persediaan global.  

 

ICO pada Jumat pekan sebelumnya (2/10), melaporkan adanya peningkatkan perkiraan surplus kopi 

global menjadi 1.54 kantong dari perkiraan sebelumnya 952,000 kantong dan mengurangi konsumsi 

kopi global menjadi 167,807 juta kantong turun 0.5% dari tahun lalu dari perkiraan sebelumnya naik 

0.3% dari tahun 2019. 

 

Sehingga, harga kopi robusta juga turun karena Vietnam’s Department of Agriculture and Rural 

Development memperkirakan produksi kopi 2020/21 di Vietnam Central Highlands, daerah 

perkebunan terbesar dari kopi robusta di Vietnam, naik 1.7% dari tahun lalu menjadi 524,144 MT. 

 

Selanjutnya, laporan dari Tanah Air, terutama di Jawa Timur pada perdagangan Kamis (8/10), harga 

kopi tidak pernah beranjak naik. Saat ini, berkisar Rp 20.000 hingga Rp 25.000 sejak 2000 silam. 

Para petani di Kabupaten, khususnya di daerah Dampit dan lereng Arjuno mengeluh. Harga yang 



 
 

 
 

stagnan di berbagai komoditas pertanian perkebunan juga disesalkan para petani kopi, lantaran 

kopi merupakan tanaman ikon Kabupaten Malang. Dengan harga yang sekarang petani merasa rugi, 

karena tidak bisa menutup biaya oprasional. 

 

Agar tak merugi, beberapa upaya pun dilakukan oleh para petani. Semisal melakukan diversifikasi 

horisontal, yaitu tumpang sari tanaman dalam satu kebun. Seperti, kopi, pisang, cengkeh, kelapa 

dan jahe. Dan, diversifikasi vertikal yaitu dengan menaikan mutu dan kualitas dari kopi asalan ke 

kopi premium atau petik merah. Perkiraan jumlah petani kopi ada sebanyak 2.500 petani. 

Sedangkan untuk desa penghasil kopi di Kecamatan Dampit antara lain Sukodono, Srimulyo, 

Baturetno, Bumirejo, Amadanom dan sebagian Sumbersuko.  

 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (9/10), laporan dari Tanah Air, misalnya, dari sentra produksi kopi 

di Jawa Tengah, kabupaten Temanggung, dilaporkan bahwa harga komoditas kopi Temanggung 

tetap stabil meskipun dihantam pandemi Covid-19. Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan 

masyarakat di kawasan Gunung Sindoro -  Sumbing, dan Gunung Prahu.  

 

Harga komoditas kopi di saat pandemi Covid-19ini cenderung stabil dibandingkan harga komoditas 

pertanian lainnya. Merujuk laporakn Bupati Temanggung, M. Al Khadziq menyampaikan, harga kopi 

tahun ini masih bisa bertahan. Harapannya, petani juga bisa mengambil untung walaupun sedikit, 

dari harga jual biji kopi (green bean) jenis robusta. Saat ini berkisar Rp20.000 - Rp23.000 per kg.  

 

Alhamdulillah, di tengah hasil pertanian yang turun, produktivitas kopi tetap bagus, harganya juga 

meskipun belum terlalu menggembirakan tetapi tidak terlalu menyedihkan. Harapannya, kopi kami 

lebih tinggi dari harga sekarang ini, sebutnya. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Pegerakan harga kopi robusta, hampir sama dengan pergerakan harga kopi arabika. Terlihat, 

sepanjang pekan kedua Oktober 2020, harga kopi robusta dan beberapa soft commodities lainnya 

bergerak menguat. Di bursa ICE London, sebagai sebagai salah satu patokan harga kopi robusta 

dunia, juga terlihat harga menanjak . 

 

Pada awal pekan kedua Oktober, Senin (12/10), harga kopi robusta bergerak naik. Seiring kenaikan 

harga soft commodities lainnya yang bergerak mixed. Salah pemicunya, kondisi kering di Brasil 

sebagai salah satu sentra produsen utama kopi robusta, sehingga dapat mengurangi hasil panen. 

Tercatat harga kopi Robusta untuk kontrak pelep[asan Januari 2020 di nursa ICE London bergerak 

naik sebesar 0.71%. 

 

Kenaikan harga kopi robust ini, selain karena faktor cuaca yang kering di Brasil, juga dilaporkan oleh 

ICO (Organisasi Kopi Internasional) bahwa kopi di pasar global dari Oktober 2019 – Agustus 2020 

bergerak turun 5.6% dari 2019 alu menjadi 116.54 juta kantong. Selain itu, dilaporkan pula oleh 

General Departement of  Vietnam Customs, bahwa ekspor kopi robusta Vietnam pada Januari – 

September 2020 bergerak turun 1.4% dari 2019 menjadi 1.251 MMT.. 

 

Kemuduan Vietnam’s Departement of Agricultural dan Rural Department.perkiraan produksi kopi 

robusta Vietnam pada 2020 diperkirakan  bergerak naik 1.7% dari 2019 menjadi 524,144 MT  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (13/10), tercatat oleh Bloomberg, harga kopi ditutup turun 

karena turunnya hujan di area perkebunan kopi di Braail, sehingga pohon kopi kembali menjadi 

subur dan bisa menghasilkan kopi lebih baik. Sehingga, harga kopi robusta untuk kontrak pelepasan 

Januari 2021 di bursa ICE London turun 1.95%. 

 

Tampaknya, harga kopi kembali turun dari kenaikan harga pada awal pasar pada Senin (12/10) 

turunnya hujan di area perkebunan kopi di Brazil. Menurut Maxar pada hari Senin, daerah Minas 

Gerais, daerah perkebunan kopi terbesar turun hujan selama akhir minggu dan curah hujan akan 

meningkat 2 inchi selama 15- 16 Oktober 2020. Somar Meteorologia juga meramalkan  curah hujan 

akan lebih meningkat lagi di daerah Minas Gerais dari 20 – 28 Oktober 2020. 

 

 

 



 
 

 
 

Pada hari keempat, Kamis (15/10), dilaporkan laman Bloomberg, kopi varietas robusta mengalami 

nasib yang sedikit lebih baik. Stok kopi mencapai level yang sangat tinggi hingga membuat gudang-

gudang penyimpanan di Brasil yang merupakan negara produsen dan eksportir kopi terbesar di 

dunia dilaporkan penuh. 

 

Bahkan, pemberitaan sebelumnya menyebutkan truk-truk di surga kopi tersebut harus 

menunggu berhari-hari untuk melakukan bongkar muat di tengah penurunan permintaan 

terbesar yang pernah terjadi. Hal tersebut kemudian menyeret kopi ke penurunan mingguan 

terburuknya. Sebagai gambaran, harga kopi di bursa New York, yang merupakan acuan harga 

global jatuh 14 persen pekan kedua ini. 

Persediaan kopi kian menumpuk karena permintaan yang terus lemah. Sebaliknya, kopi robusta 

yang banyak digunakan dalam kopi instan dan rumahan memiliki kinerja yang sedikit lebih baik. 

Di bursa berjangka London, harga kopi robusta hanya turun kurang dari 2 persen tahun ini, 

sedangkan di saat yang sama Arabika anjlok 12 persen.  

 

Sementara itu, sejumlah pengiriman langka biji kopi Brasil ke gudang yang disetujui oleh ICE 

Futures AS menandakan bahwa pemasok di negara itu masih memegang sebagian besar hasil 

panen 2020.  

 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (16/10), harga kopi bergerak mixed, dengan harga kopi robusta 

bergerak naik ke harga tertinggi satu minggu.  Sehingga tercatat, harga kopi robusta di bursa ICE 

London bergerak naik sebesar 0.78%. 

 

Tercatat pula, harga kopi robusta juga bergerak naik ke harga level tertinggi satu minggu setelah 

ramalan cuaca mengatakan curah hujan lebih kecil pada minggu ini sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman kopi. Pada Selasa (13/10) sebelumnya, CeCafe mengatakan ekspor Brazil 

pada September 2020 bergerak naik 11.5% dari 2019 lalu menjadi 3.5 juta kantong, volume 

tertinggi untuk September 2020. 

 

Laporan bursa ICE London menyampaikan bahwa persediaan kopi robusta pada Rabu bergerrak 

turun ke posisi selama 1 ¾ tahun terendah menjadi 10,808 lots. Sementara, ekspor kopi Colombia 

pada September 2020 terlihat turun 12% dari tahun lalu menjadi 886,000 kantong menurut laporan 

pada Selasa (13/10). 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Oktober 2020, harga kopi robusta bergerak datar (flate). Namun demikian, 

pada transaksi Senin (19/10), harga kopi robusta mengalami penguatan. Sehingga pada awal pekan, 

Senin (19/10) pagi, terpantau, harga soft commodities, termasuk kopi robusta tercatat naik. 

 

Merujuk laman Bloomberg, Senin (19/10), tercatat harga kopi pada penutupan pasar mixed dengan 

harga kopi robusta terdongkrak ke harga tertinggi 1 ½ pekan. Selanjutnya, adanya berita lockdown 

di kota-kota besar di Eropa akan menurunkan konsumsi kopi dan permintaan. Sehingga harga kopi 

robusta di bursa ICE London, terlihat bergerak naik sebesar 0.86% untuk kontrak pengiriman 

Desember 2020. 

 

Merujuk laporan IO (Organisasi Kopi Internasional), bahwa pasar kopi dunia akan menjadi surplus 

1.538 juta kantong dari surplus 4.403  juta kantong. Sementara, ekspor kopi global dari akan turun 

5.6% dari 2019 lalu menjadi 116.54 juta. 

 

Sementara itu, pada perdagangan Selasa (20/10), dilaporkan General Departement of  Vietnam 

Customs, bahwa ekspor kopi robusta dari Vietnam untuk Januari – September 2020 turun 1.4% dari 

2019 menjadi 1.251 MMT. Kemudian laporan Vietnam’s Departement of Agricultural dan Rural 

Department,  perkiraan produksi kopi robusta Vietnam  diperkirakan  naik 1.7% dari 2019 menjadi 

524,144 MT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (22/10), tercatat oleh laman Bloomberg, harga kopi pada 

penutupan bergerak turun ke harga level terendah 3 bulan. Adanya tekanan kekhawatiran akan 

berkurangnya permintaan akibat pandemi Covid-15 gelombang ke -2 di Eropa. Pada Rabu (21/19), 

Jerman melaporkan tambahan penderita covid 8,523 orang, di Polandia tambahan penderita 

sebanyak 10,040 orang dan di Italia 15,199 orang. 

 

Sehingga, harga kopi robusta sempat bergerak naik ke harga level tertinggi selama 2 pekan pada 

Senin (19/10) karena hujan lebat akan menunda panen kopi di Vietnam, negara produsen kopi 

terbesar ke dua di dunia.  

 

Cuaca La nina membuat hujan lebat turun di Vietnam’s Central Highland, perkebunan kopi terbesar 

di Vietnam. Udara yang lembab menyebabkan hanya 10% dari pohon kopi buahnya matang, sangat 

sedikit dibanding tahun lalu.  Biasanya pada awal Nopember 2020 curah hujan akan berkurang dan 

La Nina akan berakhir pada akhir Nopember 2020. 



 
 

 
 

 

Mengonfirmasi laporan General Department of Vietnam Customs pada 6 Oktober 2020 lalu 

kumulatif ekspor Vietnam dari Januari – September 2020 untuk kopi robusta bergerak turun 

sebesar 1.4% dari 2019 lalu menjadi 1.251 MMT. 

 

Hingga pada akhir pekan ketiga, Jum’at (23/10), sekadar catatan, bahwa kopi robusta diproduksi 

secara global sebanyak 25% dan sebagian besar diproduksi di Vietnam (15% dari pasokan global) 

dan Indonesia. Eksportir utama lainnya termasuk: Peru, India, Uganda, Ethiopia, Meksiko dan Pantai 

Gading. Robusta adalah biji kopi yang populer di Eropa dan kopi espresso sedangkan biji arabika 

populer di Amerika Serikat. 

 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/coffee 

 

Kemudian, pada akhir pekan ketiga, dari Tanha Air, juga dilaporkan dari kabupaten Malang, Jawa 

Timur, bahwa harga kopi tidak pernah beranjak naik. Hingga akhir pekan ketiga Oktober 2020, 

berkisar Rp 20.000 hingga Rp 25.000 sejak 2000 silam. Para petani di Kabupaten, khususnya di 

daerah Dampit dan lereng Arjuno mengeluh. 

 

Harga yang stagnan di berbagai komoditas pertanian perkebunan juga disesalkan para petani. Agar 

tak merugi, beberapa upaya pun dilakukan oleh para petani. Semisal melakukan diversifikasi 

horisontal, yaitu tumpang sari tanaman dalam satu kebun. Seperti, kopi, pisang, cengkeh, kelapa 

dan jahe. Dan, diversifikasi vertikal yaitu dengan menaikan mutu dan kualitas dari kopi asalan ke 

kopi premium atau petik merah. 

 

Perkiraan jumlah petani kopi ada sebanyak 2.500 petani. Sedangkan untuk desa penghasil kopi di 

Kecamatan Dampit antara lain Sukodono, Srimulyo, Baturetno, Bumirejo, Amadanom dan sebagian 

Sumbersuko. Desa terbanyak penghasil kopi ya Sukodono, Baturetno, Srimulyo dan Bumirejo.  

 

Para petani berharap bahwa para petani menginginkan supaya lebih berdaya dengan melakukan 

penguatan kelembagaan dan teknis budidaya tanaman Kopi sesuai dengan standarisasi 

Kementerian Pertanian RI. 

https://tradingeconomics.com/commodity/coffee
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Tren pergerakan harga kopi robusta sepanjang pekan keempat Oktober 2020, masih berlanjut 

menguat baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Namun, pada akhir pekan, Jum’at (30/10), 

harga bergerak stabil, terutama dipicu oleh aksi ambil untung.  

 

Merujuk laporanp, pada awal pekan keempat, Senin (26/10), tercatat harga soft commodities 

bergerak mixed, di mana harga kopi robusta bergerak naik. Terpantau, harga kopi robusta 

penurunannya terhenti  karena penundaan panen karena hujan. Sehingga, harga kopi robusta 

untuk kontrak pelepasan Januari 2020 di bursa utama kopi robusta, ICE London, bergerak naik 

sebesar 0.15%. Merujuk laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa konsumsi kopi global 

turun sebesar 0.5% dari 2019 lalu menjadi 167.807 juta kantong. 

 

Mengonfirmasi data General Departement of  Vietnam Customs bahwa ekspor kopi robusta 

Vietnam pada Januari – September 2020 bergerak turun sebesar 1.4% dari 2019 menjadi 1.251 

MMT. Sementara, perkiraan produksi kopi robusta Vietnam pada 

2020/21  diperkirakan  terdongkrak sebesar 1.7% dari 2019  enjadi 524,144 MT menurut Vietnam’s 

Departement of Agricultural dan Rural Department. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (27/10), laporan dari Tanah Air, bahwa 

pandemi Covid-19 berdampak hampir di segala sektor kehidupan termasuk sektor pertanian, 

bahkan harga produk pertanian jatuh karena daya beli masyarakat menurun. Namun di 

Temanggung Jawa Tengah, penurunan harga tidak berlaku bagi produk kopi yang juga menjadi 

komoditas unggulan masyarakat di kawasan Gunung Sindoro, Sumbing, dan Gunung Prahu ini. 

 

Sehingga, harga komoditas kopi di saat pendemi ini cenderung stabil dibanding harga komoditas 

pertanian lainnya. Bupati Temanggung M Al Khadziq menyampaikan, tatkala produk-produk 

pertanian harganya jatuh karena pandemi masyarakat sekarang hidup susah dan ekonomi susah. 

Situasinya saat ini benar-benar sulit karena ada pandemi, ekonomi turun dan daya beli masyarakat 

turun. Sehingga kemampuan belanja masyarakat turun dan harga barang-barang menjadi jatuh,” 

katanya. 

 

Di masa pandemi ini harga jual hampir semua produk pertanian jatuh, tetapi harga kopi masih 

lumayan bertahan.  Harga jual biji kopi (green bean) jenis robusta sekarang berkisar Rp20.000-

https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/tag/kopi
https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/tag/kopi
https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/tag/kopi
https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/tag/kopi


 
 

 
 

23.000 per kilogram. Disebutkan pula bahwa luas tanaman kopi di kabupaten Temanggung sekitar 

12.000 hektare, 9.000 di antaranya jenis robusta dan sisanya jenis arabika. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (28/10), terpantau laman Reuters, harga kopi robusta pada 

penutupan berlanjut naik dengan ke harga tertinggi dalam 3 ½ minggu, karena curah hujan di Brasil 

masih di bawah normal dan topan molave bisa merusak tanaman kopi di Vietnam. Sehingga, harga 

kopi robusta untuk pengantaran Januari 2021 di bursa ICE London naik sebesar 2.89%.  

 

Kekeringan yang berlangsung di Minas Gerais, daerah perkebunan kopi terbesar di Brasil, salah satu 

faktor yang meningkatkan harga kopi a setelah Somar Meteorologia mengatakan bahwa di Minas 

Gerais curah hujan 18.9 mm pada minggu lalu atau hanya 62% dari rata-rata. 

 

Sementara, harga kopi robusta juga rally setelah Vietnam’s National Centre for Hydro 

Meteorological Forecasting melaporkan bahwa di Vietnam Central Highland, daerah perkebunan 

kopi terbesar di Vietnam curah hujannya akan menjadi 100 = 200 mm sampai 29 Oktober dari 

topan Molave yang akan merusak tanaman kopi. 

 

Kemudian, faktor kenaikan harga kopi robusta juga dipicu karena curah hujan yang tinggi akan 

membuat panen kopi di Vietnam terhambat. Cuaca La Nina akan membuat hujan turun di area 

perekebunan kopi sehingga menurut Vietnam Buon Ma Thuot Coffee Association bahwa hanya 10% 

dari pohon kopi di Central Highland buahnya  sudah matang untuk dipanen, sangat turun dibanding 

tahun lalu. Musim hujan diharapkan akan berhenti pada awal bulan Nopember, tapi diperkirakan 

pengaruh musim La Nina akan memperpanjang musim hujan sampai akhir November 2020. 

 

Sementara itu, dolaporkan pula bahwa persediaan kopi robusta pada 14 Oktober lalu turun ke 

terendah 1 ¾ tahun menjadi 10,808 lots. Persediaan kopi arabika menurut pengamatan ICE sebesar 

1.128 juta kantong. 

 

 

https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/tag/kopi


 
 

 

 

 

Hingga pada akhir pekan keempat, Jum’at (30/10), dilaporkan dari Tanah Air oleh  PT Kliring 

Berjangka Indonesia (Persero) merilis pertumbuhan Resi Gudang Kopi sampai dengan Kuartal III 

tahun 2020. Data dari BUMN yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang ini menyebutkan, 

di tahun 2020 pemanfaatan Resi Gudang Kopi mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. 

 

Untuk periode sampai dengan Kuartal III, terjadi pertumbuhan volume sebesar 215% dibandingkan 

periode yang sama di tahun 2019, yaitu dari 160.000 kg sampai dengan kuartal III 2019 menjadi 

503.480 kg di kuartal III 2020. Dari sisi nilai pembiayaan, sampai dengan kuartal III 2020 juga terjadi 

pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 134 %. Nilai pembiayaan Resi Gudang Kopi sampai 

dengan kuartal III 2020 sebesar Rp. 19.536.500.000,- meningkat dari Rp 8.340.000.000,- dalam 

periode yang sama di tahun 2019. Sedangkan dari sisi jumlah Resi Gudang yang diterbitkan, sampai 

dengan kuartal III 2020 telah diterbitkan Resi Gudang sebanyak 26, meningkat 225 % dibandingkan 

periode yang sama di tahun 2019 dengan jumlah penerbitan sebanyak 8 Resi Gudang. 

 

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) juga melapporkan bahwa pertumbuhan Resi Gudang Kopi 

sampai dengan Kuartal III 2020 ini membuktikan bahwa Resi Gudang makin dimimati oleh para 

pemilik komoditas. Ini tentu sejalan dengan apa yang menjadi harapan pemerintah, dimana para 

pemilik komoditas diharapkan memanfaatkan Resi Gudang sebagai instrumen untuk menjaga 

stabilitas harga. Karena kita lihat, dampak dari pandemi covid-19 cukup memberikan pengaruh 

terhadap harga komoditas kopi. 

 

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyebutkan terjadinya penurunan harga biji kopi selama 

tahun 2020, dari Rp. 68.000,- menjadi Rp. 26.000,-. Kapasitas produksi juga mengalami penurunan 

sekitar 35% dibandingkan produksi kopi nasional di tahun 2019 yang sebesar 760.963 ton. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

Pada pekan pertama November 2020, harga kopi robusta bergerak berlanjut menguat 

Mengonfirmasi laporan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ ICO) pada 

awal November  2020, ekspor kopi dunia pada 2020 diproyeksikan turun 5.6% dari 2019 menjadi 

116.54 juta kantong. 

 

Maka pada awal pekan pertama November, Senin (2/11), kopi robusta sebagai bagian soft 

commodities bergerak mixed, sehingga harga kopi robusta  berlanjut mendaki. Naik ke level 

tertinggi selama 1 bulan. Untuk kontrak pelapasan Januari 2021, harga kopi robusta di bursa ICE 

London naik sebesar 1.05%. 

 

Sementara itu, menurut General Departement of  Vietnam Customs, melaporkan bahwa ekspor 

kopi robusta Vietnam untuk Januari – September 2020 bergerak turun sebesar 1.4% dari 2019 lalu 

menjadi 1.251 MMT. Kemudian, perkiraan produksi kopi robusta Vietnam pada 2020/2021 naik 

1.7% dari 2019lalu menjadi 524,144 MT. 

 

Namun, pada perdagangan hari berikutnya, Selasa (3/11), harga kopi robusta melemah. Ihwal itu 

dipicu laporan adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia 

mendorong pemerintah melakukan lockdown sehingga konsumsi kopi berkurang akibatnya 

permintaan kopi juga berkurang. 

 

Dampaknya, harga kopi robusta untuk kontrak pelepasan Januari 2020 di bursa ICE London 

bergerak turun sebesar 0.67%.  

 

Sebagai informasi, bahwa rerata kasus harian Covid-19  di AS bertambah 35,000  pada akhir 

Oktober 2020 yang naik dari pekan terakhir September 2020. Inggris pada pekan sebelumnya 

mengikutti lockdown yang dilakukan negera-negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Spanyol, Italia. 

 

Kemudian, pada perdagangan Rabu (4/11), harga kopi robusta dibuka naik dan sempat ke harga 

tertinggi 5 minggu karena Typhon Molave menyerang Vietnam pada pekan sebelumnya, sebagai 

produsen kopi robusta terbesar di dunia. Tanaman dan infrastruktur rusak di daerah Central 

Highlands Vietnam, dan akan menunda panen kopi di Vietnam. 

 

 



 
 

 

Selain itu, Vietnam General Statistics Office menunjukan ekspor kopi Vietnam naik 3.6% dari 2019 

lalu menjadi 90,000 MT. Hasil pengamatan dari bursa ICE persediaan kopi robusta pada 5 Oktober 

lalu sempat turun ke terendah 20 ½ tahun menjadi 1.096 juta kantong dan persediaan kopi robusta 

pada 14 Oktober mencapai terendah 1 ¾ tahun menjadi 10,808 lot. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (5/11), dilaporkan dari laman Antara, bahwa pandemi Covid-

19 telah mengganggu rantai pasok seluruh sektor industri, termasuk industri kopi. Penutupan 

pelabuhan laut  dan bandar udara, serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 

sejumlah negara, telah menghambat ekspor kopi Indonesia. Selain permasalahan teknis, daya beli 

konsumen juga tengah melemah sehingga permintaan dan tingkat utilisasi industri kopi olahan 

turut mengalami penurunan.  

 

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan Indonesia 

sepanjang Januari-Mei 2020 turun 12,2% dan impor kopi juga turun 35,17% dibandingkan periode 

yang sama tahun lalu. Pada saat yang sama, harga kopi di dalam negeri pun anjlok 

 

“Data per Oktober 2020 menunjukkan harga kopi arabika turun 7,6% dan robusta turun 13,24% 

dibandingkan Oktober 2019,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), 

Iman Pambagyo, yang juga tengah menjabat sebagai Ketua Dewan Organisasi Kopi Internasional 

(International Coffee Organization/ICO).  

 

Menurutnya, harga kopi belum akan membaik dalam waktu dekat. Pasalnya, perekonomian 

sejumlah negara tujuan ekspor kopi Indonesia diprediksi masih akan tertekan sehingga serapan 

kopi mereka berkurang.  Selain berdampak terhadap cashflow petani dan pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) kopi, di tingkat nasional pandemi Covid-19 juga membuat produksi 

industri kopi olahan berskala besar anjlok hingga di bawah 35%.  

 

ICO yang beranggotakan 49 negara yang mewakili 99% produksi dan 67% konsumsi kopi dunia tidak 

tinggal diam menghadapi kondisi ini. Beberapa langkah yang sedang, sudah, dan akan dilakukan 

oleh ICO antara lain membentuk forum multi stakeholder, memanfaatkan special fund untuk 

negara produsen kopi, dan me-review perjanjian kopi internasional untuk mendorong proses 

modernisasi kopi sekaligus mewujudkan sektor kopi yang resilience dan sustainable. 

 

Sementara itu, di dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga menempuh sejumlah langkah untuk 

menolong industri kopi nasional. Kemendag melakukan perundingan bilateral dan multilateral 

untuk menurunkan tarif masuk bagi kopi Indonesia, me-review perjanjian perdagangan kopi yang 

telah diterapkan, dan melakukan promosi melalui forum bisnis internasional virtual. Selain itu, 

promosi di kantor-kantor perwakilan dagang di luar negeri, menyediakan sistem resi gudang untuk 

menyimpan pasokan kopi dari petani, membantu pembiayaan petani kopi di tengah pandemi 

Covid-19.  

 



 
 

 
 

 

 

 
 

Hingga akhir pekan pertama, Jum’at (6/11), harga kopi robusta Kembali bergerak naik. Untuk 

kontrak pelepasan Januari 2020 di bursa ICE London, harga terdongkrak sebesar 1.98%. Harga kopi 

robusta juga sempat naik ke level harga tertinggi selama 5 pekan, karena badai Molave melanda 

Vietnam pada akhir minggu lalu, merusak   tanaman dan infrastruktur di Central Highland, Vietnam, 

akibatnya terjadi penundaan panen. Vietnam National Weather Agency mengatakan bahwa Central 

High menerima 10 -20%  lebih banyak dari rata-rata bulanan. 

 

Cuaca La Nina membuat hujan turun di daerah perkebunan kopi terbesar di Vietnam, Vietnam 

Central Highlands. Musim hujan ini biasanya  berhenti pada pekan pertama November tapi The 

Buon Ma Thuot Coffee Association, cuaca La Nina akan membuat hujan turun sampai akhir 

Nopember 2020. Untuk kopi Robusta pada 14 Oktober persediaan turun ke terendah 1 ¾ tahun 

terendah di 10,808 lot. Persediaan kopi menurut ICE tidak berubah di 1.152 juta kantong. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Pegerakan harga kopi robusta, hampir sama dengan pergerakan harga kopi arabika. Terlihat, 

sepanjang pekan kedua November 2020, harga kopi robusta dan beberapa soft commodities 

lainnya bergerak menguat melanuutkan penguatan pada akhir pekan pertama. Di bursa ICE London, 

sebagai sebagai salah satu patokan harga kopi robusta dunia, juga terlihat harga menanjak . 

 

Sehingga, harga kopi pada penutupan terdongkrak ke level tertinggi selama 1 minggu, perkebunan 

kopi dan insfrastruktur di Amerika Tengah  rusak akibat topan Eta, ditambah dengan menguatnya 

real Brazil. Tercatat, harga kopi robusta untuk kontrak pengiriman Januari 2020 di bursa ICE London 

bergerak naik 0.82%.. 

 

Tampaknya, faktor penggerak harga kopi robusta ini bisa dirujuk pada laporan Organisasi Kopi 

Internasional (ICO), bahwa pasar kopi dunia  akan menjadi surplus 1.244 juta kantong 

dari  perkiraan sebelumnya surplus 3.975 juta kantong pada 2019/2020. Kemudian, ekspor kopi 

Global dari Oktober – Agustus 2020 yang turun 5.6% dari tahun lalu menjadi 116.54 juta.  

 

Selanjutnya, merujuk laporan General Departement of  Vietnam Customs, pada Selasa (10/11), 

bahwa ekspor kopi robusta di Vietnam pada Januari – September 2020 bergerak turun 1.4% dari 

2019 menjadi 1.251 MMT. Kemudian juga, diperkiraan produksi kopi robusta Vietnam di 

2020/21  dan diestimasikan naik sebesar 1.7% dari 2020 menjadi 524,144 MT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (12/11), harga kopi pada penutupan pasar bergerak naik. 

Harga kopi robusta bergerak naik ke level tertinggi selama 1 ½ bulan, karena cuaca buruk di Brazil 

dan Vietnam. 

 

Sehingga, harga kopi robusta untuk kontrak pelepasan Januari 2020 terdongkrak sebesar 1.98%.  

Kenaikan ini ke level tertinggi  selama 1 ½ bulan karena masalah cuaca di Vietnam. The National 

Weather Agency in Vietnam mengatakan bahwa di Vietnam’s  Central Highlands, perkebunan kopi 

terbesar di Vietnam curah hujannya 100 -250 mm.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

Badai Tropis Eta yang dapat menyebabkan banjir di perkebunan kopi dan mengurang hasil panen 

kopi. Topan Molave pada bulan lalu juga menyerang daerah perkebunan dan merusak tanaman 

kopi dan infrastruktur di Vietnam, sehingga panen kopi tertunda di Vietnam. 

 

Cuaca La Nina membuat musim hujan terjadi di Vietnam’s Central Highland, musim hujan 

diperkirakan akan berakhir awal Nopember 2020. Namun menurut the Buon Ma Thuot Coffee 

Association, cuaca La Nina akan membuat hujan turun lebih lama diperkirakan sampai akhir 

Nopember 2020. Sehingga, diperkirakan persediaan kopi robusta bertambah ke level tertinggi 

selama 5 ¾ bulan setelah turun ke terendah 1¾ tahun di 10.808 lot pada 14 Oktober 2020. 

Hingga pada akhir Jum’at (13/11), dilaporkan dari oleh International Coffee Organization/ICO) b 

bahwa harga kopi belum akan membaik dalam waktu dekat. Pasalnya, perekonomian sejumlah 

negara tujuan ekspor kopi Indonesia diprediksi masih akan tertekan sehingga serapan kopi mereka 

berkurang.   

 

Sehingga beberapa langkah yang sedang, sudah, dan akan dilakukan oleh ICO antara lain 

membentuk forum multi stakeholder, memanfaatkan special fund untuk negara produsen kopi, dan 

me-review perjanjian kopi internasional untuk mendorong proses modernisasi kopi sekaligus 

mewujudkan sektor kopi yang resilience dan sustainable.  

 

Sementara itu, di dalam negeri, Kementerian Perdagangan RI, juga menempuh sejumlah langkah 

untuk menolong industri kopi nasional. Di samping itu, Kemendag juga menyederhanakan proses 

ekspor kopi dan telah meluncurkan Go Dagang sebagai platform pelatihan perdagangan berbasis 

digital yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.  

 

Di tengah krisis harga dan ancaman pandemi, peluang bisnis kopi di Indonesia sebetulnya masih 

cukup besar. Data ICO untuk tahun kopi 2018/2019 menunjukkan bahwa produksi kopi di Indonesia 

mencapai 565 ribu ton, konsumsi mencapai 288 ribu ton. Angka ini menempatkan Indonesia 

sebagai konsumen kopi kedua terbesar setelah Brazil, di antara negara produsen lain. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga November 2020, harga kopi robusta bergerak melemah. Demikian juga  

pada transaksi awal Senin (16/11), harga kopi robusta mengalami tekanan, kelanjutan pada akhir 

pekan sebelumnya.. Sehingga pada awal pekan, Senin (16/11) pagi, terpantau, harga soft 

commodities, termasuk kopi robusta tercatat melemah. 

 

Sama dengan  harga soft commodities lainnya yang bergerak mixed, dengan harga kopi 

robusta  bergerak turun. Terpantau, bahwa turunnya harga kopi Robusta terhenti karena di 

Vietnam karena adanya badai yang merusak tanaman kopi di Vietnam. Sehingga, harga kopi 

robusta untuk kontrak pengantaran Januari 2020 di bursa ICE London melamh sebesar 0.21%. 

 

Pelemahan harga kopi robusta, dipicu oleh laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO) bahwa pasar 

kopi dunia akan menjadi surplus 1.244 juta kantong dari  perkiraan sebelumnya surplus 3.975 juta 

kantong. Tercatat pula, bhawa ekspor kopi robusta Vietnam di Januari – Oktober 2020 bergerak 

turun sebesar 1.2% dari 2019 lalu menjadi 1.34 MMT.  

 

Sementara itu, pada perdagangan hari ketiga, Rabu (18/11), terpantau bahwa harga kopi bergerak 

mixed. Sehingga tercatat, harga kopi robusta untuk kontrak Januari 2020 ditutup turun sebesart 

1.67%. Tampaknya, harga kopi pada minggu ini rally karena perkebunan kopi di Amerika Tengah 

diserang badai Iota, salah satu badai terbesar dengan katagori 5. Hujan deras yang akan merusak 

tanaman kopi, daerah yang terkena akan badai eta, masih terjadi banjir dan tanah longsor. 

 

Demikian juga laporan The National Weather Agency in Vietnam mengatakan bahwa di 

Vietnam’s  Central Highlands, perkebunan kopi terbesar di Vietnam curah hujannya 100 -250 mm 

pada Selasa (17/11) dan Rabu (18/11), karena Badai Tropis Eta yang dapat menyebabkan banjir di 

perkebunan kopi dan mengurang hasil panen kopi.  

 

Topan Molave pada Oktober lalu juga menyerang daerah perkebunan dan merusak tanaman kopi 

dan infrastruktur di Vietnam, sehingga panen kopi tertunda di Vietnam. Vietnam General 

Department of Custom mengatakan bahwa ekspor kopi  Oktober bergerak turun sebesar 8.4%  dari 

Oktober 2020 menjadi 91,372 MT sehingga ekspor dari Januari – Oktober 2020 terlihat bergerak 

turun sebesar 1.2% dari 2019 lalu menjadi 1.34 MMT 

 

 



 
 

 
 

Selanjutnya, terpantau pula bahwa cuaca La Nina membuat musim hujan terjadi di Vietnam’s 

Central Highland, musim hujan diperkirakan akan berakhir awal Nopember, namun menurut the 

Buon Ma Thuot Coffee Association, cuaca La Nina akan membuat hujan turun lebih lama 

diperkirakan sampai akhir Nopember. 

 

Persediaan kopi naik  hasil pengamatan ICE untuk kopi robusta bergerak naik ke level tertinggi 

selama 6 ¼ bulan setelah turun ke terendah 1 ¾ tahun di 10,808 lot pada 14 Oktober. Menurut data 

ICO, bahwa persedian kopi sebesar 1.200 juta kantong pada Selasa  (17/11) 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (19/11), merujuk data  International Coffee Organization 

(ICO) bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan harga kopi telah banyak dilakukan. Salah satunya 

dengan cara modernisasi produksi dan reformasi organisasi negara produsen kopi dunia. Strategi ini 

diharapkan bisa memberi nilai tambah dan memperbaiki harga jual di tengah tantangan pasar saat 

ini. Sebab, akibat pandemi, beberapa negara menutup pintu ekspor. Hal itu pula yang membuat 

rantai pasok menjadi tidak seimbang antara pasokan dan permintaan.  

 

Pada saat bersamaan, harga kopi di Tanah Air menurun. Berdasarkan data ICO per Juni 2020, harga 

kopi jenis arabika turun 7,6% dan kopi  jenis robusta turun 13,24% dibandingkan Juni 2019. 

Sementara data Badan Pusat Statistik menunjukkn, total nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan 

periode Januari sampai Mei 2020 turun sebesar 12,2% dan impor kopi juga turun 35,17% 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

 

 Berdasarkan data Kemendag RI, Filipina menjadi negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia, yaitu 

sebesar 30% dari total eksppor kopi Indonesia dengan nilai US$ 421 juta atau setara Rp 6,1 triliun. 

Ekspor kopi ke Filipina didominasi oleh jenis kopi instan sebesar 99,7%. Amerika Serikat menduduki 

peringkat dua sebagai importir kopi Indonesia dengan nilai sebesar US$ 255 juta atau setara Rp 3,2 

triliun dengan berkontribusi 19% terhadap total ekspor kopi Indonesia.   

 

Tren ekspor kopi Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 1,14% per tahun. 

Berdasarkan jenisnya, ada peningkatan ekspor produk olahan kopi sebesar 20,04% menjadi US$ 

571,48 juta atau setara Rp 8,31 triliun. Sedangkan untuk ekspor biji kopi menurun 31,25% menjadi 

US$ 815,93 juta atau setara Rp 11,8 triliun dari 2017 yang mencapai US$ 1,2 miliar atau setara Rp 

17,5 triliun. 



 
 

 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (20/11), harga kopi robusta di ICE London membukukan kenaikan 

moderat pada short-covering setelah Rabobank memperkirakan bahwa surplus kopi global 2021/22 

akan menyempit menjadi +2,2 juta kantong dari surplus kantong +10,2 juta pada tahun 2020/21 

karena proyeksi penurunan dalam kopi Brasil produksi.  

 

Kemudian, kopi robusta juga mendapat tekanan dari penjualan produsen karena petani kopi 

Vietnam mulai memanen tanaman kopi tahun ini. Selain itu, eksportir Vietnam melaporkan 

berkurangnya permintaan dari roaster Eropa karena pandemi. Kopi Robusta juga mendapat 

dukungan untuk masalah tanaman kopi di Vietnam.  

 

Badan Cuaca Nasional di Vietnam mengatakan Senin bahwa Dataran Tinggi Tengah Vietnam, 

wilayah penghasil kopi utama negara itu, mungkin menerima hujan sebanyak 20% hingga 40% lebih 

banyak daripada rata-rata jangka panjang pada bulan Desember. Topan Molave akhir bulan lalu 

menghantam Vietnam, produsen kopi robusta terbesar di dunia, dan merusak tanaman serta 

infrastruktur di Dataran Tinggi Tengah Vietnam, yang akan menunda panen kopi Vietnam. Pasokan 

kopi robusta sudah ketat setelah data dari Departemen Umum Kepabeanan Vietnam menunjukkan 

ekspor kopi Vietnam Oktober 2020 bergerak turun sebesar -8,4% m/m menjadi 91,372 MT, dan 

ekspor Januari – Oktober bergerak turun -1,2% y / y pada 1,34 MMT. 

 

Sistem cuaca La Nina memperpanjang musim hujan di Dataran Tinggi Tengah Vietnam. Musim 

hujan di Dataran Tinggi Tengah biasanya berakhir pada minggu pertama bulan November, namun 

menurut Asosiasi Kopi Buon Ma Thuot, pengaruh pola cuaca La Nina dapat memperpanjang musim 

hujan hingga bulan depan. Dinas Pertanian Luar Negeri (FAS) USDA pada 10 Juni memperkirakan 

bahwa produksi kopi Vietnam 2020/21 akan turun -3,5% y / y menjadi 30,2 juta kantong. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
 

Tren pergerakan harga kopi robusta sepanjang pekan keempat November 2020, masih berlanjut 

menguat baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Namun, pada akhir pekan, Jum’at (27/11), 

harga bergerak stabil, terutama dipicu oleh aksi ambil untung (proft taking).  

 

Pada perdagangan awal pekan, Senin (23/11), harga soft commodities yang bergerak mixed, dengan 

harga kopi robusta  bergerak turun. Tercatat harga kopi robusta bergerak turun ke level terendah 

selama 1 minggu, karena kenaikan persediaan.  Sehingga, tercatat harga kopi robusta di bursa ICE 

London turun sebesar 0.36%. 

 

Pergerakan harga kopi robusta ini, merujuk laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa 

pasar kopi dunia  akan menjadi surplus 1.244 juta kantong dari  perkiraan sebelumnya surplus 3.975 

juta kantong. Bahkan, produksi kopi Brasil diperkirakan akan naik 14.5% dari tahun lalu menjadi 

67.9 juta kantong dan ekspor kopi Brazil di 2020/21 diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta 

kantong . 

 

Sementara itu, merujuk laporan General Departement of  Vietnam Customs, ekspor bahwa kopi 

robusta Vietnam di Januari – Oktober 2020 akan turun 1.2% dari tahun lalu menjadi 1.34 MMT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (24/11), harga kopi pada penutupan berlanjut bergerak 

turun yang dipicu meningkatnya persediaan dari laporan ICE dan melemahnya kurs Real Brazil 

terhadap dolar. Harga kopi Arabika Maret turun $1 (0.85%) menjadi $117.05 dan harga kopi 

Robusta Januari di ICE London turun 0.58%. 

 

 
 



 
 

Sementara itu, harga kopi robusta juga mengalami tekanan karena petani kopi di Vietnam sedang 

memulai panen sedangkan ekspor kopi  Vietnam berkurang karena permintaan dari Eropa 

berkurang akibat pandemi. 

 

Pada pekan ketiga sebelumnya, harga kopi sempat naik ke level tertinggi 2 bulan karena kerusakan 

yang terjadi akibat badai Iota yang melanda Amerita Tengah, sehingga merusak tanaman kopi dan 

infrastruktur di Honduras, Nicaragua dan El Salvador sehingga banjir, tanah longsor padahal baru 

beberapa minggu lalu  Badai Eta juta menyerang Amerika Tengah. 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (27/11), laporan dari laman Antara, Palembang, bahwa harga biji 

kopi di tengah pandemi terjun bebas. Petani kopi sangat terpukul. Baik untuk jenis biji kopi kering 

(jemur gelondongan) dan biji kopi basah. 

 

Kondisi ini berlaku di seluruh daerah penghasil kopi di Sumatera Selatan. Di Muara Enim, Pagar 

Alam dan OKU. Muara Enim misalnya. Di kabupaten itu, kopi kopi robusta hanya dihargai Rp15.000 

per kg. Sebelumnya sempat bertengger diharga Rp18.000 per kg. Itu kopi yang dijemur 

gelondongan. Kalau kopi basah yang digiling usai dipetik, regenye (harganya ) Rp13.000 per 

kilogram. 

 

Kondisi serupa juga terjadi di kabupaten OKU. Kecamatan Lengkiti salah satu sentra perkebunan 

kopi, juga merasakan dampak lesunya transaksi perdagangan. Harga terpantau tertekan sebesar R 

3000 per kg. Dari Rp 18.000 per kg menjadi Rp15.000 per kilogram untuk biji kopi kering. 

Setiap tahun harga kopi mengalami penurunan. Harga ini turun dari harga tahun kemarin. Ini juga 

bisa turun lagi. 

 

Pengusaha kopi siap saji, juga terpapar rusaknya pasar. Imbas pandemi menguras pikiran dan 

pendapatan. Sehingga mereka terpaksa menutup sementara usaha, dan beralih ke penjualan 

online. Mereka sekarang beli bahan (kopi) untuk secukupnya saja. Tidak stok. Sejak beralih ke 

online, pendapat turun jauh. Karena mayoritas pelanggan lebih suka ngopi bareng. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Pertama Bulan Desember 2020 
 

Pada pekan pertama Desember 2020, harga kopi robusta bergerak melemah dan kemudian stabil di 

akhir pekan seperti yang terlihat dalam Chart. Mengonfirmasi laporan Organisasi Kopi Internasional 

(International Coffee Organization/ ICO) pada awal Desember 2020, ekspor kopi dunia pada 2020 

diproyeksikan turun 5.6% dari 2019 menjadi 116.54 juta kantong. 

 

Selanjutnya, tercatat pula pada awal pekan, Senin (30/11), bahwa kopi robusta sebagai bagian soft 

commodities, terlihat mengalami kenaikan. Pada akhir pekan sebelumnya. harga kopi pada 

penutupan pasar Jumat (27/11) mengalami rally, dengan kenaikan harga kopi robusta ke level 

tertinggi 1 pekan yang dipicu produksi kopi di Brasil turun karena cuaca kering.  

 

Selain itu, pada perdagangan Selasa (1/12) atau mengawali Desember 2020, merujuk laporan ICO, 

bahwa ekspor kopi Brasil diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Sementara, 

menurut General Departement of  Vietnam Customs, ekspor kopi robusta Vietnam di Januari – 

Oktober 2020 terpantau turun 1.2% dari 2019 menjadi 1.34 MMT  

 

Sementara itu, pada perdagangan Selasa (1/12), harga kopi mengalami tekanan yang dipicu 

permintaan kopi turun  akibat pandemi Covid-19, sehingga persediaan dari kopi meningkat.  

Tercatat melalui laman Bloomberg, harga kopi robusta untuk kontrtak Januari 2021 di bursa ICE 

London ditutup turun sebesar 0.71%. 

 

Mengonformasi laporan Marex Spectron melaporkan laporan kuartalan untuk kopi, permintaan 

kopi akan turun karena pandemi Covid-19 sehingga akan menaikkan pasar kopi global sehingga 

menjadi surplus 7 juta kantong duakali lipat dari perkiraan Agustus 2020 sebesar 3.2 juta kantong.  

 

Turunnya harga kopi terhenti bahkan akan rebound ketika vaksin covid sudah diperkenalkan, akan 

mengakibatkan pasar kopi global di 2021/21 menjadi defisit 8 juta kantong. 

 

Laporan dari USDA – FAS pada 20 Nopember 2020, memperkirakan produksi kopi Brasil di 2020/21 

akan naik 14.5% dari tahun lalu mencapai rekor 67.9 juta kantong. Sementara the National Weather 

Agency di Vietnam mengumumkan pada Senin (30/11), bahwa di Vietnam Central 

Highlands,  daerah perkebunan kopi terluas di Vietnam akan menerima hujan 20% sampai 40% dari 

rata-rata Desember 2020.  



 
 

 

Topan Molave juga melanda Vietnam sehingga merusak tanaman kopi dan infrastruktur di Central 

Highland di Vietnam sehingga menunda panen kopi di Vietnam. Dari data Vietnam General 

Department of Custom mengatakan bahwa ekspor kopi Vietnam di bulan Nopember turun 41.7% 

dari bulan lalu menjadi 70,000 MT dan ekspor Januari – Nopember turun 3.9%  dari tahun lalu 

menjadi 1,412 MMT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (2/12), laporan dari laman Antara, Lampung, bahwa kopi 

robusta yang merupakan salah komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Barat ini akhirnya 

berangsur naik. Menyambut adanya peningkatan harga jual kopi tersebut, sejumlah petani mulai 

menggilihg hasil panennya. 

 

Sebelumnnya, harga kopi kualitas asalan hanya di angka Rp17.000 - 17.500 per kg sedangkan 

memasuki awal Desember 2020 ada yang sudah mencapai harga 18.200 dengan kualitas kopi yang 

sama. Sudah satu pekan terakhir ini harga kopi mengalami kenaikan dan ini merupakan kabar 

gembira bagi petani kopi. Lazimnya, petani yang menggiling kopi untuk dijual hanya satu karung 

atau sekitar 30-40 kilo jika sudah menjadi biji kopi siap jual dan sekarang ada yang sudah 

menggiling serta menjual kopi nya di atas 500 kilo. 

 

Sebelumnya petani memilih untuk menyimpan hasil panen karena harga masih terlalu rendah dan 

dampak nya usaha penggilingan miliknya pun ikut sepi, sehingga mudah-mudahan harga kopi bisa 

stabil seperti biasanya yakni mencapai harga Rp20.000 - Rp22.000 per kg.  

 

Sementara itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Lampung Barat, melaporkan jika 

harga kopi merupakan hukum pasar internasional dan sesuai dengan basis atau kualitas kopi itu 

sendiri. Pemerintah tidak ada kekuatan untuk menaikkan harga kopi, karena harga kopi tersebut 

mengikuti harga internasional, jadi kita lebih ke penguatan petani untuk meningkatkan produksi 

dan mutu kopi itu sendiri. 

 

 



 
 

 
 

 

Selanjutnya, hingga pada akhir pekan, Jum’at (4/12), harga kopi robusta bergerak naik sebesar 

0.22%. Laporan Marex Spectron mengatakan bahwa pandemi Covid membuat permintaan kopi 

berkurang sehingga membuat persediaan meningkat. Menurut Marex, pasar kopi global akan 

surplus 7 juta kantong dua kali lipat dari perkiraan Agustus 2020 surplus 3.2 juta kantong. 

 

Sementara itu, ICO pada Rabu (2/12) mengurangi perkiraan surplus kopi global di 2019/20 menjadi 

961,000 kantong dari perkiraan sebelumnya 1.24 juta kantong dan perkiraan produksi kopi di 

2019/20 turun 5.1% dari 2019 lalu menjadi 95.732 juta kantong. Kemudian, harga kopi robusta 

terlihat turun ke harga terendah 3 ½ pekan setelah ICO memperkirakan produksi kopi robusta di 

2019/20 naik 3.2% dari tahun lalu menjadi 72.822 juta kantong. 

 

Dilaporkan pula, bahwa persediaan kopi robusta yang dimonitor ICE naik ke jumlah tertinggi 6 ½ 

bulan pada 19 Nopember 2020 naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun di 10,808 lot di 14 Oktober. 

Persediaan kopi menurut monitoring ICE sebesar 1.273 juta kantong pada hari Kamis 03 Desember 
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Analisis Kopi Robusta Minggu Ke Dua Bulan Desember 2020 
 

Pegerakan harga kopi robusta, hampir sama dengan pergerakan harga kopi arabika. Terlihat, 
sepanjang pekan kedua Desember 2020, harga kopi robusta dan beberapa soft commodities lainnya 
bergerak melamah melanjutkan tekanan pada akhir pekan pertama. Di bursa ICE London, sebagai 
sebagai salah satu patokan harga kopi robusta dunia, juga terlihat harga menurun. 
 
Pada awal pekan kedua, Senin (7/12), harga kopi robusta melemah dan mixed. Harga turun ke level 
harga terendah 1 minggu, perkiraan di perkebunan kopi Brazil akan turun hujan, permintaan kopi 
menurun karena  banyak negara melakukan lockdown karena pandemi covid gelombang ke dua. 
Sehingga, harga kopi robusta untuk kontrak pelepasan Januari 2021, di bursa ICE London bergerak 
melemah sebesar 0.67%. 
 
Tekanan harga kopi robust aini dipicu oleh beberapa factor. Laporan dari Organisasi Kopi Internasi 
(ICO) menyebutkna bahwa konsumsi kopi global akan turun 0.9% dari 2019 lalu menjadi 167.592 
juta kantong. Menurut FAS (Foreign Agricultural Service), bahwa produksi kopi Brasil diperkirakan 
akan naik 14.5% dari tahun lalu menjadi 67.9 juta kantong. Kemudian, menurut General 
Departement of  Vietnam Customs, ekspor kopi robusta Vietnam bergerak turun 1.2% dari 2019 
menjadi 1.34 MMT. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan hari ketiga, Rabu (9/12), laporan dari Tanah Air, bahwa kopi 
merupakan salah satu komoditas Tanah Air yang sangat menjanjikan baik di pasar domestik 
maupun internasional. Sebanyak 99% produksi kopi Indonesia oleh kelompok petani kecil 
menghasilkan panen kopi jenis robusta dan arabika.   
 
Namun produktivitas komoditas kopi Indonesia masih di bawah Vietnam. Baik pengumopul maupun 
petani kopi saat ini menghadapi tantangan berupa turunnya harga komoditas kopi akibat pandemi 
global. Alhasil, akses produk kopi ke beberapa pasar pun tergaggu karena pembatasan transportasi 
dan ikut berimbas pada menurunnya ekspor  ke luar negeri.   
 
Menrut data Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), bahwa di Indonesia, pengumpul 
tidak hanya terlibat dalam jual-beli kopi dengan petani, tetapi juga mendukung akses agri-input, 
akses finansial dan sebagainya. Jika terjadi kolaborasi efektif dan adaptif antara pengumpul, petani 
kopi dan aktor lain dalam rantai pasok kopi di tengah pandemi saat ini, diharapkan  stabilitas pasar 
kopi Indonesia bisa terjaga.  
 
Selanjutnya, pada transaksi kopi robusta hari berikutnya, Kamis (10/12), tampaknya harga kopi 
robusta berlanjut turun. Harga kopi robusta tertekan ke harga terendah satu bulan . Sehingga, 
harga kopi robusta untuk kontrak pengantaran Januari 2021 di bursa ICE London bergereak turun 



 
 

 
 

sebesar 1.06%. Harga kopi turun salah satunya dipicu bahwa Cecafe mengumumkan bahwa ekspor 
kopi hijau dari Brasil pada Nopember 2020 bergerak naik 36% menjadi 4.0 juta kantong, tertinggi 
bulanan. 
 
Dilaporkan oleh laman Bloomberg, bahwa persediaan kopi  robusta di bawah pengawasan ICE 
bergerak naik ke jumlah tertinggi sepanjang 7 ¼ bulan, naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun di 
10,808 lot pada 14 Oktober lalu. 
 
Kemudian dikabarkan pula, Colombia Coffee Growers Federation mengatakan bahwa produksi kopi 
di Colombia pada Nopember 2020 bergerak turun 4% dari 2019 lalu, menjadi 1.443 juta kantong. 
Ekspor kopi Colombia pada Nopember 2020 bergrak naik 9% dari 2019 lalu menjadi 1.271 juta 
kantong. Colombia negara produsen kopi Arabika terbesar ke dua di dunia 
. 

 
 
Selanjutnya, hingga pada akhir pekan kedua Desember, Jum’at (11/12), harga kopi robusta untuk 
kontrak pengiriman Januari 2021 di bursa ICE New York ditutup bergerak naik sebesar US$9 atau 
sebesar 0,68). Kenaikan harga kopi robusta ini mendapat dukungan karena dipicu lambannya panen 
kopi Vietnam, dengan hanya 32% tanaman kopi Vietnam pada 2020/21 yang dipanen pada 8 
Desember 202, jauh di bawah rerata 5 tahun ini, yang sebesar 55%.  
 
Selain itu, merujuk data bursa ICE London, bahwa pembatasan di Inggris kemungkinan tidak akan 
berakhir hingga tahun 2021. Virus Covid kini telah menginfeksi 70.890 juta orang di seluruh dunia, 
dengan kematian melebihi 1.591 juta. Rebound harga dalam persediaan kopi bearish untuk harga 
setelah persediaan kopi arabika yang dipantau ICE pada Rabu (9/12) bergerak naik ke level tertinggi 
3-1 / 2 bulan pada posisi 1,316 juta kantong, pulih lebih jauh dari terendah 20 tahun di 1,096 juta 
kantong yang diposting pada 5 Oktober 2020.  
 
Sehingga, harga kopi robusta juga mendapat dukungan untuk masalah tanaman kopi di Vietnam. 
Badan Cuaca Nasional di Vietnam mengatakan bahwa Dataran Tinggi Tengah Vietnam, wilayah 
penghasil kopi utama di negara itu, mungkin menerima hujan sebanyak 20% hingga 40% lebih 
banyak 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Tiga Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Desember 2020, harga kopi robusta bergerak stabil. Namun demikian juga  
pada transaksi awal Senin (14/12), harga kopi robusta mengalami peningkatan, kelanjutan pada 
akhir pekan sebelumnya.. Sehingga pada awal pekan, Senin pagi, terpantau, harga soft 
commodities, termasuk kopi robusta tercatat menguat. 
 
Tercatat pada laman Bloomberg, harga kopi robusta bergerak naik yang dipicu lambatnya panen di 
Vietnam.  Sehingga harga kopi robusta untuk kontrak pelepasan Januari 2021 di bursa ICE London 
bergerak naik sebesar 0.68%. Tercatat pula oleh FAS (Foreign Agricultural Service), bahwa produksi 
kopi Brasil diperkirakan akan naik 14.5% dari tahun lalu menjadi 67.9 juta kantong  
 
Sementara itu, ekspor kopi Brasil diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong . 
Kemudianb, produksi kopi Arabika global di 2019/20 turun 5.1% dari tahun lalu menjadi 95.732 juta 
kantong. Kemudian, produksi kopi robusta global akan naik 3.2% dari 2019 lalu menjadi 72.822 juta 
kantong. 
 
Kemudian, ekspor kopi Robusta Vietnam di Januari – Nopember  turun 3.9% dari tahun lalu menjadi 
1.412 MMT menurut General Departement of  Vietnam Customs. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (15/12), harga kopi pada penutupan pasar turun, 
Sebelumnya harga kopi sempat naik pada permulaan pasar. Tercatat, harga kopi robusta di bursa 
ICE London bergerak turun sebesart 0.07%. 
 

 
 
Namun demikian, tekanan harga kopi robusta dipicu karena Vietnam General Department of 
Custom melaporkan pada bahwa ekspor kopi robusta di Vietnam tertekan 8.4% dari November 



 
 

 
 

menjadi terendah 3 tahun di 83,730 MT dan ekspor dari Januari – Nopember turun 3 % dari 2019 
lalu menjadi 1.43 MMT. 
 
Sehingga, harga kopi juga bergerak naik karena USDA Foreign Agriculture Service (FAS) mengurangi 
perkiraan produksi kopi global menjadi 175.5 juta kantong dari perkiraan Juni 2020 sebesar 176.1 
juta kantong. Demikian juga persediaan kopi Robusta yang diawasi oleh ICE naik ke jumlah 
tertinggi  7 ½ bulan, naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun di 10,808 lot pada 14 Oktober. 
 
Hingga pada akhir pekan, Jum’at (18/12), pada sesi penyelesaian, untuk Januari 2021, harga kopi 
robusta di bursa ICE London berada pada level US$1,1855 per pon, mengarah ke kerugian 9% pada 
2020 ini jika tidak ada apresiasi tambahan pada 31 Desember. 
 
Laporan dari Starbucks, salah satu konsumen kopi  terbesar yang berbasis di Seattle sangat 
optimisme atas masa depan mereknya yang telah menginjak usia 50 tahun. Ini terjadi setelah 
ekonomi AS tumbuh sebesar 33,1 persen di kuartal ketiga, membuat sedikit kontraksi 31,4 persen 
di tiga bulan sebelumnya, menyusul pertumbuhan 5 persen di kuartal pertama. 
 
Di Amerika Serikat, jumlah pengangguran sebesar 21 juta antara Maret dan April, selama lockdown 
karena pandemi COVID-19. Setelahnya, lonjakan sebanyak 2,5 juta pekerjaan pada Mei dan 4,8 juta 
pada Juni, sebelum pemulihan mulai melambat. Sementara pada September dan Oktober, kurang 
dari 700.000 pekerjaan bertambah setiap bulan. Pada November, hanya ada 245.000 tambahan. 
 
Terlepas dari lonjakan ekonomi di Q3, prospek ekonomi Amerika Serikat tetap buruk. Dampak 
infeksi COVID-19 baru di seluruh negara dengan lebih dari 15 juta kasus COVID-19 sejak Januari, dan 
hampir 300.000 kematian. Rawat inap juga telah mencapai rekor tertinggi harian di atas 100.000 
dalam beberapa pekan terakhir, bahkan ketika upaya pengembangan vaksin menunjukkan harapan. 
 
Selain itu, belum ada jaminan nyata untuk lonjakan permintaan kopi komersial pada 2021, 
meskipun adanya janji vaksin dan bantuan lainnya, kata Jack Scoville, analis di Chicago's Price 
Futures Group. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Tren pergerakan harga kopi robusta sepanjang pekan keempat Desember 2020, masih berlanjut 
bergerak fluktuatif dengan trend melemah baik di pasar berjangka maupun di pasar spot. Namun, 
pada akhir pekan, Jum’at (18/12), harga bergerak tergerus, terutama dipicu oleh aksi ambil untung 
(proft taking).  
Pada awal perdagangan, Senin (21/12), harga kopi robusta dan  harga soft commodities semua 
bergerak turun.  Ihwal ini dipicu pula penurunan harga pada penutupan pasar akhir pekan 
sebelumnya, karena cuaca di Vietnam dan Brasil yang hujannya turun intensif. Dan, kemudian harga 
kopi robusta di Vietnam untuk ekspor kopi berkurang. 
 
Tercatat, harga kopi robusta untuk kontrak pelepasan Januari 2021 di bursa ICE London bergerak 
turun sebesar 0.22%. Merujuk laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), produksi kopi robusta 
global bergerak naik 3.2% dari 2019 menjadi 72.822 juta kantong. Sementara, ekspor kopi robusta 
Vietnam pada Januari – Nopember 2020 bergerak turun 3.9% dari 2019 menjadi 1.412 MMT. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan kopi robusta hari berikutnya Selasa (22/12), harga masih melemah. 
Ihwal itu masih dipicu oleh faktor cuaca ekstrem di sentra produksi. Dampaknya, harga kopi robusta 
di bursa ICE London bergerak turun sebesar 0.07%. Merujuk laporan Somar Meteorologia 
mengatakan curah hujan di Minas Gerais sebesar 74.6 mm pada minggu lalu atau 175% dari rata-
rata. 
 
Merujuk laporan CONAB yang memperkiraan produksi untuk kopi robusta di Brasil. Conab 
menurunkan perkiraan produksinya menjadi 14.3 juta kantong dari perkiraan September 2020 
sebesar 15.0 juta kantong.  
 
The Green Coffe Association pada Kamis pekan sebelumnya melaporkan bahwa persediaan 
kopi  hijau AS pada Nopember 2020 yang turun 16.1% dari 2019 u menjadi terendah 5 tahun 
sebesar 5.809 juta kantong. Kemudian, merujuk Rabobank pada Senin lalu, cuaca kering dapat 
menurunkan produksi kopi di 2021/21 turuun 37.2 juta kantong dari 38. 8 juta kantong pada 2019 
lalu. 
 
Kemudian, pada perdagangan Rabu (23/120, dilaporkan bahwa Vietnam General Department of 
Custom menyampaikan bahwa ekspor kopi Vietnam pada bulan Nopember turun 8.4%  dari bulan 
sebelumnya menjadi jumlah terendah 3 tahun di 83,730 MT, dan ekspor kopi Januari – Nopember 
2020 yang turun sebesar 3% dari 2019 menjadi 1.43 MMT. 
 
Tampaknya, pasar sangat memperhatikan cuaca pada saat ini, dimana di Vietnam dan Brasil hujan 
turun intensif sehingga membantu progress tanaman yang sedang berbunga saat ini setelah 



 
 

 
 

kekeringan yang cukup lama. Suhu udara di Brazil  di atas normal. Di Vietnam juga berlangsung 
panen di cuaca yang tidak menentu.  
 
Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (2.12), harga kopi robusta di bursa ICE Eropa - London terus 
melemah. Spot berjangka untuk Januari 2021 turun sebesar US$9, turun menjadi US$328 per ton 
dan kontrak berjangka yang dikirimkan pada Maret 2021 turun sebesar US$5, menjadi US$1.350 
per ton, terjadi penurunan yang signifikan. Volume perdagangan di atas rata-rata. 
 
Kemudian, dilaporkan pula bahwa ekspor harga kopi robusta tipe 2, 5% broken black, bertengger 
pada harga US$1.430 per ton, FOB - HCM, dengan selisih ditambah US$60-80 per ton untuk kontrak 
perdagangan Maret 2021 di bursa ICE London.  
 
Kemudian dilaporkan, saham AS jatuh di tengah optimisme bahwa vaksin pencegahan Covid-19 
akan digunakan segera pada Desember 2020 i dan kekeringan di negara-negara penghasil utama 
kopi di Brasil dan Vietnam telah mendukung harga kopi di New York, sementara negosiasi Brexit 
masih ada kebuntuan yang berkepanjangan dengan banyak UE negara-negara yang dapat 
mengambil tindakan untuk merilekskan masyarakat hingga musim semi mendatang.  
 

 
 
Hingga pada akhir pekan, Jum’at (25/12), dilapoirkan dilaman Bloomberg, indikator komposit ICO 
bergerak naik 3,6% menjadi US$109,70 sen/lb karena harga untuk semua indikator kelompok 
meningkat, kecuali Mild Lainnya, yang turun 0,9% menjadi US$150,73 sen per lb. Produksi kopi 
dunia pada tahun kopi 2019/20 mengalami penurunan sebesar 1,6% menjadi 168,55 juta karung 
akibat penurunan produksi arabika sebesar 5,1% menjadi 95,73 juta karung, sedangkan produksi 
Robusta meningkat sebesar 3,2% menjadi 72,82 juta karung.  
 
SEmentara itu, dilaporkan bahwa produksi dari Asia dan Oseania tumbuh sebesar 4,1% menjadi 
50,07 juta kantong, sebagian besar dipicu pemulihan produksi di Indonesia dan Vietnam. Produksi 
di Amerika Tengah dan Meksiko bergerak turun 4,5% menjadi 20,76 juta kantong, sementara 
produksi Afrika tetap stabil pada 18,86 juta kantong. Produksi kopi dunia melebihi konsumsi global 
sebesar 961.000 kantong seiring dengan penurunan permintaan kopi dunia sebesar 0,9% menjadi 
167,59 juta kantong. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 
Tren pergerakan harga kopi robusta sepanjang pekan kelima Desember 2020, masih berlanjut 
menguat baik di pasar berjangka maupun di pasar spot dalam dan luar negeri, sepertti yang terlihat 
dalam Chart. Sementara itu, di Tanah Air dilaporkan pada awal pekan, Senin (28/12), 
bahwa  Indonesia merupakan negara eksportir kopi terbesar ke-4 di dunia.  
 
Namun, ekspor kopi Indonesia ke luar negeri mengalami penurunan dalam beberapa tahun 
terakhir. Hal tersebut karena tingkat konsumsi kopi di dalam negeri terus meningkat seiring dengan 
menjamurnya kedai kopi di tanah air. Indonesia tidak hanya eksportir kopi tetapi juga konsumen 
kopi. Meningkatnya konsumsi kopi di dalam negeri karena sudah menjadi gaya hidup di masyarakat 
terutama kalangan milenial. Menjamurnya bisnis kopi modern ini turut mendorong pertumbuhan 
ekonomi kreatif. Di sisi lain, impor kopi juga mulai meningkat seiring tingginya kebutuhan di dalam 
negeri.  
 
Selanjut, Kembali merujuk harga kopi robusta di bursa berjangka dan spot internasional, terutama 
di ICE London, pada perdagangan Selasa (29/12), harga kopi robusta untuk kontrak Januari 201 di 
ICE London libur.   
 
Kemudian merujuk, merujuk Somar Meteorologia n di Minas Gerais, daerah perkebunan kopi 
terbesar di Brasil, hujan turun dengan curah hujan 58.6 mm pada minggu terakhir atau 127% dari 
rata-rata. Juga diperkirakan curah hujan yang tinggi akan berlangsung selama 10 hari. Sehingga, 
harga kopi robusta juga turun. Harga menjadi lebih murah bagi pembeli di luar Brasil sehingga akan 
meningkatkan ekspor kopi.  
 
Sementara itu, dilaporkan oleh the Vietnam General Statistics Office menunjukan bahwa ekspor 
kopi Vietnam di 2020 dari Januari sampai Desember 2020 bergerak turun 8.8%  dari 2019 menjadi 
1,511 MMT. Kemudian, CONAB pada 17 Desember 2020 menurunkan perkiraan hasil panen kopi 
robusta di Brasil menjadi 14.3 juta kantong dari perkiraan sebelumnya di bulan September 15 juta 
kantong. 
 
Selanjutnya, CONAB  juga menaikkan perkiraan produksi kopi di Brasil yang naik 2.3% menjadi 63.1 
juta kantong dari perkiraan sebelumnya pada September 2020 sebesar 61.7 juta kantong. 
Sementara untuk kopi robusta di bawah pengawasan ICE bergerak naik ke jumlah rentang tertinggi 
selama 8 bulan yang naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun menjadi 10,808 lot pada 14 Oktober. 
Kemudian dilaporkan pula bahwa persediaan kopi dalam pengawasan ICE rendah pada hari Senin 
sebesar 1.396 juta kantong. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (31/12), dilaporkan oleh ICE New York dan ICE London bahwa 
gambaran pergerakan pasar dari  produk soft commodities kopi. Disampaikan, bahwa pandemi 



 
 

 
 

Covid-19, pada awal-awal pandemi negara-negara melakukan lockdown sehingga restoran, cafe dan 
tempat wisata ditutup, akibatnya permintaan bahan makanan berkurang sehingga permintaan kopi, 
gula dan coklat berkurang. Pada saat lockdown dibuka Mei maka permintaan akan soft commodities 
mulai meningkat dan harga mulai bergerak lagi. 
 
Nmun terjadi gelombang ke 2 pandemi Covid-19, yang dimulai Nopember 2020 
kembali   terjadi  lockdown di negara-negara Eropa sampai dengan awal musim Semi 2021.  
 
Cuaca  buruk di daerah penghasil   kopi di Vietnam, membuat tanaman terganggu sehingga hasil 
tanaman berkurang, bahkan diperlukan irigasi khusus. Sehingga produksi kopi robusta global naik 
3.2% dari tahun lalu menjadi 72.822 juta kantong. Dilaporkan pula, bahwa ekspor kopi robusta 
Vietnam pada Januari – Nopember  2020 bergerak turun 3.0% dari 2019 menjadi 1.43 MMT 
menurut General Departement of  Vietnam Customs. 
 

 
 
Selanjutnya, pada penutupan akhir pekan kelima, Jum’at (1/1) atau Kamis (31/12), perdagangan 
soft commodities, harga  semua bergerak naik dan mencapai rekor. Dengan harga kopi 
robusta   yang masih mendaki. Harga kopi robusta bergerak di bursa ICE London sebesar 0.73%.. 
Dilaporkan pula General Departement of  Vietnam Customs, bahwa ekspor kopi robusta di Vietnam 
pada rentang Januari –  Desember  2020 bergerak turun 8.8% menjadi 1.511 MMT.  
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Analisis Harga Kopi Robusta Minggu Ke Lima  Bulan Desember 2020 
 
Tren pergerakan harga kopi robusta sepanjang pekan kelima Desember 2020, masih berlanjut 
menguat baik di pasar berjangka maupun di pasar spot dalam dan luar negeri, sepertti yang terlihat 
dalam Chart. Sementara itu, di Tanah Air dilaporkan pada awal pekan, Senin (28/12), 
bahwa  Indonesia merupakan negara eksportir kopi terbesar ke-4 di dunia.  
 
Namun, ekspor kopi Indonesia ke luar negeri mengalami penurunan dalam beberapa tahun 
terakhir. Hal tersebut karena tingkat konsumsi kopi di dalam negeri terus meningkat seiring dengan 
menjamurnya kedai kopi di tanah air. Indonesia tidak hanya eksportir kopi tetapi juga konsumen 
kopi. Meningkatnya konsumsi kopi di dalam negeri karena sudah menjadi gaya hidup di masyarakat 
terutama kalangan milenial. Menjamurnya bisnis kopi modern ini turut mendorong pertumbuhan 
ekonomi kreatif. Di sisi lain, impor kopi juga mulai meningkat seiring tingginya kebutuhan di dalam 
negeri.  
 
Selanjut, Kembali merujuk harga kopi robusta di bursa berjangka dan spot internasional, terutama 
di ICE London, pada perdagangan Selasa (29/12), harga kopi robusta untuk kontrak Januari 201 di 
ICE London libur.   
 
Kemudian merujuk, merujuk Somar Meteorologia n di Minas Gerais, daerah perkebunan kopi 
terbesar di Brasil, hujan turun dengan curah hujan 58.6 mm pada minggu terakhir atau 127% dari 
rata-rata. Juga diperkirakan curah hujan yang tinggi akan berlangsung selama 10 hari. Sehingga, 
harga kopi robusta juga turun. Harga menjadi lebih murah bagi pembeli di luar Brasil sehingga akan 
meningkatkan ekspor kopi.  
 
Sementara itu, dilaporkan oleh the Vietnam General Statistics Office menunjukan bahwa ekspor 
kopi Vietnam di 2020 dari Januari sampai Desember 2020 bergerak turun 8.8%  dari 2019 menjadi 
1,511 MMT. Kemudian, CONAB pada 17 Desember 2020 menurunkan perkiraan hasil panen kopi 
robusta di Brasil menjadi 14.3 juta kantong dari perkiraan sebelumnya di bulan September 15 juta 
kantong. 
 
Selanjutnya, CONAB  juga menaikkan perkiraan produksi kopi di Brasil yang naik 2.3% menjadi 63.1 
juta kantong dari perkiraan sebelumnya pada September 2020 sebesar 61.7 juta kantong. 
Sementara untuk kopi robusta di bawah pengawasan ICE bergerak naik ke jumlah rentang tertinggi 
selama 8 bulan yang naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun menjadi 10,808 lot pada 14 Oktober. 
Kemudian dilaporkan pula bahwa persediaan kopi dalam pengawasan ICE rendah pada hari Senin 
sebesar 1.396 juta kantong. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (31/12), dilaporkan oleh ICE New York dan ICE London bahwa 
gambaran pergerakan pasar dari  produk soft commodities kopi. Disampaikan, bahwa pandemi 



 
 

 
 

Covid-19, pada awal-awal pandemi negara-negara melakukan lockdown sehingga restoran, cafe dan 
tempat wisata ditutup, akibatnya permintaan bahan makanan berkurang sehingga permintaan kopi, 
gula dan coklat berkurang. Pada saat lockdown dibuka Mei maka permintaan akan soft commodities 
mulai meningkat dan harga mulai bergerak lagi. 
 
Nmun terjadi gelombang ke 2 pandemi Covid-19, yang dimulai Nopember 2020 
kembali   terjadi  lockdown di negara-negara Eropa sampai dengan awal musim Semi 2021.  
 
Cuaca  buruk di daerah penghasil   kopi di Vietnam, membuat tanaman terganggu sehingga hasil 
tanaman berkurang, bahkan diperlukan irigasi khusus. Sehingga produksi kopi robusta global naik 
3.2% dari tahun lalu menjadi 72.822 juta kantong. Dilaporkan pula, bahwa ekspor kopi robusta 
Vietnam pada Januari – Nopember  2020 bergerak turun 3.0% dari 2019 menjadi 1.43 MMT 
menurut General Departement of  Vietnam Customs. 
 

 
 
Selanjutnya, pada penutupan akhir pekan kelima, Jum’at (1/1) atau Kamis (31/12), perdagangan 
soft commodities, harga  semua bergerak naik dan mencapai rekor. Dengan harga kopi 
robusta   yang masih mendaki. Harga kopi robusta bergerak di bursa ICE London sebesar 0.73%.. 
Dilaporkan pula General Departement of  Vietnam Customs, bahwa ekspor kopi robusta di Vietnam 
pada rentang Januari –  Desember  2020 bergerak turun 8.8% menjadi 1.511 MMT.  
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Analisis Harga Timah Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan pertama Oktober 2020, seperti yang terpantau dalam Chart berdasarkan data 

pergerakan garga di bursa ICDX, terlihat harga timah internasional dan di sentra produksi Timah di 

dalam negeri bergerak mendaki dan kemudian stabil di akhir pekan.  

 

Pada awal pekan pertama. Senin (5/10), merujuk data Bloomberg, pada penutupan perdagangan, 

harga timah di bursa London Metal Exchange (LME) bertengger berada pada level US$18.100/MT, 

melemah 0,08 persen.  

 

Sementara itu, lapooran dari Tanah Air, bahwa TINS sendiri mempertahankan target produksinya di 

2020 di kisaran 55.000 ton. Sejumlah kendala yang dihadapi perusahaan adalah cuaca buruk dalam 

beberapa pekan terakhir yang berakibat pada tidak maksmimalnya aktivitas penambangan. Namun 

demikian, TINS optimistis target volume produksi tercapai dengan proyeksi produksi pada akhir 

kuartal tahun ini di kisaran 5.000 ton per bulan. Setidaknya, hingga Juli 2020, TINS 

memproduksi  32.000 ton bijih timah dan 35.000 ton logam timah. 

 

Sementara itu, ekspor timah Indonesia, disasar ke nagara-negara, seperti Singapura, Korea, China, 

Amerika Serikat, India, dan beberapa negara di Benua Eropa seperti, Jerman, Luksemburg, Swiss, 

dan Belanda. 

 

Kemudian, laman Bloomberg pada tansaksi Selasa (6/9), terpantau harga TINS di Bursa London 

Metal Exchange (LME) mencatat harga yang kembali mendaki pada level US$18.420/MT untuk 

kontrak pelepasan Desember 2020. Bahkan, harga ditutup  padalevel US$18.245/MT.  

 

Jauh sebelumnya, harga timah sempat terempas di posisi US$13.250/MT di bursa LME pada awal 

masa pendemi Covid-19, lalu bergerak naik mencapai USD17.800 pada akhir Juli 2020. Namun, 

sesudah itu tertahan lagi dan baru tembus dan bertengger di atas level US$18.000 memasuki 

September 2020. 

 

Sebagaimana diketahui, PT. Timah Tbk (TINS), sebagai perusahaan pengekspor timah terbesar dunia 

berencana meningkatkan volume ekspornya. Merujuk Asosiasi Timah Internasional bahwa sejak 

2008, dalam lporan setebal 120 halaman, disampaikan rencana yang mencakup semua aspek pasar 

timah, mulai dari produksi tambang global hingga prakiraan konsumsi timah olahan. 

 



 
 

 

 

Satu dekade yang dimulai dengan kebangkitan pusat kekuatan ekonomi China, globalisasi kerja 

sama yang semakin optimis, dan serangkaian negara berkembang berakhir dengan guncangan 

global yang belum pernah terjadi sebelumnya dari perang perdagangan AS-China diikuti oleh 

pandemi virus korona yang dampak penuhnya belum diukur. Prospek timah mungkin tampak lebih 

tidak pasti dari sebelumnya. Namun, meski harga timah terpukul parah, dengan harga terendah 

sejak resesi, fundamental timah tetap kuat. Prospek permintaan jangka menengah hingga panjang 

sangat positif karena timah mulai melepaskan diri dari hambatan miniaturisasi elektronik dan 

mengikuti gelombang perubahan iklim berikutnya dan peluang pasar yang didorong oleh teknologi. 

 

Dilaporkan pula pada perdagangan Rabu (7/9), bahwa dari sisi penawaran, proyek timah dengan 

total 50.000 ton produksi konsentrat timah per tahun dijadwalkan memasuki pasar timah pada 

2025. Namun, banyak yang masih dalam tahap awal pengembangan, sementara yang lain ditunda 

menyusul penurunan harga timah.  Diperskirakan peningkatan nyata jauh lebih rendah. Akibatnya, 

pasar timah olahan akan mengalami defisit yang signifikan setelah 2023. 

 

Hingga pada perdagangan Kamis (8/10), dilaporkan laman Bloomberg, TINS pada perdagangan 

sebelumnya, Rabu (7/10), ditutup melemah berada di level IDR 680. Harga berpotensi menguji up 

trendline dan/atau MA 200 di IDR 655, yang jika mampu bertahan di (atas) level tersebut 

berpeluang menguat menuju resistance level IDR 715 hingga IDR 725. Stochasc mulai menunjukkan 

kejenuhan harga terhadap aksi jual. Kecuali harga terus melemah di bawah IDR 635. 

 

 
 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (9/10), dilaporkan dari Tanah Air, bahwa PT Timah Tbk (TINS) 

mengumumkan laporan eksplorasi untuk September 2020 yang merupakan ketentuan Bursa Efek 

lndonesia. Kegiatan eksplorasi TINS pada September 2020 berfokus pada komoditas Timah dengan 

jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 13.30 miliar. 
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Berdasarkan ketarngan tertulis yang dimuat TINS pada laman BEI, Jumat (9/10) disebutkan, rincian 

anggaran tersebut dirogoh oleh manajemen TINS untuk  biaya operasional sebesar Rp 10,70 miliar 

dan  Untuk biaya investasi Rp 2,60 miliar. Ungkap Muhammad Zulkarnaen Corporate Secretary 

Timah. 

 

Kegiatan Eksplorasi PT Timah Tbk di laut pada September 2020, berupa kegiatan pemboran 

pemboran rinci di perairan Bangka (L. Cupat. L. Tempilang & L. Penganak) dengan menggunakan 5 

(Lima) unit Kapal Bor dengan total meter bor sebanyak 8.931 meter.  Kegiatan Eksplorasi di darat 

pada bulan September 2020 meliputi Pemetaan, Geomagnet, core logging, percontoan core, 

pengukuran grid bor dan pemboran timah (primer & sekunder) di pulau Bangka (Payung, 

Tempilang. Mentok. Penganak, Toboali, Petaling) dan Belitung (Mengkubang & Kacang Butor) 

dengan total meter bor sebanyak 2.999 meter.  
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan kedua Oktober 2020, harga komoditas timah dengan kode TINS bergerak menguat 

merujuk data bursa ICDX yang terlihat dalam Chart. Penguatan ini masih dipicu adanya sinyal 

optimisme terhadap masa depan industri manufaktur, di mana timah akan turut ambil  bagian. 

 

Pada awal pekan kedua,  Senin (12/10),  harga timah kian membaik, harga terendah pekan 

sebelumnya berada pada level US$16.920/Metrik Ton (MT), kemudian membawa ke level 

US$18.420, i level tertinggi. PT Timah Tbk sebagai produsen terbesar dunia 2019, sejak 6 bulan 

terakhir saham dengan kode TINS bergerak naik di atas 100%. Dalam remtang 5 hari perdagangan 

terakhir, saham TINS naik 27% dan 6 bulan terakhir terangkat sebesar 107%.  

 

Terpantau di lantai BEJ, bahwa TINS menggapai kapitalisasi pasar Rp 6,63 triliun saham tins, 

bergerak naik 27%, dalam 5 hari terakhir dan selama 6 bulan terakhir terangkat. Ihwal ini terlihat 

dalam laman laporan Bursa Efek Jakarta (BEJ), dikutip jurnal daring yang dominasi sektor 

pertambangan terkait menguatnya 0,85% indek harga saham gabungan (IHSG). 

  

Kemudian, kenaikan harga timah berdasarkan harga transaksi harian London Metal Exchange 

(LME), sejak 1 Juli – 13 Oktober 2020, harga memang terus membaik Pada pekan kedua Oktober 

2020 ini, kenaikan menjadi makin signifikan, sejak awal bulan harga terus naik. Awal pekan Oktober 

2020 ini, harga dimulai mendaki US$17.506/MT dan US$17.545/MT. Pekan kedua Oktober 2020 ini, 

harga terus meningkat dan membaik pada level US$305 dari pekan sebelumnya. 

 

Pada perdagangan Selasa (13/10), tercatat harga bertahan di atas level US$18.000. Kemudian pada 

Rabu (14/10), harga timah di bursa  LME mencatat pada lecel US$18.320/MT, bergerak naik $45 

dari hari sebelum. Sejak Selasa (6/10), bertengger pada level US$18.175/MT,  walau sempat turun 

US$20, harga masih di level US$18.000. 

 

Pada perdagangan pekan sebelumnya, harga TINS juga sempat bergererak ke level US$18.215 dan 

US$18.210 permetrik ton. Baru awal pekan kedua ini, harga mengalami perbaikan pada posisi 

US$18.275 ke level US18.320/MT. Jika kondisi pasar tidak ada perubahan medasar, diperkirakan 

harga akan mencapai US$20 ribu/MT. 

 



 
 

 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (14/10), harga saham tiga anak usaha tergabung dalam 

Holding BUMN Pertambangan, bergerak naik signifikan. Merajai tangga deretan saham–saham top 

gainers di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 

dan Tins tiga dari anggota Mind Id. Kinerja perusahaan, rencana perkembangan teknologi produksi 

dan harga jual menjadi alasan kenaikan itu. 

 

Tentu, merujuk pula pada holding PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), harga saham tambang 

ini bersama PT Freeport Indonesia dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) adalah anggota Mind Id. Saham 

paling menguat milik Antam mencapai 24,84% di level Rp 955/saham. Level ini artinya menyentuh 

batas auto reject atas (ARA) 25% dalam sehari. 5 hari perdagangan, Antam naik 34% dan 6 bulan 

terakhir melesat 112%, kapitalisasi pasar Rp 22,95 triliun. 

 

Selanjutnya, PT Timah dengan penguatan 21,09% di level Rp 890/saham, dengan nilai transaksi 

mencapai Rp 355,55 miliar dengan volume perdagangan 415,40 juta saham. 5 hari perdagangan 

saham TINS naik 27%, selama 6 bulan capai 107% dengan kapitalisasi pasar Rp 6,63 triliun. 

 

Selanjutnya saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang sahamnya melesat 9,40% di level Rp 

4.190/saham. Nilai transaksi mencapai Rp 244,53 miliar dengan volume perdagangan 58,87 juta 

saham. Nilai kapitalisasi pasar Rp 41,63 triliun, dalam rentang 5 hari terakhir perdagangan INCO 

naik 22% dan 6 bulan terakhir naik 93% 

 

 
 

Pada akhir pekan, Jum’at (16/10), harga saham PT Timah Tbk (TINS) ditutup melonjak dan masuk 

deretan top gainers di Bursa Efek Indonesia (BEI) Data BEI mencatat, saham TINS melesat 21 persen 

di level Rp890 per saham dengan nilai transaksi Rp355 miliar. Apa katalis positif saham TINS? 

 

PT Timah Tbk disebut memiliki potensi yang besar untuk memasok thorium sebagai bahan bakar 

pembangkit tenaga nuklir yang akan dibangun oleh Thorcon International. Mengutip Bisnis 

Indonesia, Kepala Perwakilan Thorcon International Indonesia Bob S. Effendi mengatakan pihaknya 
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telah melakukan penjajakan dengan emiten berkode saham TINS tersebut. Hal itu mulai pada 2015, 

saat Thorcon International meneken MoU bersama dengan PT PLN (Persero), PT Pertamina 

(Persero), dan PT Inuki (Persero). 

 

Menurutnya, PT Timah memiliki potensi yang besar untuk memasok thorium untuk pembangkit 

tenaga nuklir yang nantinya akan dibangun. Pasalnya, thorium merupakan proses olahan dari 

komoditas timah yang menjadi fokus produksi utama PT Timah. Seiring wacana TINS akan menjadi 

pemasok Thorium dan harga saham TINS yang melesat. 

 

Berdasarkan daftar reksadana yang dijual di Bareksa per September 2020, reksadana saham BNP 

Paribas Solaris tercatat memiliki saham TINS dalam portofolionya. Dalam periode 6 bulan terakhir 

(per 13 Oktober 2020), reksadana saham BNP Paribas Solaris membukukan imbal hasil hingga 15,33 

persen. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Oktober 2020, harga timah bergerak fluktuatif dan menguat. Dalam chart 

terlihat, merujuk data ICDX, harga fluktuatif denga kecenderungan mendaki. Pada transaksi Senin 

(19/10), laporan Bloomberg, harga komoditas timah mulai merangkak naik.  Kenaikan harga timah 

London Metal Exchange (LME) terus berlanjut, justru bertentangan dengan tren permintaan fisik 

yang redup di Amerika Serikat dan Eropa dalam seminggu hingga Selasa (20/10). 

 

Merujuk Bloomberg, Senin (19/10), bahwa permintaan timah AS terus melemah tetapi biaya 

pengangkutan yang lebih tinggi membatasi penurunan harga pengiriman. Sementra, aktivitas 

perdagangan timah di Eropa sangat sepi. Hanya ada sedikit impor ke China, sehingga premi tetap 

stagnan. 

 

Sehingga, premi timah menurun seiring perdagangan AS yang lesu. Para trader di AS melaporkan 

permintaan yang lebih rendah pada Oktober dibandingkan September 2020 dan, dengan itu, sedikit 

penurunan dalam premi. Kemudian, penilaian Fastmarkets untuk premium timah berada pada level 

99,85%, di  Baltimore adalah $ 400-495 per ton pada Selasa (20/10) yang turun dari US$400-515 per 

ton  

 

Sementara itu, kenaikan biaya angkut, seperti yang biasa terjadi selama musim panen, membuat AS 

tidak menurunkan premi timah. Fastmarkets 'menilai premium ingot timah grade A min 99,85%, 

ddp Midwest US pada $ 450-555 per ton, tidak berubah sejak 22 September 2020. seorang pembeli 

timah yang dikirim melaporkan membayar $ 20 per ton lebih banyak dari biasanya, tetapi masih 

dalam kisaran Fastmarkets. 

 

Pada perdagangan Rabu (21/10), laporan dari Tanah Air menyampaikan, bahwa pandemi telah 

berdampak pada anjloknya harga timah dan kinerja bisnis PT Timah Tbk (TINS) seiring dengan 

terhentinya produksi industri elektronik dan komponen elektornik negara tujuan ekspor. Namun 

seiring dengan dibukanya kembali aktivitas industri di China, peningkatan ekspor timbah mulai 

membaik di Q3-2020. 

 

Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi menyebutkan dalam upaya mempertahankan 

kinerja, TINS terus mendorong efisiensi dan menyeimbangkan antara produksi terhadap 

permintaan, dimana di saat harga mulai membaik Timah akan kembali reaktivasi kapal-kapal 

penambangan yang sempat berhenti operasi. 

https://www.cnbcindonesia.com/market-data/quote/TINS.JK/TINS


 
 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (22/10), menurut laman dailymetalprice.com, harga timah 

(tin) di pasar dunia terus merambat tipis. Bila di awal Agustus lalu, timah masih harus berjuang 

menembus angka psikologis US$17.500 per ton, pada pertengahan Kamis (22/10), harganya sudah 

US$18.000 per ton. Di akhir tahun 2020, diperkirakan harganya akan mendekati angka USD20.000. 

 

Gerakan harga timah cukup alot. Setelah sempat terempas di posisi US$13.250 per ton di LME 

London Metal Exchange (LME) akhir Maret lalu, timah bergerak tipis dan mencapai USD17.800 pada 

akhir Juli. Namun, sesudah itu tertahan lagi dan baru tembus dan bertengger di atas level 

USD18.000 setelah memasuki September. 

 

Membaiknya harga tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia, negara pengekspor timah terbesar 

kedua dunia setelah Tiongkok. Perkembangan ini disambut suka-cita oleh manajemen PT Timah 

Tbk, produser utama timah di Indonesia, yang harus menanggung beban berat turunnya harga dan 

volume penjualan akibat pandemi Covid-19. 

 

Sementara itu, laporan di bursa internasional pada Kamis (22/10), bahwa premi timah global dalam 

sepekan hingga 22 Okober tidak berubah, didukung oleh kontang yang terus-menerus di seluruh 

patokan London Metal Exchange (LME). Sementara kenaikan yang stabil dalam minat beli Cina 

membuat penjual Eropa melihat lebih dekat pada arbitrase peluang melawan pasar domestik statis. 

 

Premi timah di Eropa stabil dalam seminggu dengan pasar dalam gudang Rotterdam menunjukkan 

aktivitas spot minimal terhadap pasokan stabil dan spread ke depan yang lebar. Minat beli baru dari 

pedagang Cina telah muncul bulan ini, namun menarik perhatian penjual Eropa terhadap 

permintaan timah domestik Eropa yang tidak aktif. 

 

 
 

Hingga pada akhir pekan ketiga, Jum’at (23/10), muncul optimistisme target transaksi timah fisik 

bisa ditembus di akhir tahun, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) pasang strategi dengan menggaet 
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pembeli dari luar negeri. Diakui bahwa selama periode Mei 2020 dan Juli 2020 transaksi timah fisik 

sedikit mengalami fluktuasi, baik dari kuantitas maupun harga. 

 

Direktur Utama Stephanus Paulus Lumintang mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah memproses 

dua buyer dari Singapura. Harapannya proses tersebut bisa rampung dalam waktu dekat dan 

berkontribusi pada transaksi timah fisik tahun ini. "Namun kami optimistis target 2020 masih in 

line, apalagi kami tengah memproses dua buyer dari Singapura, tentunya permintaan bisa lebih 

meningkat," jelas Paul kepada Kontan pekan lalu. 

 

Sebagai informasi, hingga September 2020 BBJ mencatatkan penjualan timah fisik sekitar 49.000 

ton, harapannya hingga akhir tahun jumlah tersebut bisa menyentuh target 72.000 ton. Artinya, 

masih kurang 23.000 ton lagi untuk mencapai target tersebut. Dengan sisa tiga bulan, Paulus 

optimistis target bisa dicapai, pasalnya secara rata-rata transaksi bulanan untuk timah fisik berkisar 

6.000 ton. 

 

Namun, momentum akhir tahun cenderung berbeda dibandingkan bulan-bulan lainnya, dimana 

transaksi bisa lebih tinggi di periode November dan Desember. Prospek manis pasar timah fisik di 

sisa 2020 juga didukung aktifitas ekonomi yang mulai kembali pulih. Paul mengungkapkan, di 

beberapa pabrikan negara lain sudah dibuka dan mendorong permintaan timah fisik untuk kembali 

naik.  Adapun beberapa negara yang menjadi buyer timah fisik Indonesia berasal dari London, 

Taiwan dan Singapura. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (24/10) harga timah berjangka ditutup 

menguat. Namun, pada pekan terakhir Oktober 2020, harga bergerak melemah dengan tren  

seperti yang terlihat dalam Chart berdasar data dari ICDX.  Sepertti yang dilansir www:hhtp/ 

dailymetalprice.com, Senin (26/10), harga timah (tin) dunia turun tipis. 

 

Sementara itu, pada awal pekan, Senin (26/10), dilaporkan dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang 

memasang strategi dengan menggaet pembeli dari luar negeri. BBJ optimistis target transaksi timah 

fisik bisa ditembus pada akhir tahun. BBJ mengakui, selama masa pandemi Covid-19 hingga akhir 

Oktober 2020, transaksi timah fisik sedikit mengalami fluktuasi, baik dari kuantitas maupun harga. 

 

Bahkan, pada awal pekan keempat ini, pihak BBJ tengah memproses dua buyer dari Singapura. 

Harapannya proses tersebut bisa rampung dalam waktu dekat dan berkontribusi pada transaksi 

timah fisik tahun ini. 

 

Sehingga pada Selasa (27/10), dilaporkan harga timah naik sebesar US$530 per metrik ton (MT) 

atau 3,08% sejak awal 2020. Menurut perdagangan kontrak untuk perbedaan (CFD) yang melacak 

pasar patokan untuk komoditas ini. 

 

Sekadar catatam timah merupakan logam keperakan yang mudah dibentuk yang terutama 

digunakan dalam produksi solder dan untuk melapisi logam lain guna mencegah korosi. Produsen 

timah terbesar adalah China, Malaysia, Indonesia, Peru, Thailand, Bolivia, dan Myanmar. Tin 

Futures tersedia untuk diperdagangkan di The London Metal Exchange (LME). Berat kontak standar 

5 ton. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (28/10), Mengutip Bloomberg, sepekan senelumnya, harga 

timah ini tercatat mendaki 1,13% dan ditutup pada level US$ 6.812 per ton. Kenaikan tersebut 

diikuti harga timah yang naik tipis 0,07% dan bertengger di level US$ 18.115 per ton.  

 

Selanjutnya, laporan laman bursa ICDX untuk periode pekan keempat sebelumnya menguat 2.24% 

ke level US$18,007 per metrik ton dibanding periode yang sama pada bulan sebelumnya. Selain itu, 

pada Oktober 2020 ini, harga timah ICDX tertinggi mencapai US&18,235 per metrik ton, tertinggi 

sejak Juli 2019. 

 

http://www.dailymetalprice.com/


 
 

 
 

Mengonfirmasi hasil riset ICDX mencatat, sinyal pemulihan permintaan dari sejumlah negara tujuan 

ekspor timah Indonesia memberikan dukungan positif pada harga timah. Kendati demikian, PT 

Timah Tbk selaku produsen timah terbesar di Indonesia berencana akan mempertahankan target 

produksinya pada tahun ini di kisaran 55,000 ton. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis  (29/10), laporan Bloomberg, bahwa permintaan timah dari 

Cina selaku konsumen terbesar timah dunia juga terlihat mulai membaik. Berdasarkan data resmi 

bea cukai Cina menunjukkan impor timah olahan pada Agustus 2020 mencapai 2,750 ton atau 

melonjak 6 kali lipat dibanding pada 2020.  

 

Sementara untuk impor konsentrat dan bijih timah dari Myanmar turun 8% menjadi 3,500 ton, 

karena banjir yang melanda kawasan tambang di wilayah Wa dan longsornya tambang pada 

pertengahan Agustus membuat pasokan dari negara pemasok utama konsentrat dan bijih timah ke 

Cina terganggu. 

 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/tin 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (30/10), dilaporkan bahwa PT Timah Tbk TTINS) masih menaruh 

harapan bahwa kinerja bisnisnya akan membaik di sisa 2020 ini. Terlebih lagi, harga komoditas 

timah global menunjukkan tren penguatan dalam beberapa waktu terakhir.  Sebagaimana dikutip 

Bloomberg, harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) berada di level US$ 

18.270 per ton atau meningkat 6,37% (ytd). Tren kenaikan harga timah global mulai terjadi 

memasuki kuartal kedua tahun ini. Padahal, di pertengahan Maret lalu harga timah global sempat 

jatuh ke kisaran level US$ 13.000 per ton. 

 

Kenaikan harga timah bakal sangat berdampak terutama bagi pendapatan TINS. Sebab, kenaikan 

harga tersebut mencerminkan bahwa permintaan di pasar timah sudah mulai membaik kendati 

dalam masa pandemi Covid-19. roduksi dan penjualan kami mengikuti permintaan di pasar, 

sehingga saat harga stabil maka kinerja kami cenderung naik sesuai harapan. 

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/tin


 
 

. 

Tapi, pihak PT Timah belum bisa mengungkapkan gambaran realisasi kinerja operasional maupun 

keuangan TINS hingga kuartal III-2020. Namun, ia memberi sinyal bahwa saat ini TINS sedang 

berada dalam tren yang positif dan sehat dari sisi keuangan. Bukan tidak mungkin TINS bisa 

mengurangi kerugian bersih yang dialami sepanjang tahun 2020 berjalan. 

 

Asal tahu saja, kinerja TINS per semester pertama kurang memuaskan. Perusahaan ini merugi 

sebesar Rp 390,07 miliar usai meraih laba bersih sebesar Rp 205,29 miliar di semester satu tahun 

lalu. Pendapatan anak usaha MIND ID tersebut juga merosot 18,48% (yoy) menjadi Rp 7,97 triliun di 

semester satu silam. 

 

Dari sisi kinerja operasional, produksi bijih timah TINS turun 47,3% (yoy) menjadi 24.990 ton di 

semester I-2020, sedangkan produksi logam timah perusahaan turun 26,2% (yoy) menjadi 27.833 

ton. Setali tiga uang, volume penjualan logam timah TINS juga turun 0,3% (yoy) menjadi 31.508 ton. 
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Analisis Harga Timah Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan pertama November 2020, seperti yang terpantau dalam Chart berdasarkan data 

pergerakan garga di bursa ICDX, terlihat harga timah internasional dan di sentra produksi Timah di 

dalam negeri bergerak mendaki dan kemudian stabil di akhir pekan.  

 

Sementara itu, pada awal perdagangan Senin (2/11), dilaporkan bahwa  PT Timah Tbk 

(TINS) memproyeksikan harga logam kembali membaik (rebound) mulai awal 2021 setelah adanya 

tren pemulihan harga pada triwulan III 2020.  

 

Dilaporkan bahwa defisit logam timah di kuartal III 2020 dan uji coba vaksin Covid-19 di sejumlah 

negara ikut menyumbang pemulihan harga di pasar logam timah. Permintaan logam timah 

sebanyak 85,7 kiloton atau naik 8,07% pada kuartal III 2020 dibandingkan periode serupa tahun lalu 

sebanyakk 79,3 kiloton. 

 

Saat ini, TINS mengekspor 98% produk timahnya ke sejumlah pasar luar negeri, seperti Asia 68%, 

Eropa 15%, dan Amerika 15%, sedangkan sisanya untuk pasar domestik.  Per September 2020, 

pendapatan TINS mencapai Rp 11,88 triliun, lebih rendah dibandingkan pendapatan pada periode 

serupa tahun lalu sebesar Rp 14,56 triliun. Rugi bersih Rp 255,16 miliar, membaik dibandingkan 

kerugian Rp 390,07 miliar pada periode yang sama tahun lalu. 

 

Kemudian pada perdagangan Selasa (3/11), dilaporkan PT Timah Tbk, bahwa secara perlahan, 

rupanya gejolak Covid-19 mulai mereda. Harga pasir timah merangkak naik lagi. Namun, kemudian 

stagnan pada kisaran harga yang masih belum menggiurkan. Menurut para pelakuk timah, hingga 

awal November 2020, harga timah, tidak naik dan tidak juga turun. Kalau di kampung 

kami pasir timah dibeli oleh kolektor dengan harga sekitar Rp 80.000 hingga Rp85.000 per kg.  Para 

pelaku timah, tak tahu apa penyebab harga timah tak kunjung membaik seperti kejayaan masa lalu. 

Padahal sektor pertambangan merupakan satu di antara sektor unggulan rakyat di daerah ini.  

 

Sementara itu, Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) telah bersurat kepada Kementerian ESDM 

terkait perusahaan timah yang melakukan produksi dan ekspor timah tanpa verifikasi CPI 

(Competent Person Indonesia). AETI juga menyoroti penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran 

Belanja (RKAB) istimewa yang diberikan kepada anggota AETI. Ekspor timah kembali menggeliat di 

triwulan ketiga Tahun 2020. Sejumlah perusahaan yang sempat vakum, kembali menggelontorkan 

https://www.idnfinancials.com/tins/pt-timah-tbk
https://www.idnfinancials.com/tins/pt-timah-tbk
https://bangka.tribunnews.com/tag/pasir-timah
https://bangka.tribunnews.com/tag/pasir-timah


 
 

ekspor.  Satu di antaranya adalah ekspor timah, sisa stok 2018 yang diterbikan pemerintah daerah 

kepada sejumlah smelter di Bangka Belitung.  

 

AETI mengatakan, pihaknya sudah bersurat dan beraudiensi kepada kementrian ESDM terkait 

infomasi bahwa Dirjen ESDM telah membuat surat imbauan kepada instansi-instansi terkait untuk 

menerbitkan RKAB sesuai dengan aturan dan regulasi yang terbit. Kalau benar adanya perusahaan 

mendapati RKAB tanpa ada verifikasi dari CPI, ini benar-benar tidak sesuai dengan aturan yang ada. 

Bahkan harus jelas sekali CPI yang bisa verifikasi cadangan yang di RKAB adalah CPI yang sudah 

memiliki gelar CPI Estimasi Cadangan, bukan hanya CPI Pelaporan Hasil Eksplorasi. 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (4/11), PT Timah Tbk (TINS) Kembali menyampaikan bahwa 

menargetkan di akhir tahun ini perusahaan bakal membukukan keuntungan setelah dalam tiga 

kuartal di tahun ini perusahaan terus mencatatkan kerugian. Target ini bisa dicapai seiring dengan 

terjadinya penurunan beban perusahaan sehingga cashflow membaik.  

 

Investor Relation Timah Listi Witanni mengatakan kinerja perusahaan secara kuartalan mulai 

membaik meski masih mencatatkan kerugian. Tercatat pada kuartal ketiga tahun ini rugi bersih 

perusahaan mencapai Rp 255,15 miliar, turun tipis dari kuartal sebelumnya sebesar Rp 390,07 

miliar. Pada 2020 ini Timah fokus memperbaiki cashflow dengan mengurangi beban. Dengan 

penurunan beban dan perbaikan kinerja operasi yang ditunjukkan dengan 

meningkatnya cashflow operasi, timah tetap menargetkan proyeksi pada Desember 2020 bergerak 

positif. 

 

 
 

Dari segi produksi, sampai kuartal ketiga lalu mengalami penurunan akibat dampak Covid-19 yang 

membuat operasional terhambat, lantaran perusahaan memiliki tambang di onshore dan offshore. 

Selain itu, harga komoditas timah dunia sepanjang tahun ini juga lebih rendah dibanding dengan 

rata-rata harga pada 2019 lalu. 

 

Perusahaan PT Timah menyebutkan produksi logam timah pada kuartal III-2020 sebesar 37.588 ton 

atau turun sebesar 35,37% dari posisi 58.157 ton. Volume penjualan juga mengalami penurunan 

 17,500

 17,600

 17,700

 17,800

 17,900

 18,000

 18,100

 18,200

 18,300

2 November 2020 3 November 2020 4 November 2020 5 November 2020

Harga Timah (TIN-PB300) 

https://bangka.tribunnews.com/tag/smelter


 
 

 
 

sebesar 9,49% menjadi 45.548 ton dari 50.326 ton. Sedangkan harga jual rata-rata sepanjang tahun 

ini melemah 21,73% dengan rata-rata harga jual sebesar US$ 16.832 dari US$ 19.083. 

 

Namun demikian, pada 2020 ini perusahaan telah mengalami perbaikan dari sisi Gross Profit 

Margin (GPM) sebesar 6,40% dari sebelumnya 3,13%. Net Profit Margin (NPM) meningkat dari 

sebelumnya -4,89% menjadi -2,15%.  EBITDA pada kuartal III-2020 sebesar Rp 850,36 miliar 

meningkat jika dibandingkan kuartal II-2020 yang sebesar Rp 338,72 miliar. 

 

Defisit logam timah pada kuartal III-2020 diperkirakan akan membuat harga logam timah terus 

membaik dan berpotensi kembali ke harga semula pada awal tahun 2021. 

 

Dari segi produksi, sampai kuartal ketiga lalu mengalami penurunan akibat dampak Covid-19 yang 

membuat operasional terhambat, lantaran perusahaan memiliki tambang di onshore dan offshore. 

Selain itu, harga komoditas timah dunia sepanjang tahun ini juga lebih rendah dibanding dengan 

rata-rata harga tahun lalu. 

 

Hingga pada akhir pekan pertama, Jum’at (6/11), dengan mengonfirmasi hasil riset ICDX mencatat, 

sinyal pemulihan permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor timah Indonesia memberikan 

dukungan positif pada harga timah. Kendati demikian, PT Timah Tbk selaku produsen timah 

terbesar di Indonesia berencana akan mempertahankan target produksinya pada tahun ini di 

kisaran 55,000 ton. 

 

Selanjutnya, laporan Bloomberg, bahwa permintaan timah dari Cina selaku konsumen terbesar 

timah dunia juga terlihat mulai membaik. Berdasarkan data resmi bea cukai Cina menunjukkan 

impor timah olahan pada Agustus 2020 mencapai 2,750 ton atau melonjak 6 kali lipat dibanding 

pada 2020.  

 

Sementara untuk impor konsentrat dan bijih timah dari Myanmar turun 8% menjadi 3,500 ton, 

karena banjir yang melanda kawasan tambang di wilayah Wa dan longsornya tambang pada 

pertengahan Agustus membuat pasokan dari negara pemasok utama konsentrat dan bijih timah ke 

Cina terganggu. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan kedua November 2020, harga komoditas timah dengan kode TINS bergerak 

fultuatuf dengan tren mulai menguat, dengan merujuk data bursa ICDX yang terlihat dalam Chart. 

Penguatan ini masih dipicu adanya sinyal optimisme terhadap masa depan industri manufaktur, di 

mana timah akan turut ambil  bagian. 

 

Pada awal pekan kedua November 2020, Senin (9/11) pergerakan harga  masih dikisaran US$17.330 

per ton. Sebekumnya, pada pertama Noivember 2020, harga timah terus menguat 0,9 persen. 

Harga timah ini semakin dekat ke level tertinggi yang sebelumnya pernah terjadi pada Januari 2020 

di posisi US$17.850 per ton.  

 

Kemudian pada perdagangan (10/11), harga timah sempat naik di posisi US$17.445 per ton, naik 

dari perdagangan sehari sebelumnya yang berada di posisi US$17.126 per ton. Lalu turun kembali 

keesokan harinya  ke posisi US$17.080 per ton. 

 

Terpantau oleh Reuters, bahwa produksi logam juga turun 26,2% menjadi  27.833 ton dari 

sebelumnya mencapai 37.717 ton di periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, 

penurunan volume produksi ini  akan dibarengi oleh kenaikan harga timah global. 

 

Selanjutnya, pada Kamis (12/11), dilaporkan dari manajemen PT Timah Tbk bahwa tren kenaikan 

harga jual komoditas timah dalam beberapa bulan terakhir bakal berdampak positif terhadap 

kinerja keuangan PT Timah Tbk (TINS) hingga akhir tahun ini. Kenaikan harga tersebut diperkirakan 

berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global, khususnya Tiongkok.  Dengan kondisi tersebut, 

Timah diyakini mampu menurunkan rugi bersih tahun ini menjadi Rp 343 miliar dibandingkan 

realisasi tahun lalu yang mencatat rugi bersih sebesar Rp 614 miliar. 

 

Sedangkan pendapatan diperkirakan turun menjadi Rp 15,49 triliun dari Rp 19,3 triliun. Tentu, 

harga jual komoditas timah telah naik 35,6% dari level terendah pada Maret 2020 atau saat wabah 

Covid-19 meluas. Bahkan, harga jual timah saat ini telah naik 5,3% dibandingkan periode sama 

tahun lalu. Kenaikan seiring pulihnya ekonomi Tiongkok. Harga jual timah sudah di atas US$ 18.000 

per ton pada Oktober 2020 dibandingkan rata-rata harga jual hingga kuartal III-2020 yang sebesar 

US$17.691 per ton.  

 



 
 

 
 

Dengan ekspektasi berlanjutnya kenaikan harga jual, Timah diperkirakan mampu cetak keuntungan 

bersih pada kuartal IV tahun 2020 ini. Maka, terkait realisasi kinerja keuangan hingga kuartal III- 

2020, Timah dianggap telah sesuai ekspektasi. Meskipun, volume penjualan dan harga timah pada 

semester I-2020 turun. Realisasi rugi bersih perseroan setara dengan 74% dari perkiraan kami. 

Sedangkan pencapaian pendapatan setara dengan 77%.  

 

Sementara itu, produksi logam timah pada kuartal III- 2020 sebesar 37.588 ton atau turun 35,37% 

dari akhir 2019 yang mencapai 58.157 ton. Adapun penjualan logam timah pada periode tersebut 

sebesar 45.548 ton atau turun sebesar 9,49% dari akhir 2019 yang mencapai 50.326 ton. Kendati 

demikian, permintaan logam timah pada kuartal III- 2020 meningkat 8,07% menjadi 85,7 kiloton 

dibandingkan kuartal sebelumnya sebanyak 79,3 kiloton.  

 

 
 

Selanjutnya, hingga akhir pekan kedua November, Jum’at (13/11), harga timah di bursa Malaysia 

stabil). Stabilnya harga timah mengikuti mixednya pergerakan bursa wall street dan ekonomi 

Tiongkok. Sementara, bursa saham AS ditutup mixed pada akhir perdagangan akhir pekan Senin. 

Ihwal inilah yang mendorong pendapatan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar 

mengimbangi laporan negatif dari beberapa perusahaan energi dan laporan GDP yang 

mengecewakan. 

 

Demikian juga, data manufaktur Tiongkok mencatatkan hasil mixed. Pertumbuhan manufaktur 

Tiongkok menurut data resmi pemerintah mencatatkan hasil pelemahan. Aktivitas di sektor 

manufaktur Tiongkok secara tak terduga menyusut pada bulan Juli, survei resmi menunjukkan, 

dengan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah memimpin penurunan dan memperkuat 

kekhawatiran bahwa ekonomi mungkin sekali lagi kehilangan momentum. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga November 2020, harga timah bergerak melemah. Dalam chart terlihat, 

merujuk data ICDX, harga fluktuatif denga kecenderungan melemah. Pada transaksi Senin (16/11), 

laporan Bloomberg, harga komoditas timah mulai merangkak naik.  Kenaikan harga timah London 

Metal Exchange (LME) terus berlanjut, dan kemudian jatuh. Justru ihwal ini bertentangan dengan 

tren permintaan fisik yang redup di Amerika Serikat dan Eropa dalam seminggu hingga  

 

Tercatat pada Senin (16/11), harga logam timah di LME  membaik dengan rata-rata  harga pada 

level sebesar US$17.119 per ton atau naik 9% dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan, Senin 

(16/11), harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) berada di level 

US$18.013 per ton.  

 

Sinyal positif tersebut  menumbuhkan optimisme akan pulihnya pasar timah dunia setelah terpukul 

beberapa waktu akibat Covid-19. Naiknya harga timah ini menunjukkan permintaan timah mulai 

pulih. Di saat yang bersamaan supply dunia juga menurun, China misalnya mengurangi produksi. 

Otomatis harga berpotensi naik. 

 

Kemudian pada perdagangan Selasa (17/11), merujuk laman Bloomberg, premi timah AS bergerak 

naik dalam sepekan, yang didukung oleh lonjakan harga LME, terbatasnya pasokan dan bangkitnya 

kembali permintaan spot. Premi timah naik di Amerika Serikat karena berkurangnya pasokan, 

sebagian kenaikan permintaan spot dan kenaikan harga timah tiga bulan di LME yang telah naik 

sebesar US$840 per ton selama dua pekan terakhir. Ini mendorong penjual untuk menyimpan stok 

cadangan. 

 

Selain itu, harga kontrak 2021 tampaknya akan bergerak naik, yang juga meningkatkan penawaran 

pada pekan ketiga November ini. Merujuk Fastmarkets, menilai premium timah 99,85%, di-whs 

Baltimore pada US$$ 450-495 per ton atau naik dari US$400-495 per ton pada penilaian 

sebelumnya. Kemudian, Fastmarkets 'menilai premium ingot timah kelas A min 99,85%, ddp 

Midwest US pada US$500-600 per ton naik dari US$ 450-555 per ton dari 3 November 2020 

 

Selanjutnya, di Tanah Air, pada perdagangan Kamis (19/11), PT Timah Tbk (TINS) berupaya 

menjalankan proyek inisiatif strategis pengembangan logam tanah jarang (LTJ). Hal ini seiring 

potensi LTJ sebagai komoditas yang dapat dimanfaatkan dalam industri mutakhir. Laporan PT Timah 

mengatakan, pihaknya telah membangun Pilot Plant pengolahan monasit menjadi Rare Earth 

https://pusatdata.kontan.co.id/quote/TINS


 
 

 
 

Hydroxide (REOH) di Tanjung Ular, Bangka Barat sejak tahun 2015 silam. Hingga saat 

ini, TINS sedang mencoba mengoptimalkan perbaikan proses dan kualitas produk Pilot Plant REOH 

dengan mengkomparasikan teknologi yang dikembangkan di Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir 

(PTBGN) – Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). 

 

TINS bersama MIND ID selaku induk holding pertambangan BUMN terus melakukan upaya 

percepatan pengembangan LTJ. Langkah ini dimulai dari pengumpulan data sumber daya 

berdasarkan kegiatan eksplorasi sampai diperolehnya kepastian pemenuhan keberlanjutan usaha 

yang bekerja sama dengan institusi terkait.   

 

Mengutip berita sebelumnya, pengembangan LTJ sebenarnya masih di tahap awal. Pemerintah 

sendiri sedang menyusun regulasi terkait pengolahan dan pemanfaatan LTJ yang mana aturan 

tersebut disusun melalui pembahasan di lintas kementerian dan lembaga. Regulasi ini juga 

melibatkan BATAN lantaran selain dikategorikan sebagai mineral ikutan, LTJ juga mengandung 

unsur radio aktif. 

 

 
 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (20/11), PT Timah Tbk (TINS) memproyeksikan harga timah akan 

rebound pada awal 2021 mengikuti tren pemulihan yang dimulai pada triwulan III (Q3) tahun 2020. 

Dilaporkan bahwa dalam siaran pers, permintaan timah yang lebih tinggi dan uji klinis vaksin Covid-

19OVID-19 di sejumlah negara berkontribusi pada pemulihan.  

 

Permintaan timah rafinasi pada Q3 2020 tercatat 85,7 kiloton, lebih tinggi 8,07% dari rekornya pada 

Q3 2019 sebesar 79,3 kiloton. Saat ini, TINS mengekspor 98% produk timahnya ke sejumlah pasar 

luar negeri di Asia, Eropa dan Amerika Serikat. 

 

Dilaporkan bahwa defisit logam timah di kuartal III 2020 dan uji coba vaksin Covid-19 di sejumlah 

negara ikut menyumbang pemulihan harga di pasar logam timah. Permintaan logam timah 
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sebanyak 85,7 kiloton atau naik 8,07% pada kuartal III 2020 dibandingkan periode serupa tahun lalu 

sebanyakk 79,3 kiloton. 

  

Saat ini, TINS mengekspor 98% produk timahnya ke sejumlah pasar luar negeri, seperti Asia 68%, 

Eropa 15%, dan Amerika 15%, sedangkan sisanya untuk pasar domestik.  Per September 2020, 

pendapatan TINS mencapai Rp 11,88 triliun, lebih rendah dibandingkan pendapatan pada periode 

serupa tahun lalu sebesar Rp 14,56 triliun. Rugi bersih Rp 255,16 miliar, membaik dibandingkan 

kerugian Rp 390,07 miliar pada periode yang sama pada 2019 lalu. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
  

Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (20/11) harga timah berjangka ditutup 

menguat. Namun, pada pekan terakhir November 2020, harga bergerak melemah dengan tren  

seperti yang terlihat dalam Chart berdasar data dari ICDX.  Sepertti yang dilansir www:hhtp/ 

dailymetalprice.com, Senin (23/11), harga timah (tin) dunia turun tipis. 

 

Sebagaimana diketahui, Indonesia sejatinya memiliki keunggulan komparatif terhadap perdagangan 

timah di pasar internasional, bahkan dan Indonesia sebagai net exporter timah. Total sumber daya 

timah Indonesia berdasarkan data Kementerian ESDM dalam bentuk bijih sebesar 3.483.785.508 

ton dan logam 1.062.903 ton, sedangkan cadangan timah Indonesia dalam bentuk bijih sebesar 

1.592.208.743 ton dan logam 572.349 ton. 

 

Sehingga, cadangan timah Indonesia ini menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah China. 

Kemudian dari sisi demand, Kebutuhan timah dunia berkisar 200.000 ton per tahun, dan Indonesia 

berkontribusi sebesar 40 persen atau sekitar 80.000 ton per tahun. Kondisi ini seharusnya 

menjadikan Indonesia sebagai benchmark harga timah dunia. 

 

China adalah penghasil timah terbesar dunia. Misalnya, pada 2019, menduduki peringkat ke-16 

sebagai importir terbesar dengan hanya 3.000 ton. Impor telah meningkat secara susbtansial pada 

2020. Tetapi pembelian dilakukan secara sporadic dan pelaku pasar telah mengindikasikan bahwa 

ini bukan situasi yang berkelanjutan. 

 

Selanjutnya pada perdagangan Selasa (24/11), dilaporkan Reuters, bahwa Indonesia sebagai 

eksportir logam timah, acuan harga jual atau ekspor adalah harga logam dunia yang tercatat dalam 

bursa London Metal Exchange (LME). Pihaknya berharap kenaikan harga logam saat ini relatif stabil. 

 

Kenaikan harga logam timah tentunya merupakan salah satu indikator meningkatnya permintaan 

logam timah di dunia termasuk Amerika Serikat. Sebelumnya, pihak PT Timah menjelaskan bahwa 

uji coba vaksin di beberapa negara telah membawa harapan baik bagi pulihnya pasar komoditas 

logam. Perseroan pertambangan milik negara itu melaporkan permintaan logam timah naik 8,07 

persen secara kuartalan pada kuartal III/2020. 

 

Emiten berkode saham TINS itu melaporkan harga logam timah terus membaik akibat defisit pada 

kuartal III/2020. Manajemen optimistis harga akan kembali ke posisi semula pada awal 2021. 

http://www.dailymetalprice.com/


 
 

 

TINS melaporkan ekspor timah sebesar 98 persen dengan pasar benua Asia 68 persen, Eropa 15 

persen, dan Amerika 15 persen pada kuartal III/2020. Sisanya, penjualan dilakukan ke pasar 

domestik. Pada kuartal III/2020, TINS membukukan pendapatan Rp11,88 triliun. Realisasi itu lebih 

rendah 18,42 persen dari Rp14,56 triliun periode yang sama tahun lalu 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari ketiga, Rabu (25/11), dengan mengonfirmasi hasil riset ICDX 

mencatat, sinyal pemulihan permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor timah Indonesia 

memberikan dukungan positif pada harga timah. Kendati demikian, PT Timah Tbk selaku produsen 

timah terbesar di Indonesia berencana akan mempertahankan target produksinya pada tahun ini di 

kisaran 55,000 ton. 

 

Laporan Bloomberg, bahwa permintaan timah dari Cina selaku konsumen terbesar timah dunia juga 

terlihat mulai membaik. Berdasarkan data resmi bea cukai Cina menunjukkan impor timah olahan 

pada Agustus 2020 mencapai 2,750 ton atau melonjak 6 kali lipat dibanding pada 2020.  

 

Sementara untuk impor konsentrat dan bijih timah dari Myanmar turun 8% menjadi 3,500 ton, 

karena banjir yang melanda kawasan tambang di wilayah Wa dan longsornya tambang pada 

pertengahan Agustus 2020 membuat pasokan dari negara pemasok utama konsentrat dan bijih 

timah ke Cina terganggu. 

 

 
 

Pada akhir pekan keempat November 2020, Jum’at (27/11), dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan Singapura masih menjadi negara tujuan 

utama ekspor timah. Ada sekitar 18,99 persen ekspor timah olahan dikirim ke Negeri Singa Putih 

tersebut sepanjang Januari-Oktober 2020. 

 

Maka, jika dibanding Januari-Oktober 2019, ekspor timah Babel ke Singapura pada tahun ini turun 

sekitar 69,43 persen, sebagai dampak pendemi Covid-19. Selain Singapura, timah olahan dari Babel 
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juga diekspor ke India, China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Peran keempat negara berkisar 

antara 10,39 persen hingga 14,75 persen. 

 

Ada 5 (lima) negara utama tujuan ekspor timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan 

sebesar 71,04 persen. Ekspor Babel sebagai daerah penghasil bijih timah nomor dua terbesar dunia 

ini pada Oktober 2020 bergerak turun 14,02 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. 

Nilai ekspor komoditas nontimah turun 21,73 persen, dan timah turun 12,28 persen. 

 

Oleh karena itu nilai ekspor pada Oktober 2020 ini, ada sebesar 88,6 juta dolar AS turun 

dibandingkan bulan sama tahun sebelumnya yang mencapai 103,1 juta dolar AS. Dibanding bulan 

sebelumnya, nilai ekspor Oktober 2020 turun 10,08 persen. 

Penurunan nilai ekspor didorong oleh turunnya ekspor timah sebesar 11,44 persen dan nontimah 

2,71 persen. Selama Januari-Oktober 2020 peran timah dan nontimah masing-masing sebesar 82,90 

persen dan 17,10 persen. Sementara, eekspor nontimah Januari-Oktober 2020 didominasi oleh 

lemak dan minyak hewan mencapai 124,5 juta dolar AS atau 75,05 persen dari jumlah ekspor 

nontimah Provinsi Babel. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

ANALISIS KOMODITI TIMAH MINGGU PERTAMA BULAN DESEMBER 2020 
30 November S.D. 4 Desember 2020. 

 

Analisis Harga Timah Minggu Pertama Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan pertama Desember 2020, seperti yang terpantau dalam Chart berdasarkan data 

pergerakan garga di bursa ICDX, terlihat harga timah internasional dan di sentra produksi Timah di 

dalam negeri bergerak fluktuatif dan kemudian menanjak di akhir pekan, Jum’at (4/12).  

 

Pada awal pekan pertama, Senin (30/11), harga timah di bursa Indonesia dan Malaysia kompak 

menguat setelah perdagangan sebelumnya harga timah Indonesia mengalami tekanan. Namun 

untuk perdagangan timah di bursa Shanghai dan London Metal Exchange (LME)  retreat dari 

penutupan yang tinggi sebelumnya. 

 

Tekanan harga timah di LME dipengaruhi oleh bangkitnya kembali kekhawatiran pasar akan virus 

pandemi Covid-19 gelombang kedua di Inggris dan Eropa menurut berita terbaru korban semakin 

meningkat. Sehingga, harga timah untuk kontrak Januari 2021 yang banyak diperdagangkan di 

bursa LME sedang koreksi sebesar 0,78% atau 130 US$/MT ke posisi 16540 US$/MT. 

 

Pada akhir perdagangan timah di bursa Malaysia (KLTM)  harga ditutup naik 160 US$/MT atau naik 

0,96% menjadi 16.590 US$/MT. Di bursa berjangka Indonesia harga timah jenis PB300 naik 130 

US$/MT ke posisi 16185 US$/MT. 

 

Kisaran perdagangan timah di London Metal Exchange selanjutnya diperkirakan pada posisi 16420 – 

16750 USD/MT. Sedangkan untuk harga timah di bursa Malaysia (KLTM) perdagangan awal pekan 

depan diperkirakan berada pada kisaran 16500 – 16800 USD/MT. 

 

Sementara itu, pada perdagangan berikutnya Selasa (1/12),  laporan dari Global Tin Wrap bahwa 

Amerika memberikan premium tertinggi sejak Mei 2019 untuk timah Midwest, yang terpantau 

bergerak naik pada awal Desember 2020. Kenaikan ini dipicu karena biaya transportasi yang 

meningkat. Sementara, harga timah di Baltimore, Rotterdam, dan Shanghai tidak berubah alias 

stabil.   

 

Stabilnya harga timah di benua Eropa membuat premi bursa Rotterdam tetap datar, demikian juga 

di bursa Shanghai.   Mahalnya tingkat pengangutan (biaya transportasi) mendorong timah premium 

di bursa New York ke level tertinggi dan berada pada level US$545-660 per ton  

 



 
 

 
 

Demikian pula pada perdagangan Kamis (3/12), laporan dari Global Tin Wrap, bahwa premi di Eropa 

menguat atas permintaan timah di bursa LME yang meningkat. Sementara bursa New York dan 

Shanghai bergerak stagnan. Tentu hal ini mendoring momentum pembelian baru setelah prediksi 

terhadap keberlanjutan perdagangan timah ke depan.  

 

Sementara itu,   pasar Eropa tampaknya mencatatkan aksi beli. Sementara pelaku bursa di New 

York, tetap hati-hati di tengah ketidakpastian pasar  di mana pasokan timah yang rendah. Ihwal itu 

juga yang memicu permintaan di pasar Eropa stagnan.  

 

Selanjutnya, hingga pada akhir pekan pertama, Jum’at (4/11), diumumkan bahwa perusahaan 

mengumumkan bahwa mereka akan memindahkan fasilitas peleburan utamanya dari pusat Kota 

Gejiu, Yunnan, ke Zona Pengembangan Ekonomi Mengzi. Perpindahan tersebut direncanakan 

sesuai dengan rencana lingkungan pemerintah. Pabrik peleburan yang terletak dalam satu 

kilometer dari daerah pemukiman akan dipindahkan, sesuai dengan persyaratan masuk untuk 

industri tungsten, timah dan antimon yang dikeluarkan oleh Komisi Pembangunan & Reformasi 

Nasional China. 

 

 
 

 

Awalnya, proyek relokasi smelter timah diperkirakan memakan waktu 3-5 tahun, namun 

pemindahan tersebut memakan waktu lebih lama dari yang diantisipasi. Yunnan Tin telah memiliki 

operasi ekstensif di Zona Pengembangan Ekonomi Mengzi, setelah berinvestasi dalam peleburan 

tembaga dan timah di sana pada 2011. 

 

Karena peraturan bursa, perusahaan Yunnan Tin harus mendaftarkan ulang mereknya di LME dan 

SHFE untuk melanjutkan perdagangan di bursa. Namun, karena merek Yunnan Tin merupakan 

bagian yang signifikan dari perdagangan timah di SHFE, pendaftarannya dipercepat. Perusahaan 

jarang mengirimkan ke LME. 
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Kendati demikian, proses commissioning memakan waktu cukup lama, Yunnan Tin masih 

menargetkan untuk mulai meningkatkan kapasitas smelter hingga kapasitas penuh pada akhir 

tahun 2020. Smelter tersebut memiliki kapasitas tahunan maksimum 70.000 ton timah olahan. 

Dalam prosesnya, perseroan akan terus mengoperasikan smelter eksisting di pusat Gejiu untuk 

mencegah gangguan pada pasar timah. Setelah smelter Mengzi beroperasi penuh, smelter lama 

akan dinonaktifkan 

 

Konsekuensinya, harga timah embali diperdagangkan di level US$17.000 per ton dan berada di 

jalur bullish seiring optimisme pemulihan permintaan. Berdasarkan 

data Bloomberg, timah menjadi logam dengan pemulihan harga tercepat dibandingkan dengan 

komoditas logam lainnya. Padahal, tahun lalu kinerja timah tercatat paling jeblok. 

 

Lonjakan harga timah terjadi sejak awal bulan ini. Kenaikan harga sudah hampir menutup seluruh 

kerugian harga timah tahun ini di tengah kekhawatiran tentang pasokan. Sepanjang tahun 

berjalan 2020, harga timah terkoreksi 0,32 persen dan parkir di level US$17.120 per ton. Kinerja 

itupun memimpin kinerja logam dasar lainnya yang masih terkoreksi di atas 5 persen secara year 

to date. 
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Analisis Kopi Timah Ke Dua Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan kedua Desember 2020, harga komoditas timah dengan kode TINS bergerak 
mendaki dengan merujuk data bursa ICDX yang terlihat dalam Chart. Penguatan ini masih dipicu 
adanya sinyal optimisme terhadap masa depan industri manufaktur, di mana timah akan turut 
ambil  bagian. 
 
Pada perdagangan awal pekan, Senin (7/12), di bursa Shanghai Future Exchange, China, volume 
transaksi bergerak naik sebesar 9% menjadi 39.122 ton dari 35.903 ton pekan sebelumnya. Arus 
masuk stok timah terbesar tercatat memasuki gudang Zhongchu Lutong di Tianjin, yang melaporkan 
stok sebesar 9.149 ton,  
 
Kemiudian pada Selasa (8/12), dilaporkan Bloomberg, harga timah di bursa London Metal Exchange 
(LME) bergerak naik seiring naiknya harga logam lainnya, misalnya, seng dan nikel, yang mencapai 
harga tertinggi. Sementara aluminium naik di atas 2%.  Harga di bursa LME bertengger pada posisi 
US$19.442 per ton.  
 
Tampaknya, harga timah naik secara substansial sepanjang Rabu (8/12), mencapai level US$ 19.510 
per ton selama perdagangan sore - tertinggi pada 2020 ini. Harga timah naik  3,3% dari awal 2020 
ketika harga mencapai tertinggi US$17.210 per ton pada 2 Januari. Sekitar 100 ton timah baru saja 
dibatalkan dari gudang LME di Port Klang, Malaysia pada Rabu pagi. Dana tunai (selisih tiga bulan) 
logam bergerak ke belakang pada level US$12,75 per ton. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (10/12), harga timah di bursa London Metal Exchange 
kembali mencapai harga tertinggi baru, dengan penguatan kompleks logam dasar karena proposal 
baru untuk paket stimulus Covid-19 AS dan indeks kurs dolar yang tetap melemah. Sehingga, harga 
imah adalah logam ketiga yang menetapkan harga tertinggi hingga Kamis yang mencapai level 
US$19.280 ... 
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Selanjutnya, hingga akhir pekan, Jum’at (11/12), dilaporkan oleh bursa LME, bahwa premi timah 
Midwest AS bergerak naik yang dipicu oleh kenaikan tarif angkutan darat, sementara premi di 
Baltimore, Rotterdam dan Shanghai tidak berubah. AS mengirimkan premium yang bergerak naik, 
sejak level Mei 2019. Kondisi fundamental yang stabil di Eropa membuat premi Rotterdam tetap 
datar Premi Shanghai tidak berubah dalam kondisi tempat yang tenang Pengangkutan yang mahal 
mendorong pengiriman timah premium AS ke level tertinggi Mei 2019.  
 
Sementara itu, premium timah AS yang dikirim naik pada hari Selasa ke level tertinggi US$545-660 
per ton. Tarif angkutan timah yang tinggi di atas pasokan regional yang ketat meningkatkan 
premium, kata sumber pasar. Fastmarkets menilai premium ingot kadar A min 99,85%, ddp 
Midwest US pada level US$ 550-650 per ton naik US$ 50 per ton atau sekitar 9,1% dari US$500-600 
per ton pada 17 November. Dan sementara premium timah di Baltimore stabil, pelaku pasar 
mengatakan tekanan berada pada sisi positif karena pasokan yang ketat dan kenaikan biaya 
angkutan laut. Fastmarkets menilai premium ingot timah 99,85%, di-whs Baltimore pada posisi US$ 
450-495 per ton pada Selasa, tidak berubah banyak. 
 
Logam dasar tetap optimis pagi ini, Rabu 9 Desember, dengan semua logam di London Metal 
Exchange berada di wilayah positif di tengah harapan bahwa paket stimulus AS mungkin sedang 
berjalan. Potensi hambatan - ketegangan politik antara Amerika Serikat dan China, Brexit tanpa 
kesepakatan, dan penyebaran virus yang terus-menerus di luar kendali, untuk saat ini mengambil 
kursi belakang.  
 
Indeks harga konsumen China bergerak turun 0,5% YoY pada November 2020- penurunan pertama 
sejak 2009, penurunan terjadi di tengah penurunan harga pangan Indeks harga produsen China 
turun 1,5% pada November dari tahun sebelumnya, setelah penurunan 2,1% pada Oktober Logam 
dasar Harga logam dasar tiga bulan di LME naik secara keseluruhan pagi ini dengan harga naik rata-
rata 0,7%, dipimpin oleh kenaikan seng 1,2% menjadi $ 2.841,50 per ton. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Tiga Bulan Desember 2020 
 

Sepanjang pekan ketiga Desember 2020, harga timah bergerak menguat. Melanjutkan penguatan 
pekan sebelumnya. Dalam chart terlihat, merujuk data ICDX, harga fluktuatif denga kecenderungan 
mendaki. Pada transaksi Senin (16/11), laporan Bloomberg, harga komoditas timah mulai 
merangkak naik.  Kenaikan harga timah London Metal Exchange (LME) terus berlanjut, dan 
kemudian jatuh. Justru ihwal ini bertentangan dengan tren permintaan fisik yang redup di Amerika 
Serikat dan Eropa dalam seminggu  
 
Namun demikian pada awal pekan, Senin (14/12), harga timah masih rendah. Merujuk data Bursa 
London Metal Exchange (LME) mencatat pergerakan harga masih landau, setelah sempat berada di 
puncaknya pada pekan kedua sebelumnyadengan harga USD18.420/MT, lalu turun 50 poin 
keesokan harinya di level USD18.370/MT, bahkan stabil ke level USD17.885/MT  
 
Harga timah sempat terempas di posisi USD13.250/MT di bursa LME pada akhir November 2020 
lalu, lalu bergerak naik mencapai USD17.800 pada pekan kedua Desember 2020. Namun, sesudah 
itu tertahan lagi dan baru tembus dan bertengger di atas level USD18.000. 
 
Selanjutnya, pada hari kedua perdagangan, Selasa (15/12), harga timah LME mendekati level 
US$20.000/MT dan menetapkan level tertinggi pada 2020 ini. Tercatat, harga timah London Metal 
Exchange bergerak naik terbesar, mendekati angka US$20.000/MT dan menetapkan level tertinggi 
tahun ini, sehingga memacu sebagian besar terkait logam ini terdongkrak.  
 
Sementara para pelaku pasar mengamati kesepakatan Kongres USA untuk kebijakan paket stimulus 
virus Covid-19. Sehingga harga timah tiga bulan bergerak naik 1,1% menjadi level US$ 19.925 per 
MT dibandingkan harga penutupan sebelumnya. Logam ini mencapai level tertinggi baru 2020 
selama perdagangan US$ 19.960 per ton, naik dari level tertinggi. Timah membawa sisa kompleks, 
yang juga mencatat kenaikan ... 
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Pada perdagangan berikutnya, Kamis (17/12), dilaporkan laman Reuters, bahwa keterbatasan 
pasokan di pasar spot membuat harga premium timah di Amerika Serikat kembali bergerak naik ke 
level April 2019. Sehingga harga tima di bursa LME naik ke harga tertingginya di tahun 2020 dalam 
dua pekan terakhir. Pasokan bergerak cepat, menghasilkan kenaikan 21,7% selama periode 
penilaian dua pekan untuk premi di gudang.  
 
Sementara itu, premi yang dikirim, yang telah naik dalam tiga dari empat penilaian terakhir tentang 
kenaikan tarif angkutan, naik lebih rendah sebesar 4,2% karena harga angkutan dilaporkan stabil. 
Penilaian Fastmarkets untuk premium timah 99,85%, di Baltimore adalah US$500-650 per ton pada 
Selasa (15/12) naik US$50-155 per ton dari sebelumnya US$450-495 per ton pada 1 Desember.  
Titik tengah kisaran ini berada di level tertinggi sejak April 2019, ketika premi dinilai pada level 
US$525-600 per ton. 
 
Selanjutnya, pada akhir pekan ketiga, Jum’at (18/12), pembicaraan kebijakan stimulus AS yang 
berkelanjutan mendorong aluminium LME, harga timah ke level tertinggi baru tahun 2020. Harga 
aluminium dan timah tiga bulan di London Metal Exchange menetapkan harga tertinggi tahun ini 
selama perdagangan.  
 
Sementara aktivitas perdagangan terus menahan harga tinggi di tengah harapan hasil yang positif 
dalam negosiasi untuk paket stimulus ekonomi Amerika Serikat dalam menangani pandemi Covid-
19. Tercatat pula, harga timah mencapai ketinggian baru 2020 pada level US$2.096 per ton, 
bergerak di atas harga tertinggi sebelumnya yang ditetapkan pada 2 Desember 2020 sebesar 
US$2.080 per ton.  
 
Pada penutupan Jum’at sore, harga timah turun tipis ke level US$ 2.053 per ton, masih naik 0,88% 
dari harga sebelumnya sebesar US$2.035 per ton. Setelah terkonsolidasi di atas 20 DMA [2.015 per 
ton], konfigurasi teknis aluminium LME di akhir pekan ketiga Desember, disiapkan untuk harga yang 
lebih tinggi. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 

Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (20/11) harga timah berjangka ditutup stabil. 
Namun, pada pekan keempat Desember 2020, harga bergerak melemah dengan tren  seperti yang 
terlihat dalam Chart berdasar data dari ICDX.   
 
Pada perdagangan awal pekan, Senin (21/12), harga timah mulai membaik, harga terendah pekan 
sebelumnya berada pada level US$16.920/Metrik Ton (MT), kemudian membawa ke level 
US$18.420, i level tertinggi. PT Timah Tbk sebagai produsen terbesar dunia 2019, sejak 6 bulan 
terakhir saham dengan kode TINS bergerak naik di atas 100%. Dalam remtang 5 hari perdagangan 
terakhir, saham TINS naik 27% dan 6 bulan terakhir terangkat sebesar 107%.  
 
Kemudian, kenaikan harga timah berdasarkan harga transaksi harian London Metal Exchange 
(LME), harga memang terus membaik Pada pekan kedua Oktober 2020 ini, kenaikan menjadi makin 
signifikan, sejak awal bulan harga terus naik. Awal pekan Oktober 2020 ini, harga dimulai mendaki 
US$17.506/MT dan US$17.545/MT. Pekan kedua Oktober 2020 ini, harga terus meningkat dan 
membaik pada level US$305 dari pekan sebelumnya. 
 
Pada perdagangan Selasa (22/12), tercatat harga bertahan di atas level US$18.000. Kemudian pada 
Rabu (23/12), harga timah di bursa  LME mencatat pada lecel US$18.320/MT, bergerak naik $45 
dari hari sebelum. Sejak Selasa (22/12), bertengger pada level US$18.175/MT,  walau sempat turun 
US$20, harga masih di level US$18.000. 
 
Pada perdagangan pekan sebelumnya, harga TINS juga sempat bergererak ke level US$18.215 dan 
US$18.210 permetrik ton. Baru awal pekan kedua ini, harga mengalami perbaikan pada posisi 
US$18.275 ke level US18.320/MT. Jika kondisi pasar tidak ada perubahan medasar, diperkirakan 
harga akan mencapai US$20 ribu/MT. 
 
Selanjutnya, sehari jelang hari raya Natal, Kamis (24/12), dilaporkan bahwa produksi logam timah 
pada kuartal III-2020 sebesar 37.588 ton atau turun sebesar 35,37%. Sedangkan, penjualan logam 
timah sebesar 45.548 ton atau turun sebesar 9,49%. Adapun harga rata-rata jual logam timah 
menjadi US$16.832 atau turun sebesar 21,73%. 
 
Meski selama 9 bulan 2020 kinerja keuangan mengalami tekanan, manajemen TINS optimis ke 
depan akan kembali pulih. TINS terus bertransformasi menjadi perusahaan yang inovatif dan ramah 
lingkungan dalam eksploitasi timah di wilayah operasionalnya. Penambangan dilakukan melalui 
prosedur Good Mining Practice (GMP) yang berprinsip effective and cost-friendly mining method 
dalam penambangan timahnya. 
 



 
 

Eksplorasi terus dilakukan untuk mendukung keberlangsungan bisnis TINS ke depannya. Bangka 
Belitung masih akan menjadi lokasi utama penambangan timah, karena potensinya yang diprediksi 
cukup besar. Namun demikian tipe exploitable tin deposit akan berubah dari alluvial 
reserve menjadi primary reserve dengan tetap mengedepankaneffective and cost-friendly mining 
method. 
 

 
 
Hingga apada akhi pekan, Jum’at (25/12), berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan 
perdagangan, harga timah di bursa London parkir di level US$18.275 per ton, bergerak naik 0,36 
persen.  Tampaknya, harga timah telah bangkit hingga 37,92 persen dari penurunan tajam akibat 
pandemi Covid-19 ke level terendahnya pada 2020 ini di US$13.250 per ton. Sepanjang tahun 
berjalan 2020, harga telah naik 6,4 persen. 
 
Di sisi lain, TINS akan mempertahankan target produksinya pada tahun ini di kisaran 55.000 ton. 
Hal itu seiring dengan adanya kendala cuaca dalam beberapa pekan terakhir, seperti angin laut 
yang cukup kencang sehingga aktivitas penambangan tidak dapat berjalan maksimal. Kendati 
demikian, perseroan optimistis target volume produksi tetap dapat tercapai dengan  
proyeksi produksi pada akhir kuartal tahun ini di kisaran 5.000 ton per bulan. 
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Analisis Harga Timah Minggu Ke Empat Bulan Desember 2020 
 
Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (25/12) harga timah berjangka ditutup 
menguat. Kenaikan itu berlanjut hingga pada pekan terakhir Desember 2020, harga bergerak 
mendaki  seperti yang terlihat dalam Chart berdasar data dari Trading Commodity.   
 
Tercatat pada awal pekan,  Senin (28/12), harga logam secara rerata naik ke level tertinggi. Harga 
timah mencapai level tertinggi tahun 2020 ini lebih lanjut selama perdagangan awal pekan, dengan 
kompleks logam dasar LME berada pada posisi yang tinggi untuk mengantisipasi paket stimulus 
ekonomi AS.  
 
Kemudian, hraga timah selama rentang tiga bulan mencapai level tertinggi baru 2020 yakni pada 
posisi US$18.028 per ton, kemudian harga stabil pada level US$17.985 per ton atau naik sebesar 
0,8% dari sebelumnya pada level US$17.920 per ton. Harga timah sudah naik selama tiga bulan 
yakni naik 3,3%, dengan pembukaan logam pada $17.774 per ton. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (30/12), berdasarkan data Bloomberg, harga timah di bursa 
London parkir di level US$18.275 per ton, naik 0,36 persen. Harga timah telah bangkit hingga 37,92 
persen dari penurunan tajam akibat pandemi Covid-19 ke level terendahnya pada tahun ini pada 
level US$13.250 per ton. Sepanjang tahun berjalan 2020, harga telah naik 6,4 persen. 
 
Kemudian, di sisi lain, Timah akan mempertahankan target produksinya pada tahun 2020 ini di 
kisaran 55.000 ton. Hal itu seiring dengan adanya kendala cuaca dalam beberapa pekan terakhir, 
seperti angin laut yang cukup kencang sehingga aktivitas penambangan tidak dapat berjalan 
maksimal.  Kendati demikian, perseroan optimistis target volume produksi tetap dapat tercapai 
dengan proyeksi produksi pada akhir kuartal tahun ini di kisaran 5.000 ton per bulan. 
 
Strategi itu pun akan digenjot perseroan sembari memanfaatkan momentum kenaikan harga timah 
global yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Untuk diketahui, berdasarkan data Bloomberg, 
harga timah di bursa LME telah menguat 4,2 persen sepanjang tahun berjalan 2020. Pada 
penutupan perdagangan harga timah naik 0,52 persen ke level US$17.897 per ton. Tercatat, harga 
timah telah bergerak naik lebih dari 30 persen dari level terendahnya pada akhir Maret 2020 di 
posisi US$13.250 per ton. 
 
Hingga pada akhir 2020, Kamis (31/12), harga timah mencapai ketinggian baru tahun 2020. Harga 
timah tiga bulan di London Metal Exchange mencapai titik tertinggi baru pada 2020. Harga timah 
tiga bulan mencapai US$20.410 per ton, melampaui harga tertinggi sebelumnya di US$ 20.245 per 
ton pada 18 Desember 2020. Harga turun sedikit menjadi US$20.386,50 per ton pada penutupan, 
kemudiab naik lagi 1% dari harga penutupan $ 20.185 per ton.  



 
 

 
Hingga akhir pekan, Jum’at (1/1), dilaporkan bahwa pada akhir tahun 2020, sebagian besar harga 
dasar di London Metal Exchange (LME) telah bangkit kembali ke level tertinggi beberapa tahun. 
Mengonfirmasi laporan Fastmarkets, melihat mengapa beberapa logam mengungguli yang lain. 
 
 
 
 

 
Sumber: www.argusmedia.com) 

 
Semenatara itu, harga timah dan logam dasar lainnya, terus menanjak naik sejak Juli 2020 ketika 
China melanjutkan aktivitas ekonomi setelah penutupan berkepanjangan karena pandemi Covid-19, 
mengkompensasi penurunan tajam permintaan di tempat lain di dunia. Impor timah tahun ini ke 
China adalah yang terbesar dalam catatan, dengan negara tersebut menghasilkan 5,6 juta ton 
produk tembaga dan tembaga yang tidak ditempa dalam 10 bulan pertama tahun ini, naik 41,4% 
dari tahun 2019 
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Analisis Harga Kakao Minggu Pertama Bulan Oktober 2020 
 

Pada perdagangan pekan pertama Oktober 2020, harga kakao berjangka di bursa internasional, 

terutama di ICE New York, dalam Chart terlihat bergerak fluktuatif dengan tren melemah  

Sementara itu, di dalam negeri, harga kakao mengikuti harga referensi yang tiap bulannya 

diputuskan oleh Pemerintah.  

 

Pada awal pekan pertama, Senin (5/10), dilaporkan bahwa pada akhir pekan sebelumnya, 

pemerintah mengumumkan harga referensi biji kakao untuk Oktober 2020, yakni sebesar US$ 

2.576,84 per MT atau tergenjot 7,73 persen atau pada posisi US$184,84 dari bulan sebelumnya, 

yaitu sebesar US$2.392 per MT. Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao pada Oktober 

2020 menjadi US$2.288 per MT atau naik 8,59 persen atau ekuivalen US$181 dari periode 

sebelumnya yaitu sebesar USD2.107 per metric ton (MT) 

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional. 

Peningkatan ini tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. 

 

Selanjutnya, di bursa internasional, kakao sebagai soft commodities juga bergerak mixed.  

Sehingga, harga kakao melanjutkan penurunan pada penutupan pasar Jumat (2/10) ke level 

terendah selama 1 ¼ bulan, karena persediaan melimpah di Ivory Coast.  

 

Sehingga, harga kakao untuk kontrak pelepasan Desember 2020 di bursa berjangka ICE New York, 

pada Jumat turun sebesar US$26 atau 1.04% menjadi level US$2,482 per bushel.  Sementara, harga 

kakao untuk kontrak Desember 2020 di bursa ICE London terpental sebesar 2.20%.  

 

Sementara itu, pada perdagangan Selasa (6/10), menurut laporan Organisasi Kakao Internasional 

(ICCO), bahwa tekanan penggerak harga kakao yakni adanya laporan, produksi kakao dunia pada 

Oktober 2019 – September 2020 akan turun sebesar 2% menjadi 4.724 MMT. 

 

Perkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari 2019 lalu menjadi 4.635 MMT 

penurunan pertama sejak 2016. Kemudian, perkiraan pasar kakao untuk 2019/20 akan surplus 

42,000 MT dari defisit 52,000 MT di 2018/19. Kemudian, produksi Ivory Coast di 2019/20 

diperkirakan naik 1.2% dari 2019 menjadi 2.18 MMT. Bahkan, produksi Ghana pada 2019/20 

diperkirakan naik 2.3% dari tahun lalu menjadi 850.00 MMT menurut ICCO. 

 



 
 

 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (7/10), dilaporkan AntaraNews, bahwa harga kakao di 

berbagai sentra produksi. Untuk menghilangkan rasa penasaran, mengenai fluktuasi harga jual 

kakao tahun 2020 ini, telah mengelompokan beberapa harga berdasarkan lokasi termasuk harga 

kakao Rabu ini. Kakao tentunya bukan hanya di butuhkan masyarakat Indonesia namun juga 

masyarakat di berbagai belahan dunia.  

 

Berdasarkan data Chart kakao yang terekam, kakao sendiri pernah mencapai titik US$3 atau jika 

dirupiahkan hampir Rp 40.000,- per kgnya. Harga ini beranjak turun hingga angka US$2,2. Harga 

kakao mengalami penurunan dikarenakan banyaknya pasokan kakao dari para petani di dunia. 

 

Selanjutnya, di salah satu sentra produk kakao Tanah Air, yakni Aceh. Harga kakao di Aceh memang 

sempat mengalami penurunan hingga Rp27.000,-. Namun prediksi harga kakao di Aceh akan terus 

membaik pada beberapa bulan kedepan. 

 

Begitu pula pada sentra produksi yang lain. Misalnya, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Prediksi 

kakao yang akan semakin naik saat musim panen tak kunjung datang sangat menguntungkan para 

petani. Harga biji kakao di Mamuju yang dijemur selama satu hari adalah Rp 11.000,- sedangkan 

yang sudah dijemur selama 2 hari dijual dengan harga Rp 12.000,-. 

 

Sementara di Lampung, harga kakao turun memang karena banyaknya pasokan yang ada dari para 

petani kakao, namun musim ini pasokan kakao yang ada diwilayah Lampung sedang berkurang 

sehingga menyebabkan biji kakao di Lampung per kgnya mengalami kenaikan. Harga yang ada di 

Lampung adalah Rp 27.000,- per kg. 

 

Selanjutnya, hingga pada perdagangan Kamis (8/10), merujuk laman Bloomberg, harga kakao 

bergerak naik yang dipicu karena meningkatnya permintaan kakao global. Sehingga, harga kakao 

untuk kontrak pengiriman Desember 2020 di bursa ICE New York terangkat sebesar US$15 atau 

0.62% menjadi US$2,452 per ton, sedangkan harga kakao untuk kontrak pengantaran Desember 

2020 di bursa berjangka ICE London, juga bergerak naik sebesar 0.71%. 

 

Tampaknya, permintaan kakao meningkat membuat harga kakao bergerak naik. Laporan dari grup 

eksportir Gepex, group yang terdiri dari 6 perusahaan pengolahan kakao besar di dunia, 

mengatakan pada September 2020,  kakao yang diproses meningkat sebesar 1.4% dari tahun lalu 

menjadi 44,527 MT dan kakao yang digiling dari Januari – September naik 0.9% dari tahun lalu 

menjadi 415,334 MT. 

 

Pada Kamis (8/10), terpantau harga kakao sempat turun ke  harga level terendah 1 ½ bulan, karena 

tekanan melimpahnya produksi dari Ivory Coast, negara penghasil kakao terbesar dunia. 

Pemerintah Ivory Coast melaporkan pada Senin (5/10) bahwa petani di Ivory Coast mengirim 5,819 

MT kakao ke pelabuhan dari 21 -27 September jumlahnya tiga kali lipat dari tahun lalu. Akumulasi 

pengiriman petani kakao sebesar 2.3 MMT selama 1 Oktober – 27 September naik 6.5% dari 2019 

lalu. 



 
 

 

Dilaporkan pula pada akhir pekan, Jum’at (9/10), bahwa pandemi Covid-19 akan mengurangi 

permintaan coklat selama hari Hallowen dan juga konsumsi coklat pada 2020 ini juga berkurang. 

Marex Spectron memperkirakan kakao globar yang digiling pada kuartal ke 3 akan turun karena 

berkurangnya permintaan coklat. Perkiraan Marex kakao yang diproses pada kuartal ke 3 akan 

turun 5% sampai 12% dari tahun lalu. 

 

Pada Selasa (6/10), dilaporkan bahwa Ghana, negara produsen terbesar dunia yang ke 2 

melaporkan bahwa hasil panen di Ghana pada 2019/20 turun 5.2% dari tahun lalu mencapai 

terendah 5 tahun sebesar 770,000 MT, dibawah perkiraan 800,000 MT.  Hasil pengamatan dari ICE 

persediaan kakao turun untuk empat bulan terakhir dan turun ke terendah 7 ½ bulan  

 

Selanjutnya, harga kakao turun US$100 per MT atau 3,95% sejak awal 2020, menurut perdagangan 

kontrak untuk perbedaan (CFD) yang melacak pasar benchmark untuk komoditas ini. Kakao 

diperkirakan akan diperdagangkan pada US$2.331,32 per MT pada akhir kuartal ini, menurut model 

makro global Trading Economics dan ekspektasi analis. Ke depan, kami memperkirakan akan 

diperdagangkan pada 2053,58 dalam waktu 12 bulan. 

 

 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa 

 

Kakao diperdagangkan juga di New York Mercantile Exchange (NYMEX) dan Intercontinental 

Exchange (ICE) di London. Harga di New York didasarkan pada pasar Asia Selatan dan harga di 

London didasarkan pada kakao dari Afrika. Ukuran setiap kontrak kakao di NYMEX adalah 10 metrik 

ton. Produsen kakao terbesar adalah Pantai Gading dan Ghana yang bersama-sama menyumbang 

lebih dari 60% produksi dunia.  

 

Produsen utama lainnya termasuk: Indonesia, Nigeria, Kamerun, Ekuador, dan Brasil. Meskipun 

kakao adalah salah satu pasar komoditas lunak terkecil di dunia, kakao memiliki implikasi global 

pada produsen makanan dan permen, serta industri ritel. Harga Kakao yang ditampilkan dalam 

Ekonomi Perdagangan didasarkan pada instrumen keuangan over-the-counter (OTC) dan kontrak 

untuk perbedaan (CFD). 

https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa
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Analisis Harga Kakao Minggu Ke Dua Bulan Oktober 2020 
 

Selama pekan kedua Oktober 2020, merujuk Chart di bursa berjangka ICE New York, harga kakao 

kembali berlanjut fluktuatuf dengan kecenderungan melemah. Pada perdagangan awal pekan, 

Senin (12/10), harga kakao di ICE London dan ICE New York, juga menurun. Penurunan harga kakao, 

juga seiring dengan melemahnya harga pada soft commodities yang lain, dan bergerak mixed. 

 

Sehingga, harga kakao turun pada penutupan pasar ke level terendah selama 1 ½ bulan yang dipicu 

pandemi Covid-19 gelombang ke dua akan menbuat lockdown kembali sehingga permintaan kakao 

menurun. Tercatat, harga kakao untuk kontrak pengiriman Desember 2020 di bursa ICE New York 

bergerak turun sebesar US$41 atau 1.66% menjadi US$2,432 per ton. Kemudian harga kakao untuk 

kontrak Desember 2020 di bursa ICE London melemah sebesar 1.34%. 

 

Tertekannya harga kakao di bursa, merujuk data Organisasi Kakao Internasional (ICCO), bahwa 

produksi kakao dunia pada 2020 ini akan turun 2% dari 2019 enjadi 4.724 MMT. Kemudian 

perkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari 2019 lalu menjadi 4.635 MMT 

penurunan pertama sejak 2016 . 

 

Selanjutnya, menurut ICCO, bahwa perkiraan pasar kakao pada 2020  akan surplus 42,000 MT dari 

defisit 52,000 MT.  Sementara, produksi Ivory Coast pada 2020 ini diperkirakan naik 1.2% dari 2019 

menjadi 2.18 MMT. Kemudiuan, produksi Ghana 2020  diperkirakan naik 2.3% dari tahun lalu 

menjadi 850.00 MMT. 

 

Selanjutnya, memasuki perdagangan hari ketiga, Rabu (14/10), harga kakao turun ke level terendah 

selama 1 ½ bulan karena permintaan kakao global menurun. Sehingga, harga kakao untuk kontrak 

pengiriman Desember 2020 di bursa ICE New York terpental sebesar US$63 atau 2.58% menjadi 

US$2,381 perton dan kemudian harga kakao untuk kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa 

ICE London bergerak turun sebesar 1.79%. 

 

Merujuk data Bloomberg, bahwa The Malaysian Cocoa Board melaporkan bahwa pada kuartal ke 

tiga kakao yang digiling turun 16% dari tahun lalu menjadi 76,491 MT, turun yang ke tiga kuartal 

berturut-turut. Pada kuartal ke 3 pengilingan kakao di Eropa turun ke terendah 4 tahun dan pada 

kuartal ke 3 di Amerika, kakao yang digiling turun ke terendah sepuluh tahun karena permintaan 

coklat yang menurun akibat pandemi Covid-19. Permintaan kakao global pada kuartal ketiga akan 

dilaporkan pada pekan kedua Oktober ini. 



 
 

 

Data penggilingan kakao pada kuartal ke dua sangat buruk dengan kakao yang di proses di Asia 

turun 6% dari tahun lalu menjadi 202,674 MT, di Amerika Utara kakao yang diproses turun 11% dari 

2019 menjadi 110,776 MT dan kakao yang diproses di Eropa bergerak turun sebesar 8.9% dari 2019 

lalu menjadi 314,108 MT penurunan terendah 8 tahun.  Pandemi Covid akan menurunkan 

permintaan coklat global untuk perayaan Halloween dan konsumsi cokelat yang menurun pada 

tahun ini memberi pengaruh pada harga kakao. 

 

Kemudian, harga kakao sempat bergerak naik yang dipicu karena persediaan kakao di Ivory Coast 

menurun. Pemerintah Ivory Coast melaporkan pada hari Senin bahwa pemerintah Ivory Coast 

mengirim 113,406 MT kakao ke pelabuhan dari 1-11 Oktober turun 14.2% dari tahun lalu. 

 

Laporan dari Gepex, group yang terdiri dari 6 pabrik kakao terbesar di dunia pada hari Rabu lalu 

mengatakan pada bulan September kakao  yang diproses naik 1.4% dari tahun lalu menjadi 44,527 

MT sehingga kakao yang digiling dari Januari sampai September meningkat 0.9% dari tahun lalu 

menjadi 415,334 MT. Pengamatan ICE  untuk  persediaan Kakao turun selama 4 bulan terakhir 

turun ke terendah 7 ½ bulan  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (15/10), dilaporkan laman Bloomberg, bahwa Ghana telah 

mengumumkan kenaikan jaminan harga kakao yang dibayarkan kepada petani sebesar 28% per ton 

untuk musim tanam baru. Ini upaya terbaru negara Afrika Barat untuk meningkatkan mata 

pencaharian para petani. 

 

Ghana adalah pengekspor kakao terbesar kedua di dunia, setelah Pantai Gading, dan mengekspor 

sekitar 850.000 metrik ton kakao setiap tahun. Sebagian besar belum diolah, siap untuk diubah 

menjadi cokelat dan produk lainnya di Eropa dan Amerika Serikat. Namun dalam beberapa tahun 

terakhir, produksi telah turun sekitar 30%. 

 

Pohon kakao yang menua, perkebunan yang tidak dikelola dengan baik, dan kekeringan semuanya 

berperan dalam penurunan sektor ini. Jika produksi di Ghana terus menurun, ini akan menimbulkan 

konsekuensi tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bagi produsen internasional 

Petani diuntungkan.  

 

Namun, kenaikan harga kakao terbaru membuat para petani mampu menanam kakao baru dan 

juga mempekerjakan pekerja terampil, bukan pekerja anak. Kenaikan harga biji kakao akan 

meningkatkan moral petani dan kami memuji kepemimpinan Ghana atas inisiatif ini. 

 

Pendapatan rendah di antara petani kakao menjadi perhatian besar karena di Ghana, mereka 

bergantung pada kakao untuk 90% pendapatan mereka. Dan karena bencana yang tak terduga - 

seperti pola cuaca - terkadang mereka mendapatkan hasil panen yang buruk. Industri yang 

menguntungkan dengan remunerasi yang buruk 

 



 
 

 
 

Industri kakao-cokelat bernilaiUS$131 miliar, menurut Marketsandmarkets.com, namun ketika 

angka itu dirinci, para petani kakao dari perkebunan kecil diberi 6% dari nilai tahunan industri yang 

terus berkembang. Sisanya masuk ke pengolah kakao, produsen cokelat, dan pemasarnya yang 

semuanya sebagian besar berada di Barat. 

 

Hingga pada akhir pekan, Jum’at (16/10), di laporkan dari Tanah Air, bahwa Pertanian dan 

Perikanan (DPP) mencatat, sebanyak 614,54 ton produksi hasil pertanian komoditi kakao di kota 

Kotamobagu setiap tahunnya Pada wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan, tercatat jumlah 

produksi kakao setiap tahunnya mencapai 108,68 ton dengan luas lahan 105,5 hektare, 

Kotamobagu utara sebanyak 220,6 ton dengan luas lahan 115 hektare, sedangkan Kotamobagu 

barat 155,5 ton diluas lahan 117 hektar dan Kotamobagu Timur 152,4 ton dengan luas lahan yang 

dikelolah 113 hektare. 

 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa 

 

 

Jumlah produksi komoditi kakao secara keseluruhan per tahunnya mencapai 614,54 ton dengan 

luas lahan yang dikololah sebesar 432 hektare,” ungkap Kepala Bidang Perkebunan, Tanaman 

Pangan dan Holtikultura. Menurutnya, jumlah produksi dan luas lahan yang dilolah berpotensi 

meningkat, mengingat banyak masyarakat petani yang melirik tanaman kakao ini menjadi jadi 

komoditas andalan yang menjanjikan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa
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Analisis Harga Kakao Minggu Ke Tiga Bulan Oktober 2020 
 

 

Pada perdagangan akhir pekan kedua sebelumnya, Jum’at (17/10) harga kakao berjangka ditutup 

mulai menguat. Penguatan itu berlanjut  memasuki pekan ketiga Oktober 2020, seperti yang dalam 

chart terlihat di bursa berjangka ICE New York.  

 

Pada transaksi awal pekan, Senin (19/10), harga kakao untuk kontrak Desember 2020 di bursa 

berjangka ICE New York, menguat sebesar US$18 atau naik 0.77% menjadi US$2,361 per ton, dan 

harga kakao di bursa utama di Eropa, ICE London bergerak naik sebesar 0,43%. Sebagai salah satu 

soft commodities yang bergerak mixed, dengan harga harga kakao naik, yang salah satunya dipicu 

melemahnya indeks dolar AS. 

 

Merujuk laporan Organisasi Kakao Internasional (ICCO) pada Selasa (20/10), bahwa faktor 

penggerak pasar kakao, yakni tingkat produksi kakao dunia diperkiran akan turun sebesar 2% dari 

2019 menjadi 4.724 MMT. Bahkan, diperkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari 

2019 menjadi 4.635 MMT penurunan pertama sejak 2016. 

 

Selanjutnya, perkiraan pasar kakao 220 akan surplus sebesar 42,000 MT dari defisit 52,000 MT di 

2018/19. Bahkan, produksi Ivory Coast pada 2020diperkirakan bergerak naik sebesar 1.2% dari 

2019 lalu menjadi 2.18 MMT. Selanjutnya, produksi Ghana sebagai salah sentra produsen utama 

kakao di Afrika pada 2020 diperkirakan akan naik 2.3% dari 2019 lalu menjadi 850.00 MMT. 

 

 

Sementara itu, di pasar internasional, merujuk laporan Reuters, Selasa (20/10) harga kakao 

bergerak naik. Sehingga, harga kakao untuk kontrak pelepasan Desember 2020 di bursa utama ICE 

New York bergerak naik sebesar US$64 atau 2.71% menjadi level US$2,425 per ton. Sementara, 

harga kakao untuk kontrak Desember 2020 di bursa ICE London terangkat naik 1.83%. 

 

Kemudian, harga kakao kembali naik dari harga terendah 2 ½ bulan di bursa ICE London dan dari 

harga terendah dua bulan di bursa INCE New York. Laporan The Cocoa Association of Asia bahwa 

kakao yang digiling pada kuartal ke tiga di Asia bergerak turun 10% dari 2019 lalu, menjadi 202,665 

MT, lebih kecil 4.3% dari perkiraan. 

 

 



 
 

 
 

Kemudian, merujuk laporan The National Confectioner Association pada Rabu (21/10) bahwa di 

Amerika Utara kakao yang digiling turun 4$ dari 2019 lalu menjadi 118,260 MT terendah dari 

kuartal ke tiga 12 tahun lalu, namun masih dibawah perkiraan 5%  

 

Sementara itu, the European Cocoa Association melaporkan hari Kamis bahwa kakao yang digiling 

pada kuartal ke tiga turun 4.7%  dari tahun lalu menjadi $345,739 MT, terendah sejak empat tahun 

lalu. Kemudia, the Malaysian Cocoa Board melaporkan bahwa kakao yaang digiling di Malaysia 

turun 16% dari tahun lalu menjadi 76,491 MT. 

 

Lebih lanjut, Pemerintah Ivory Coast (Pantai Gading) melaporkan bahwa petani di Ivory Coast 

mengirim 218,590 MT kakao ke pelabuhan dari tanggal 1 – 18 bergrerak naik sebesar 8.2% dari 

2029 lalu. Kemudian, persediaan kakao menurut ICE turun menjadi 3,575 juta kntong. 

 

Sementara itu, dari Tanah Air, Kamis (22/10), laporan laman Tribun Aceh, bahwa Pemerintah Aceh 

meminta Forum Kakao Aceh (FKA) untuk ikut berpatisipasi dalam mengajak generasi muda untuk 

menjadi petani milenial dalam mengembalikan kejayaan kakao di Aceh. Selama ini, banyak kebun 

kakao di Aceh tidak terawat dengan baik sehingga produksinya rendah hanya sekitar 700 - 800 

kilogram per hektar. Sementara potensi hasil bisa mencapai 1,5 ton/ha. 

 

Selain itu, pengelolaan biji kakao di tingkat petani belum difermentasi dan pengelolaannya juga 

masih sederhana. Hal ini menyebabkan harga jualnya juga sangat rendah dibandingkan harga jual 

biji kakao yang sudah difermentasi tersebut. Aceh sebenarnya dapat menghasilkan kakao 35.000 

ton setahun, sehingga kehilangan sekitar Rp 70 miliar yang bisa didapat dari fermentasi biji kakao. 

 

Masalahnya, dalam pengelolaan biji kakao di tingkat petani yang masih sangat rendah dan 

umumnya belum dilakukan fermentasi. Selisih harga biji kakao yang telah difermentasi dengan non 

fermentasi berkisar Rp 2.000 - 2.900/kilogram, jika provinsi Aceh menghasilkan kakao 35 ribu ton 

setahun, berarti ada Rp 70 miliar yang bisa di dapat dari fermentasi biji kakao itu. 

 

 
https://tradingeconomics.com/commodity/coccoa 
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Hingga pada akhir pekan, Jum’at (23/10), laporan laman Reuters, harga kakao bergerak naik ke 

tertinggi dua pekan di bursa ICE New York dan di bursa ICE London bergerak naik ke tertinggi 1 ½ 

minggu. Sehingga, harga kakao untuk kontrak pelepasan Desember 2020 di bursa ICE New York 

bergerak naik US$47 atau naik 1.97% menjadi posisi US$2,474 per ton dan harga kakao kontrak 

Desember 2020 di bursa ICE London terdongkrak sebesar 1.81%. 

 

Dilaporkan pula, Marex Spetron menaikkan perkiraan pasar  kakao global pada 2020/2021 akan 

surplus  76,000 MT naik dari surplus di 2019/20 sebesar 23,000 MT dan Marex memperkirakan 

produksi kakao di 2020/21 sebesar 4.8 MMT. 

Kemudian, Ivory coast melaporkan bahwa petani mengirim 218,590 MT kakao ke pelabuhan dari 

tanggal 1-18 Oktober naik 8.2% dari 2019 lalu. Kemudian, bursa ICE  mengamati persediaan kakao 

terus turun terutama pada   4 bulan terakhir  dan turunnya sampai mencapai persediaan ke 

terendah 8 bulan. Persediaan kakao menurut ICE pada hari Kamis sebesar 3.546 juta kantong. 

 

Tercatat, harga kakao cenderung turun karena produksi meningkat sebab hasil panen di Afrika 

Barat melimpah, namun di Nigeria hujan turun sehingga sulit mengeringkan biji kakao. Cuaca kering 

saat ini sangat mendukung untuk produksi meningkat. Selain itu wabah gelombang kedua dari 

pandemi Covid -19 menyebabkan berkurangnya permintaan akan kakao karena lockdown terjadi di 

kota-kota besar di Eropa. 
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Analisis Harga Kakao Minggu Ke Empat Bulan Oktober 2020 
 

Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (24/10) harga kakao berjangka ditutup naik. 

Kemudian pada awal pekan, Senin (26/10), harga kakao untuk kontrak berjangka Deptember 2020 

di bursa ICE New York, terpantau menguat yang dipicu oleh pelemahan kurs dolar AS. Namun, pada 

akhir pekan keempat bergerak turun signfikan, besar, seperti yang tergambar dalam Chart. 

 

Merujuk laman Reuters, pada perdagangan Senin (26/10), beberapa harga soft commodities 

bergerak mixed, dengan harga kakao bergerak naik tipis di bursa spot dan berjangka New York. 

Tercatat bergerak naik ke level tertinggi 3 minggu dan di bursa berjangka ICE London bergerak naik 

ke level tertinggi dalam dua pekan. 

 

Sehingga harga pada awal pekan, untuk kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa ICE New 

York bergerak naik sebesar US$5 atau 0.20%, kemudian menjadi US$2,479 per ton dan harga kakao 

untuk pengiriman Desember 2020 di bursa ICE London bergerak naik 0.41%. 

 

Kenaikan dua hari berturut (akhir pekan ketiga dan awal pekan keempat) dipicu oleh laporan 

Organisasi Kakao Internasional bahwa produksi kakao dunia untuk Oktober – September 2020  akan 

turun 2% dari 2019 menjadi 4.724 MMT untuk 2020 

 

Kemudian, perkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari 2019 menjadi 4.635 MMT 

penurunan pertama sejak 2016. Dan juga, perkiraan pasar Kakao 2019/20 akan surplus 42,000 MT 

dari defisit 52,000 MT. Selanjutnya, dilaporkan pula bahwa produksi Ivory Coast diperkirakan 

bergerak naik 1.2% dari 2019 menjadi 2.18 MMT. Bahkan, produksi Ghana pada 2020 diperkirakan 

naik 5.2% dari tahun lalu menjadi 770,000 MT turun dari perkiraan sebelumnya 800,000 MT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Selasa (27/10), dilaporkan oleh Reuters, bahwa eksportir kakao di 

Pantai Gading sedang bernegosiasi dengan regulator negara untuk mencoba mengurangi premi 

yang mereka bayarkan untuk kontrak ekspor. Eksportir ingin mengurangi premium, yang dikenal 

sebagai country differential, mereka membayar CUSoffee and Cocoa Council (CCC) dari sekitar US95 

menjadi kurang dari US$65 per ton untuk menghindari spekulasi tentang harga kontrak dengan 

rekanan di luar negeri dan akhirnya default. 

 

 

 



 
 

Pada perdagangan awal pekan kemarin, dilaporkan membawa kerugian terbesar dalam sebulan 

dengan -1,7%. Merujuk laporan Mar21 berulang kali dan tidak berhasil menguji dukungan teknis 

pada rata-rata pergerakan 100-hari (GBP 1669), di mana reli singkat dimulai dua pekan sebelumnya 

dan yang terus memberikan dukungan teknis berikutnya. Mar21 ditutup pada GBP -29 pada GBP 

1684, dan masih harus dilihat apakah pembukaan yang diantisipasi di London pada GBP-13 akan 

menempatkan pasar di bawah tekanan berkelanjutan.  

 

Kemudian, pada perdagangan Kamis (29/10), dilaporkan harga kakao Kembali berlanjut turun sejak 

Selasa (28/10) ke level terendah 1 ½ pekan karena dipicu kebijakan lockdown berlangsung lagi di 

Eropa. Kebijakan itu merupakan Gelombang Kedua sehingga permintaan kakao dunia bergerak 

turun. 

 

Tercatat, harga kakao untuk kontrak pengiruman Desember 2020 di bursa ICE New York  bergerak 

turun sebesar US$76 atau 3.10% menjadi US$2,376 perton, dan harga kakao untuk Desember 2020 

di bursa ICE London bergerak turun 2.62%. 

 

Dilaporkan, bahwa Perdana Menteri (PM) Jerman, Merkel pada Rabu (28/10) meminta bar dan 

restoran di Jerman ditutup sebulan untuk mencegah penyebaran Covid -19, dan Presiden Perancis, 

Macron, juga melakukan lockdown satu  bulan mulai pekan keempat Oktober 2020 ini. Sementara 

itu, di Itali pada Minggu (25/10), mengumumkan jam buka yang terbatas dari bar dan restoran. 

Namun gyms dan tempat judi ditutup sampai 24 Nopember.  

 

Pada Minggu (25/10), Spanyol juga mengumumkan negara dalam keadaan darurat dan melakukan 

jam malam jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Di London dilarang saling berkunjung antar rumah 

tangga. Demikian juga di AS permintaan coklat turun selama liburan Halloween. 

 

Tercatat pula bahwa, persediaan kakao di Ivory Coast melimpah sehingga membuat harga turun, 

Pemerintah Ivory Coast melaporkan pada hari Senin petani Ivory Coast mengirim 325,523 MT ke 

pelabuhan dari 1 – 25 Oktober naik 14.2% dari 2019 lalu. 
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Pada Senin (26/10) harga kakao di New York sempat naik ke harga tertinggi 3 minggu dan harga 

kakao di London naik ke tertinggi 2 minggu, karena sebentar lagi ada pemilihan Presiden pada hari 

Sabtu ini,  Protes dari rakyat dilarang sampai tanggal 1 Nopember. 

 

The Cocoa Association of Asia melaporkan hari Jumat minggu lalu bahwa kakao yang digiling pada 

kuartal ke tiga di Asia turun 10% dari tahun lalu, menjadi 202,665 MT, lebih kecil 4.3% dari 

perkiraan. 

 

Kemudianb, merujuk laporan The National Confectioner Association pada Kamis sebelumnya 

mengatakan bahwa di Amerika Utara kakao yang digiling turun US$4 dari 2019 lalu menjadi 

118,260 MT terendah dari kuartal ke tiga 12 tahun lalu, namun masih dibawah perkiraan 5%. 

 

Selanjutnya, the European Cocoa Association melaporkan hari Kamis bahwa kakao yang digiling 

pada kuartal ke tiga turun 4.7%  dari tahun lalu menjadi US$345,739 MT, terendah sejak empat 

tahun lalu. Kemudian, the Malaysian Cocoa Board pada Selasa (27/10) melaporkan bahwa kakao 

yaang digiling di Malaysia turun 16% dari 2019 menjadi 76,491 MT, turun untuk tiga kuartal 

berturut-turut. Persediaan kakao hasil pengamatan dari ICE turun pada lima bulan terakhir dan 

sempat turun ke 8 ¼ bulan pada hari Senin. 

 

Hingga pada akhir pekan keempat, Jum’at (30/10), dilaporkan bahwa setelah kerugian hampir GBP 

90 dalam beberapa hari terakhir, setidaknya volatilitas harian mengambil satu hari libur. Gerakan ke 

bawah terus berlanjut, meski kecepatannya berkurang. Dilaporkan pula, bahwa prediksi pada akhir 

musim kakao 2020, kedatangan kumulatif biji kakao di Pantai Gading dilaporkan mencapai 2.074 

juta ton, turun 4,8% dari 2.179 juta ton yang tercatat pada periode yang sama musim terakhir.  

 

Selain itu, negara ini telah mengekspor 1,534 juta ton biji kakao selama Oktober 2019 – Agustus 

2020 dibandingkan 1,546 juta ton selama periode yang sama musim kakao 2018/19. Lebih dari yang 

sama ekspor produk setengah jadi kakao dari Pantai Gading mencapai 404.646 ton, turun 2% dari 

412.577 ton tercatat setahun sebelumnya. Pada awal musim kakao 2020/21, Pantai Gading dan 

Ghana membuka musim pemasaran pada mengumumkan kenaikan substansial dalam harga di 

tingkat petani.  
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Analisis Harga Kakao Minggu Pertama Bulan November 2020 
 

Pada perdagangan pekan pertama November 2020, harga kakao berjangka di bursa internasional, 

terutama di ICE New York, dalam Chart terlihat bergerak fluktuatif dengan tren stabil. Sementara 

itu, di dalam negeri, harga kakao mengikuti harga referensi yang tiap bulannya diputuskan oleh 

Pemerintah.  

 

Pada awal pekan pertama, Senin (2/11), trend pergeerakan harga terseret oleh dinamika 

perdagangan kakao dan soft commodities pada akhir Oktober 2020. Sehingga tercatat, harga soft 

commodities bergerak mixed, dengan harga kakao terendah selama 3 bulan. Tekanan harga dipicu 

kekhawatiran penurunan permintaan akibat lockdown di negara-negara Eropa. Pandemi Covid-19 

kembali berulah menjadi gelombang kedua  

 

Terpantau oleh Reuters, harga kakao untuk kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa utama 

kakao dunia, ICE New York, melemah sebesar US$46 atau sekitar 1.97% menjadi US$2,293 perton. 

Kemudian, harga kakao untuk kontrak pengiriman Desember 2020 di bursa ICE London yang turun 

sebesar 0.99%. 

 

Tekanan harga juga digerakkan oleh laporan Organisasi Kakao Internasional (ICCO), yang 

menyampaikan bahwa produksi kakao dunia akan diperkirakan turun 2% dari 2019 lalu menjadi 

4.724 MMT. Kemudian, perkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari 2019 lalu 

menjadi 4.635 MMT penurunan pertama sejak 2016. 

 

Selanjutnya, dilaporkan pula bahwa perkiraan pasar kakao 2020 akan surplus 42,000 MT dari defisit 

52,000 MT di 2018/19. Kemudian, produksi Ivory Coast di 2019/20 diperkirakan naik 1.2% dari 

tahun lalu menjadi 2.18 MMT dan produksi Ghana  diperkirakan akan naik 5.2% dari tahun lalu 

menjadi 770,000 MT turun dari perkiraan sebelumnya 800,000 MT. 

 

Selanjutnya, laporan dari Tanah Air pada Selasa (3/11), merujuk laporan Kementerian Perdagangan 

RI tentang harga referensi biji kakao. Tercatat untuk November 2020, harga referensi sebesar 

US$2.482,63/ metrik ton atau turun 3,66 persen  atau US$94,21 dari bulan sebelumnya, yaitu 

sebesar USD 2.576,84/ metrik ton. 

 

Hal ini berdampak pada penurunan HPE biji kakao pada November  2020 menjadi US$2.195/metrik 

ton, turun 4,06 persen atau USD 93 dari periode sebelumnya yaitu sebesar USD 2.288/ metrik ton. 



 
 

 
 

Peningkatan harga referensi CPO dipicu menguatnya harga   internasional,   sementara HPE biji 

kakao menurun seiring dengan penurunan harga di pasar internasional. 

 

Kemudian juga pada perdagangan Rabu (4/11), merujuk laman Reuters, harga kakao pada 

penutupan pasar bergerak naik. Ihwal itu dipicu karena masalah politik setelah pemilihan presiden 

di Ivory Coast yang akan mengganggu pasokan dari kakao. 

 

Seingga, harga kakao untuk kontrak Desember 2020 di bursa ICE New York bergerak naik menjadi 

US$33 atau 1.46% menjadi US$2,290 per ton dan kemudian harga kakao di bursa ICE London, 

terdongkrak sebesar 0.95%. 

 

Sekadar catatan, pada Senin  (2/11), harga kakao melanjutkan penurunan dari minggu lalu 

mencapai harga terendah 3 bulan. Harga kakao turun karena masalah penawaran dan permintaan. 

Persediaan robusta di Ivory Coast meningkat karena petani mengirim 414,304 MT ke pelabuhan 

selama 1 Oktober – 1 November 2020 atau naik 15.1% dari 2029. 

 

Permintaan global turun karena pandemi Covid -19 meningkat  sehingga lockdown dilakukan di 

negara Eropa sehingga konsumsi coklat berkurang. Negara-negara yang melakukan lockdown  di 

Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Italia, dan lainnya, sehingga melemahkan 

pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan bahan bakar akan berkurang. 

 

Tercatat, persediaan kakao menurut pengamatan bursa ICE bergerak melemah pada lima bulan 

terakhir dan mencapai terendah 8 ¼ bulan terendah pada Jumat (30/10). Panen kakao sudah 

hampir selesai di Afrika Barat dan diharapkan produksi  kakao meningkat  tetapi permintaan 

menurun yang dipicu karena pandemi Covid-19 gelombang ke dua sedang berlangsung. 

Dampaknya, telah menurunkan permintaan, namun harga kakao masih bergerak naik karena 

masalah politik yang berlangsung di Ivory Coast yang mengganggu pengiriman kakao ke pelabuhan. 

Tercatat, persediaan menurut ICE pada hari Selasa sebesar 3.464 juta kantong. 
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Hingga pada akhr pekan, Jum’at (6/11), laparan dari Tanah Air, merujuk laman Antara Lampung, 

disampaikan bahwa sejak awal 2020, harga biji kakao kering di tingkat petani Kabupaten 

Tanggamus, berangsur mulai berangsur naik. Sebelumnya, harganya hanya berkisaran Rp25.000 -

26.000 per kilo gram naik menjadi Rp28.000 per kilogram. 

 

Pasokan dari petani menurun. Sehingga harga di tingkat pengumpul bertahan tinggi. Hingga awal 

November 2020, pasokan kakao dari petani berkurang cukup signifikan dampak dari musim 

kemarau yang berlangsung sepanjang/2020 2019 lalu dengan minimnya curah hujan di daerah itu. 

Buah kakao yang dipanen juga lebih sedikit dengan penurunan hingga 60 persen karena banyak 

buah kakao yang mati mengering dan berjatuhan sebelum siap panen, Selain itu, sekarang ini 

banyak tanaman kakao petani yang tidak berbuah akibat musim kemarau dengan menggugurkan 

daun dan sebagian ada yang benar-benar mati karena kekurangan air. Pengumpul juga cukup 

kesulitan mendapatkan pasokan dari petani dalam jumlah besar seperti saat normal. 
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Analisis Harga Kakao Minggu Ke Dua Bulan November 2020 
 

Selama pekan kedua November 2020, merujuk Chart di bursa berjangka ICE New York, harga kakao 

kembali bergerak naik signifikan. Pada perdagangan awal pekan, Senin (9/11), harga kakao di ICE 

London dan ICE New York, juga menanjak. Terdongkraknya harga kakao, juga seiring dengan 

menguatnya harga pada soft commodities yang lain, dan bergerak mixed. 

 

Merujuk laman Reuters, Senin (9/11), harga kakao di bursa ICE New York bergerak naik ke level 

tertinggi yang dipicu masalah politik di Ivory Coast. Sedangkan harga kakao di bursa ICE London 

mengalami tekanan karena menguatnya kurs GBP terhadap US$. 

 

Tercatat, harga kakao untuk kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa ICE New York 

terdongkrak sebesar US$21 atau 0.91% menjadi US$2,333 per ton. Sementara, harga kakao untuk 

kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa ICE London melemah sebesar 0.31%. 

 

Pergerakan harga kakao selama pekan lalu dan tren satu pekan depan dipicu laporan Organisasi 

Kakao Internasional (ICCO), bahwa produksi kakao dunia akan turun 2% dari tahun lalu menjadi 

4.724 MMT. Kemudian, perkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari tahun lalu 

menjadi 4.635 MMT penurunan pertama sejak 2016. 

 

Selanjutnya dilaporkan pula, perkiraan pasar kakao  akan surplus 42,000 MT dari defisit 52,000 MT 

di 2018/19. Bahkan, produksi Ivory Coast diperkirakan naik 1.2% dari tahun lalu menjadi 2.18 MMT. 

Dan, produksi Ghana diperkirakan akan naik sebesar 5.2% dari 2019 lalu menjadi 770,000 MT turun 

dari perkiraan sebelumnya 800,000 MT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan hari kedua, Selasa (10/11), merujuk Reuters,  harga kakao 

terdongkrak ke level tertinggi selama 1 ½ minggu. Kenaikan ini dipicu  laporan produksi kakao di 

Ghana yang menurun, kemudian persediaan di Ivory Coast turun dan berita pembuatan vaksin 

Covid-19. 

 

Sehingga tercatat, harga untuk kontrak pengantaran kakao Desember 2020 di bursa ICE New York 

bergerak naik sebesar US$57 atau kisaran 2.44% menjadi US$2.390 per ton dan di bursa ICE 

London, harga kakao terdongkrak sebesar 1.82%. 

 

 



 
 

Sekadar catatan, dilaporkan pula bahwa vaksin Covid-19 akan dibuat oleh Pfixer dan Bio Tech sudah 

dilakukan percobaan dan dapat  mencegah penularan 90%  dari ribuan sukarelawan yang disuntik 

vaksin, sehingga   vaksin covid dapat segera diedarkan. Pembatasan dan lockdown di beberapa 

negara Eropa membuat konsumsi kakao turun. Penderita covid dunia sebanyak 50.892 juta dengan 

yang meninggal 1.264 juta. 

 

Dilaporkan, bahwa produksi Ghana, penghasil kakao ke dua di dunia, produksinya menurun. 

Mengonfirmasi laporan Ghana Cocoa Board membeli sebesar 78,068 MT dari 1 -22 Oktober turun 

3.7% dari tahun lalu. 

 

Kemudian, di Ivory Coast petani mengalami kesulitan untuk mengirim persediaan kakao ke 

pelabuhan karena masalah politik di negara tersebut. Pemerintah Ivory Coast mengumumkan hari 

Senin bahwa petani mengirim 78.655 MT dari 2 -8  Nopember turun 11% dari pekan sebelumnya, 

kendati secara total pengiriman petani dari 1-8 Nopember 2020 masih bergerak naik 11% dari 2019 

menjadi 492,959 MT. Kemudian, persediaan kakao turun selama lima bulan terakhir menjadi 

terendah 8 ½ bulan pada Rabu pekan sebelumnya  

 

Laporan dari Tanah Air, mengutip laman Antara, Banda Aceh, pada Rabu (11/11), bahwa harga jual 

komoditas biji kakao di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus mengalami kenaikan sejak satu 

bulan terakhir. Sebelumnya harga komoditas itu hanya Rp20.000 – 21.000 per kilogramnya. Kini 

harga kakao dibeli oleh agen kepada petani mencapai Rp26.000 per kilogram. 

 

Kalau harga beli di tingkat petani mulai Rp24 hingga 26 ribu per kilogramnya karena tergantung 

kualitasnya juga. Kalau harga yang kita pasarkan keluar (Medan) itu Rp28.000 per kilogram. Namun 

saat harga beli harga naik, stok biji kakao di tingkat petani semakin berkurang, hal itu disebabkan 

para petani sudah banyak menebang pohon kakao mereka. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Hingga pada akhir pekan kedua November 2020, Jum’at (13/11), harga kakao pada penutupan 

Jum’at bergerak turun tipis dan di bursa ICE London harga kakao turun ke harga terendah 1 minggu, 

karena pandemi gelombang ke dua akan membuat negera-negara melakukan lockdown yang 

berakibat permintaan coklat berkurang. 

 

Sehingga, harga kakao untuk pengiriman Desember 2020 di ICE New York bergerak turun sebesar 

US$13 atau sebesar 0.55% menjadi level US$2,340 per ton dan harga kakao untuk kontrak 

pengiriman Desember 2020 di bursa ICE London melemah sebesar 0.13%. 

 

Sekadar catatan, bahwa permintaan coklat akan berkurang karena penyebaran virus Covid-19 

gelombang ke dua akan menyebabkan terjadinya lockdown di berbagai negara untuk mengurangi 

penyebaran virus itu. Di AS pada hari Rabu dilaporkan bahwa pertambahan penderita covid sebesar 

152,255 orang dan penderita covid di seluruh dunia sebesar 52.568 juta orang, dan yang meninggal 

1.292 juta. 

 

Kemudian, dilaporkan pula bahwa persediaan kakao di Ivory Coast melimpah menurut 

pengumuman pemerintah Ivory Coast pada hari Senin bahwa kakao yang dikirim petani ke 

pelabuhan dari 1 Oktober – 8 Nopember naik 11% dari tahun lalu menjadi 492,959 MT. 

 

Pada Selasa (10/11), pihak Gepex, organisasi dari 6 pabrik pengilingan kakao terbesar di dunia 

mengatakan kakao yang diproses pada Oktober 2020 naik sebesar 4.2% dari 2019 lalu menjadi 

49,422 MT. Ghana, negara produsen kakao terbesar ke dua di dunia pada hari Senin melaporkan 

bahwa the Ghana Cocoa Board telah membeli kakao dari petani sebesar 78,068 MT dari 1 – 22 

Oktober turun 3.7 % dari tahun lalu. Tercatat, persediaan kakao menurut pengamatan dari ICE 

selama enam bulan ini mengalami penurunan dan mencapai jumlah terendah 9 bulan pada hari 

Kamis, sebesar 3.301 juta kantong. 
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Analisis Harga Kakao Minggu Ke Tiga Bulan November 2020 
 

Pada perdagangan akhir pekan kedua sebelumnya, Jum’at (13/11) harga kakao berjangka ditutup 

mulai menguat. Penguatan itu berlanjut  memasuki pekan ketiga November 2020, seperti yang 

dalam chart terlihat di bursa berjangka ICE New York.  Tercatat pada awal pekan, Senin 

(16/11),  harga soft commodities kakao ini bergerak mixed.  

 

Merujuk laporan Bloomberg, Senin (16/11), harga kakao bergerak naik di bursa ICE New York yang 

dipicu melemahnya indeks kurs dolar AS. Selain itu, dilaporkan oleh Organisasi Kakao Internasional 

I(CCO), bahwa produksi kakao akan turun 2% dari 2019 lalu menjadi 4.724 MMT. 

 

Selanjutnya, merujuk kembali laporan ICCO, bahwa diperkirakan produksi kakao yang digiling akan 

turun 3.1% dari 2019 lalu menjadi 4.635 MMT penurunan pertama sejak 2016. Selanjutnya, 

diperkiarakan pula bahwa pasar kakao akan surplus 42,000 MT dari defisit 52,000 MT. 

 

Demikian pula, tercatat bahwa produksi Ivory Coast diperkirakan naik 1.2% dari tahun lalu menjadi 

2.18 MMT dan produksi Ghana diperkirakan bergerak naik sebesar 2.3% dari 2019 lalu menjadi 

850,000 MT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (18/11), merujuk laman Bloomberg, harga kakao bertengger 

pada level US$2716.000 per metrik ton. Dan data menunjukkan, bahwa harga komoditas telah 

mengalami stagnasi selama 1 tahun terakhir atau sejak awal. Selanjutnya, data ICCO tentang 

pergerakan harga kakao telah menunjukkan kecenderungan menurun sehingga segmen pasar yang 

serupa cukup populer dalam jangka waktu tertentu.  

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis (19/11), tercatat harga kakao berlanjut bergerak naik untuk 

hari kedua dan mencapai harga tertinggi selama 2 ½ bulan di bursa ICE New York. Sementara di 

bursa ICE London bergerak mencapai harga tertinggi selama 3 pekan. 

  

Sehingga terpantau, harga kakao untuk kontrak pengantaran Maret 2021 di bursa ICE New York 

ditutup naik  sebesar US$82 atau kisaran 3.37% menjadi posisi US$2,517 per ton dan harga kakao 

untuk kontrak pengiriman Maret 2020 di bursa ICE London terpantau bergerak naik sebesar 2.90%. 

 

Kemudian, harga kakao meningkat dipicu karena produksi  kakao terlihat turun di Ghana, negera 

produsen terbesar kedua di dunia. Mengonfirmasi data the Ghana Cocoa Board bahwa selama 1 – 



 
 

 
 

29 Oktober 2020 membeli 116,141 MT dari petani turun sebesar 9.6% dari 2019 lalu, karena 

kekeringan di Ghana, sehingga mengurangi hasil panen. 

 

Demikian juga harga kakao meningkat karena masalah politik di Ivory Coast sehingga petani 

mengalami kesulitan untuk mengirim kakao ke pelabuhan. Hasil pengamatan dari bursa ICE 

persediaan kakao bergerak turun selama 6 bulan terakhir dan mencapai jumlah terendah pada 

Senin (16/11). 

 

Mengonfirmasi data Gepex, organisasi dari 6 perusahaan pengilingan kakao terbesar dunia, 

mengatakan bahwa kakao yang diproses pada Oktober 2020 terpantau naik sebesar 4.2% dari 2019 

lalu menjadi 49, 422 MT. Kemudian, persediaan kakao terlihat meningkat di Ivory Coast ketika 

pemerintah Ivory Coast mengumumkan bahwa jumlah kakao yang dikirim petani ke pelabuhan 

selama 1  Oktober  – 15 Nopember 2020 yang meningkat sebesar 11.7% dari 2019 lalu menjadi 

596,538 MT. Persediaan menurut pengamatan bursa ICE untuk pada Rabu (18/11) sebesar 3.216 

juta kantong. 

 

 
tradingeconomics.com) 

 

Hingga pada akhir pekan ketiga, Jum’at (20/11), tercatat komoditas kakao berjangka 

memperpanjang kenaikan untuk diperdagangkan di atas level US$3.000 per ton pada minggu 

terakhir November 2020, menyentuh level tertinggi sejak Agustus 2016 karena pedagang terburu-

buru membeli biji untuk menghindari biaya yang lebih tinggi dari produsen Pantai Gading dan 

Ghana.  

 

American Hershey mengambil langkah yang tidak biasa dengan membeli biji melalui pasar fisik, 

setelah 2 negara produsen teratas memperkenalkan premium sebesar US$400 per ton untuk 

pembelian fisik yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan para petani. Namun, Pantai Gading 

dan Ghana masih memiliki stok kakao yang banyak dari tanaman kakao saat ini dan mengancam 

akan menghentikan program yang membiarkan pembeli memeriksa apakah kakao ditanam secara 

berkelanjutan. 

https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa


 
 

 

Semerntara itu, laporan dari Tanah Air, merujuk laman Antara, Jum’at (20/11), harga biji coklat atau 

kakao kering di Pidie Jaya (Pijay) selama dua bulan  terakhir masih bertahan mulai  Rp 27.000 - 

Rp28.000 per kg. Tercatat, agen penampung biji kakao di pusat pasar Keudee Kecamatan 

Trienggadeng, Pijay, mengatakan, harga biji coklat atau kakao selama dua bulan terakhir di tingkat 

petani lokal mencapai Rp27.000 - 28.000 per kilogram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aceh.tribunnews.com/tag/pidie-jaya
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Analisis Harga Kakao Minggu Ke Empat Bulan November 2020 
 

Pada perdagangan akhir pekan sebelumnya, Jum’at (20/11) harga kakao berjangka ditutup naik. 

Kemudian pada awal pekan, Senin (23/11), harga kakao untuk kontrak berjangka Desember 2020 di 

bursa ICE New York, terpantau menguat yang dipicu oleh pelemahan kurs dolar AS. Namun, pada 

akhir pekan keempat bergerak turun signfikan, besar, seperti yang tergambar dalam Chart. 

 

Tercatat di bursa ICE New York pada perdagangan Senin (23/11), harga kakao sebagai bagian soft 

commodities bergerak mixed. Harga terlihat terdongkrak ke level harga tertinggi selama 9 bulan 

dan harga di bursa ICE London bergerak naik ke harga tertinggi selama 1 ¾ bulan. 

 

Tercatat, harga kakao untuk kontrak pelepasan Maret 2020 naik sebesar US$47 atau naik 1.76% 

menjadi US$2,712 per ton dan harga kakao di ICE London ditutup bergerak naik 1.40%. Kenaikan 

harga kakao, merujuk laporan Organisasi Kakao Internasional (ICCO),  bahwa produksi kakao dunia 

akan turun sebesar 2% dari 2019 lalu menjadi 4.724 MMT. Bahkan, diperkirakan produksi kakao 

yang digiling akan turun 3.1% dari tahun lalu menjadi 4.635 MMT penurunan pertama sejak 2016. 

 

Menurut ICCO, bahwa perkiraan pasar kakao akan surplus 42,000 MT dari defisit 52,000 MT di 

2018/19. Produksi di Ivory Coast diperkirakan naik 1.2% dari tahun lalu menjadi 2.18 MMT. 

Selanjutnya, produksi Ghana diperkirakan naik 2.3% dari tahun lalu menjadi 850,000 MT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (25/11), harga kakao di ICE New York dan  harga kakao di ICE 

London bergerak naik ke level harga tertinggi selama 4 ¼ tahun di New York. Sehingga, harga kakao 

untuk kontrak pengantaran Maret 2020 di bursa ICE New York bergerak naik sebesar US$32 atau 

1.16% menjadi US$2,785 per ton dan harga kakao untuk kontrak pengiriman Maret 2020 di ICE 

London bergerak naik 1.04%. 

 

Merujuk laporan Hershey’s yang membeli kakao melalui kakao berjangka di ICE New York 

daripada  membeli di pasar fisik. Pergerakan ini bisa diikuti oleh perusahaan coklat lainnya sehingga 

meningkatkan harga kakao. Pembelian Hershey’s membuat persediaan kakao di ICE turun ke 9 ¾ 

bulan terendahnya pada Selasa (24/11). 

. 

Sehingga, harga kakao di bursa ICE New York naik lebih tinggi karena pembelian Hershey’s 

dilakukan di ICE New York, sedangkan di London pembelian kakao tidak dilakukan karena kakao di 

London berasal dari Cameroon yang kualitasnya lebih rendah. 

 



 
 

Selanjutnya, laporan the Ghana Cocoa Board , Selasa (24/11), membeli kakao dari petani 

pada  tanggal 1 -29 Oktober sebesar 116,141 MT turun 9.6% dari tahun lalu. Ghana mengalami 

kekeringan sehingga hasil panen kakaonya berkurang.  Pemerintah Ivory Coast pada Senin (23/11)  

mengatakan bahwa petani telah mengirimkan kakao ke pelabuhan dari 1 Oktober – 22 November 

2020 jumlahnya naik 11.3% dari tahun lalu menjadi 693,375 MT akibat dari banyak  negara-negara 

Eropa yang di lockdown karena pandemi covid gelombang ke dua mengakibatkan permintaan kakao 

berkurang. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan Kamis  (26/11), tercatat di laman Reuters, harga kakao meningkat di 

New York dan London. Kenaikan itu dipicu  karena para importir tidak lagi membeli kakao langsung 

di pasar fisik karena menghindari dikenakan pajak ekspor dari daerah asal.  

 

Panen sudah selesai di Afrika Barat dan diperkirakan produksinya akan meningkat, sementara 

permintaan berkurang selama lockdown yang diberlakukan di negara Eropa akibat pandemi covid 

gelombang ke dua.  Penggilingan kakao yang dilakukan di Amerika Utara dan Eropa turun 4 % dari 

tahun lalu, sementara di Asia turun 10% dari 2019 lalu. 

 

Kemudian, terpantau curah hujan tidak merata di Afrika  Barat dan suhu mendekati normal. 

Sementara di Indonesia dan Malaysia curah hujan banyak. Kemudian, persediaan kakao menurut 

ICE pada  Selasa (24/11)  sebesar 3.157 juta kantong 

 

 
Harga Komoditas Dunia (inbizia.com) 

 

 

Pada akhir pekan keempat November 2020, Jum’at (27/11), tercatat harga kakao di bursa ICE New 

York untuk kontrak Maret 2020 (CCH21) itutup turun sebessar -27  atau turun 0,98%. Sementara di 

bursa  ICE London, harga kakao (CAH210) bergerak melemah dan ditutup turun 0.59%.  

 

https://www.inbizia.com/harga-komoditas-dunia-288058


 
 

 
 

 

 

Tampaknya, harga kako membukukan penuruan moderat pada akhir pekan. Penurunan ini terjadi di 

tengah-tengah kuatnya suplai dari Pantai Gading, produsen terbesar dunia. Data pemerintah Pantai 

Gading menyebutkan, bahwa pengiriman biji kakao di Pelabuhan Pantai Gading dari 23-29 

November 2020 sebesar 93.500 MT atau naik + 18.5% y/y dan pengiriman biji kakao kumulatif di 

Pantai Gading selama 1 Oktober - 29 November yang bergerak naik sebesar 12,1% y/y di 786.035 

MT.  
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 Analisis Harga Kopi Arabika Bulan November 2020 
 

Sepanjang November 2020, pergerakan harga kopi arabika di ICE New York seperti yang terlihat 

dalam chart, cenderung bergerak menguat. Kendati demikian volatilitas harga terjadi akibat efek 

goncangan pasar global. Pada awal pekan pertama transaksi kopi arabika, gerakan harga 

melanjutkan perdagangan pada akhir pekan keempat Oktober 2020. 

 

Ihwal itu berlanjut hingga awal November 2020, Senin (2/11). harga kopi arabika masih tertekan 

yang dipicu melemahnya kurs real Brasil. Sehingga tercatat, harga kopi arabika untuk kontrak 

pengantaran Desember 2020 di bursa utama kopi arabika dunia, ICE New York, turun sebesar atau 

kisaran 20 sen (0.19%) menjadi US$104.40. 

 

Tekanan harga kopi sejak akhir pekan sebelumnya, hingga awal November 2020 dipicu oleh laporan 

Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa produksi kopi  dunia  hingga September 2020 bergerak  

turun 2.2% dari 2019 menjadi 169.344 juta. Konsumsi kopi global bergeral turun 0.5% menjadi 

167.807 juta . 

 

Bahkan, dilaporkan pula bahwa pasar kopi dunia  akan menjadi surplus sebesar 1.538 juta kantong 

dari  perkiraan sebelumnya surplus 952,000 kantong. Dan, diperkirakan ekspor kopi global dari 

Oktober – Agustus 2020 bergerak turun 5.6 menjadi 116.54 juta. 

 

Begitu juga memasuki medio November 2020, laporan dari Tanah Air dengan merujuk berita 

Antara, Jum’at (13/11), bahwa kopi gayo, yang merupakan varietas kopi arabika yang menjadi salah 

satu komoditi unggulan yang berasal dari Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo juga cukup 

terkenal di dunia internasional karena memiliki aroma dan cita rasa yang khas dibandingkan jenis 

kopi lainnya. Bahkan, kopi Gayo juga beberapa kali meraih penghargaan sebagai kopi terbaik di 

dunia. Hal itu tentu membuat kopi Gayo menjadi salah satu varietas kopi yang memiliki harga 

termahal di dunia. 

 

Namun, sejak masa pandemi Covid-19, harga jual kopi Gayo tidak stabil dan diketahui secara rerata 

mengalami penurunan dan belum tampak adanya tanda-tanda kenaikan. Padahal, saat ini petani 

kopi di Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah mulai memanen kopi sebagai tanaman 

komoditas utama ekonomi masyarakat Gayo. 

 

 

 

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Aceh
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Kopi%20Gayo
https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Aceh


 
 

 

Petani kopi di Bener Meriah mengaku, saat ini harga kopi merah atau kopi gelondong dengan 

takaran satu kaleng atau 10 bambu hanya dihargai Rp60.000. Padahal sebelum terjadi pandemi 

Covid-19 atau tepatnya di akhir tahun 2019, harga 'emas merah' dari wilayah Aceh Tengah itu 

sempat dibanderol Rp120.000 untuk takaran 1 kaleng. 

 

Kemudian, sepanjang pekan ketiga November 2020, harga kopi arabika terlihat tertekan. Pada awal 

pekan, Senin (16/11), harga soft commodities mixed, di mana tercatat harga kopi arabika di awal 

pekan bergerak melemah, melanjutkan tekanan pada akhir pekan sebelumnya. 

 

Tekanan harga di awal pekan diseret oleh tekan harga pada unjung pekan seelumnya. Harga soft 

commodities bergerak mixed termasuk harga kopi arabika. Tekanan terjadi dipicu oleh 

melemahnya kurs real Brazil. Sehingga tercatat, harga kopi arabika untuk kontrak Maret 2021 di 

bursa ICE New York tertekan sebesar 75 sen atau kisaran 0.66% menjadi level US$112.20 . 

 

Tekanan harga itu juga dipicu oleh adanya laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO) bahwa 

produksi kopi  dunia  akan turun sebesar 2.5% dari 2019 lalu menjadi 168.836 juta kantong. 

Sementara itu, dilaporkan konsumsi kopi global akan turun sebesar 0.9% dari 2019 lalu menjadi 

167.593 juta kantong.  

 

Bahkan, menurut ICO pada lapoiran Selasa (17/11), bahwa pasar kopi dunia akan menjadi surplus 

1.244 juta kantong dari  perkiraan sebelumnya surplus 3.975 juta kantong. Kemudian, ekspor kopi 

Brasil pada 2020 ini diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Selanjuutnya, ekspor 

kopi arabika dari Colombia pada  Oktober lalu, bergerak turun sebesar 14% dari 2019 lalu menjadi 

1.041 juta kantong 

 

 
harga Komoditas Dunia (inbizia.com) 

 

 

https://bekasi.pikiran-rakyat.com/tag/Aceh
https://www.inbizia.com/harga-komoditas-dunia-288058


 
 

 
 

Hingga pada akhir perdagangan November 2020, Jum’at (27/11), dilaporkan laman Antara Medan, 

bahwa kopi arabika Gayo yang tumbuh di dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah merupakan salah 

satu biji kopi pilihan terbaik di Aceh. Memasuki panen raya akhor November 2020 ini,  kopi arabika 

Gayo mengalami penurunan harga jual. Penampakan biji kopi (green bean) yang telah disortir dan 

siap untuk dijual. 

 

Sehingga pada akhir November 2020, Senin (30/11), bergerak reli ke harga tertinggi selama 2 ½ 

bulan yang dipicu produksi kopi di Brasil bergerak turun karena cuaca kering. Tercatat, harga kopi 

arabika untuk kontrak pengantaran Maret 2021 di bursa ICE New York bergerak naik sebesar 

US$7.05 atau kisaran 6.02% menjadi level US$124.20. 

 

Menurut laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa produksi kopi  dunia  akan turun 

sebesar 2.5% dari 2019 menjadi 168.836 juta kantong. Demikian juga, konsumsi kopi global 

bergerak turun 0.9% dari 2019 lalu menjadi 167.593 juta kantong. 
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Analisis Harga CPO Bulan November 2020 

 

Sepanjang November 2020, pergerakan harga CPO (crude palm oil) bergerak fluktuatif dengan 

kecenderungan di akhir November 2020 stabil, seperti yang terlihat dalam Chart. pada transaksi 

awal pekan pertama November 2020, bergerak naik seperti yang terlihat dalam chart berdasarkan 

data harga ICDX. Namun demikian, pada awal pekan pertama November 2020, Senin (2/11), 

dilaporkan bahwa harga  referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) 

periode November 2020 sebesarUS$782,03/metrik ton. Harga referensi  tersebut  meningkat 

sebesar US$13,05 atau 1,70 persen dari periode Oktober 2020, yaitu sebesar US$768,98/metrik 

ton. 

 

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea 

Keluar.Menurut Kementerian Perdagangan, bahwa saat ini  harga  referensi CPO telah melampaui 

ambang US$750/metrik ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 3/metrik ton 

untuk periode November 2020. 

 

Demikian pula pantauan pada Selasa (3/11), harga kelapa sawit penetapan ke 44 bulan November 

2020, Periode 4 - 10 November 2020 mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur. Kenaikan 

terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp22,79/kg atau mencapai 1,09 persen 

dari harga peka sebelumnya. 

 

Mengonfirmasi harga minyak sawit Januari 2020 lalu di Bursa Malaysia Derivatif Exchange harga 

naik 60 ringgit atau 1.95% menjadi 3,130 ringgit ($751.86) per ton, harga tertinggi sejak 13  Januari. 

Pasar memperkirakan produksi Malaysia akan menurun. Produksi minyak sawit di pada Oktober 

2020 turun sebesar 6% dari bulan sebelumnya, dan persediaan turun 8%  akibat pembatasan 

kegiatan akibat pandemic Covid -19 sehingga kekurangan buruh untuk melakukan panen sawit. 

 

Memasuki medio November atau akhir pekan kedua, Jum’at (13/11), tercatat harga minyak sawit 

sempat bergerak naik 3% pada Rabu (10/11. Laporan the Southern Palm Oil Millers Association 

memperkirakan produksi minyak sawit dari tanggal 1 -10 Nopember turun 12% dari Oktober yang 

lalu. Berita ini dikeluarkan untuk menambahkan laporan  MPOB ( Malaysian Palm Oil Board)   pada 

Selasa (10/11) pada Oktober 2020 produksi minyak sawit turun 7.8% dari bulan lalu menjadi 1.72 

juta ton, terendah sejak Mei 2020. 



 
 

 
 

 

Kemudian, data menunjukkan, Indonesia mengekspor 2.76 juta ton minyak sawit dan produknya 

seperti oleochemicals pada September 2020 bergerak turun 15% dari tahun lalu pada bulan yang 

sama menurut Indonesian Palm Oil Association. Kemudian, harga minyak sawit meningkat karena 

produksi berkurang akibat kekurangan pekerja untuk melakukan panen, sedangkan pada musim ini 

bagus untuk melakukan panen, karena cuaca hujan menyebabkan tanaman menghasilkan buah 

yang lebih baik. 

 

Memasuki pekan ketiga November 2020, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) 

bergerak fluktuatif, seperti yang terlihat dalam Chart. Pada akhir pekan sebelumnya, Jum’at 

(20/11), terlihat melemah. Padahal pada pekan kedua sebelumnya, selama empat hari 

perdagangan, harga CPO selalu ditutup dengan koreksi. Harga minyak nabati untuk kontrak 

berjangka Negeri Jiran telah terkoreksi 7,6%. 

 

Pada awal pekan, Senin (16/11), terkoreksinya harga CPO masih merupakan imbas dari tekanan 

harga pada akhir pekan sebelumnya. Tekanan ini dipicu oleh penurunan harga minyak kedelai di 

CBOT dan Di Dalian Commodity Exchange. Turunnya harga minyak mentah juga mempengaruhi 

harga minyak sawit. 

 

Sehingga pada awal pekan kedua, harga minyak sawit ini untuk kontrak pelepasan Januari 2020 di 

Bursa Malaysia Derivatives Exchange melemah sebesar 1.1%  menjadi RM3,355 atau kisaran 

US$811.96 per ton. 

 

Selanjutnya, merujukan laman Bloomberg, diperkirakan  bahwa ekspor berkurang pada Nopember 

2020 ini dan produksi masih akan turun lagi maka harga minyak sawit diperkirakan akan naik lagi 

pada pekan ketiga ini. Kemungkinan harga minyak sawit turun apabila harga minyak kedelai turun 

karena panen kedelai sudah selesai. 

 

Pada perdagangan akhir pekan keempat November 2020, Jum’at (27/11), harga minyak sawit pada 

penutupan pasar berlanjut turun yang dipicu tertekannya jumlah ekspor Nopember 2020 dan 

permintaan minyak sawit berkurang. Sehingga, harga minyak sawit untuk kontrak pengantaran 

Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange terpental sekitar RM46 atau menjadi RM3. 

 

Tercatat oleh Bloomberg, bahwa ekspor Malaysia dari 1-25 Nopember 2020 bergerak turun 19% 

dibanding Oktober 2020. Pengiriman minyak sawit ke India, negara tujuan ekspor terbesar dari 

minyak sawit turun 50%, dan permintaan dari Uni Eropa juga turun, menurut Intertek Testing 

Services. Namun turunnya produksi selama musim hujan  monsoon, membuat penurunan 

harga  tertahan. Harga sempat naik 1% karena persediaan berkurang karena cuaca La Nina 

mempengaruhi produksi global dari minyak nabati termasuk minyak sawit. 

 



 
 

 
Palm Oil | 1980-2020 Historical (tradingeconomics.com) 

 

Sebenarnya, harga minyak sawit pada akhir November 2020 ini cukup tinggi sehingga para importir 

beralih ke minyak kedelai walaupun biaya dan kualitas kurang dari minyak sawit. Harga minyak 

sawit Malaysia turun karena ada rumor bahwa Cina sedang mencuci cargonya untuk mengganti 

untuk mengangkut minyak kedelai. 

 

Hingga pada akhir November 2020, Senin (30/11) terpantau laman Bloomberg, harga CPO Malaysia 

terkoreksi usai menguat 1,52% sepanjang pekan keempat November. Harga CPO kontrak 

pengiriman Februari 2021 di Bursa Malaysia Derivatif Exchange mengalami koreksi sebesar 1,03% 

dibanding posisi penutupan minggu lalu ke RM 3.302/ton.  Koreksi yang terjadi dipicu oleh kabar 

kurang mengenakkan yang datang dari Malaysia.  

 

Laman Bloomberg melaporkan Malaysia saat ini tidak memiliki rencana untuk memperpanjang 

pembebasan pajak atas minyak sawit yang akan berakhir pada 31 Desember, mengutip 

Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas negara tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/palm-oil
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Analisis Harga Emas Bulan November 2020 

 

Pergerakan harga emas selama November 2020 bergerak stabil di mana pada akhir November, 

harga anjlok, seperti yang tercatat dalam Chart bursa ICDX. Beberapa kali terjadi penguatan selama 

November 2020. Pada perdagangan pekan pertama November 2020, harga emas di pasar spot dan 

bursa berjangka bergerak naik dengan pola zig-zag, dan kemudian di akhir pekan, Jum’at (6/11) 

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

kuat terhadap aset safe haven.  

 

Di Tanah Air, pada awal pekan, Senin (2/11), terlihat harga emas spot untuk logam mulia Antam 

yang dijual di Pegadaian, harga tetap atau tidak berubah dibandingkan sebelumnya untuk ukuran 2 

gram.  Mengutip laman Pegadaian, harga emas untuk logam mulia Antam di Pegadaian untuk 

ukuran 2 gram mencapai Rp 1.972.000. 

 

Kemudian, di bursa internasional, dengan mengutup laman Bloomberg, harga emas mengakhiri 

Oktober 2020 dengan tidak berhasil mempertahankan level psikologis di US$1,900 per ons dengan 

harga emas turun menyentuh kerendahan selama 1 bulan pada level US$1,859. Sekalipun akhirnya 

berhasil bergerak naik ke US$1,880 per ons, naik 0.65% dalam satu hari. 

 

Dilaporkan pula, hingga awal November ini masih belum jelas siapa yang akan menang, Namun dari 

data terbaru dan sumber terpercaya Donald Trump sedang “leading” dan kemungkinan besar akan 

menang. Namun tidak pasti juga apakah hasil pemilihan akan bisa segera keluar. Resiko yang paling 

signifikan yang dapat berakibat negatip bagi emas adalah apabila hasil pilpres tidak jelas atau selisih 

sedikit sekali. 

 

Selanjutnya, memasuki medio November 2020, Jum’at (13/11), merujuk Bloomberg, tercatat harga 

emas menguat pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Metal berharga mendapatkan 

dukungan dari melemahnya indeks dolar AS dan berhentinya reli di pasar saham global, dengan 

para trader dan investor fokus lebih banyak kepada kondisi Covid–19 yang menakutkan.  

 

Sehingga, harga emas berjangka untuk kontrak pengantaran Desember 2020 bergerak naik sebesar 

$7.50 per ons pada level US$1,869.10. Sementara itu, harga emas PT Antam ditawarkan beli pada 

Rp 968.000,- per gram, turun Rp 2000,- 

 



 
 

Dalam pemilihan presiden AS, hingga akhir pekan kedua November 2020, masih ada beberapa 

negara bagian yang belum selesai penghitungannya karena ada penghitungan ulang. Presiden 

Trump mengatakan bahwa dia akan menang sehubungan dengan banyaknya bukti-bukti 

kecurangan yang akan dibawa ke Supreme Court. 

 

Kemudian, merujuk laman Bloomberg, diberitakan pula, bahwa pada Senin (16/11), setelah eforia 

berita yang positif terkait vaksin, sentimen risk–off kembali ke pasar dengan para investor 

menghadapi realita yang keras dari kasus virus pandemic Covid-19, lebih banyaknya restriksi yang 

dibuat dan tidak adanya stimulus yang baru. 

 

Maka, usai tertekan US$100 pada pekan sebelumnya, emas telah kembali pada jalur pemulihannya, 

yang tampak akan berlanjut pada pekan ketiga ini. Penurunan memang selalu cepat, namun 

kenaikan akan memakan waktu yang bertahap. 

 

Kontras dengan itu, pada perdagangan Selasa (17/11), harga emas terpental pada awal 

perdagangan sesi Amerika Serikat. Ihwal ini dipicu berita perusahaan farmasi yang lainnya juga 

mendapatkan hasil yang sangat positif dari uji coba vaksin Covid–19.  

 

Minat terhadap risiko bergerak naik pada awal pekan, Senin (16/11), yang terbukti dengan pasar 

saham mengalami rally dan imbal hasil obligasi pemerintah mengalami kenaikan.  Sehingga, harga 

emas berjangka untuk kontrak pengantaran Desember 2020 bergerak turun sebesar US$11.20 ke 

level US$1,874.90 per ons. 

 

 
 

Pada akhir pekan keempat November 2020, Jum’at (27/11), merujuk Reuters, harga emas terlihat 

bergerak turun tipis. Harga emas terlihat berada di jalur penurunan mingguan terburuk dalam dua 

bulan, karena harapan untuk vaksin Covid-19 dan rebound dalam pertumbuhan ekonomi 

mengurangi permintaan untuk aset safe-haven. 
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Sehingga tercatat, harga emas spot turun sebesar 0,1% menjadi US$1.808,30 per ons atau turun 

3,4% dalam sepekan. Ihwal ini merupakan kerugian mingguan terbesar sejak 25 September 2020. 

Kemudian, harga emas berjangka AS sedikit berubah pada level US$1.806,40. Vaksin coronavirus 

buatan AstraZeneca disebut-sebut sebagai vaksin untuk dunia karena harganya yang terjangkau. 

 

Sementara itu, di Tanah Air, pada ujung November 2020, Senin (30/12), harga emas batangan yang 

dijual di Pegadaian berada pada posisi yang sama dengan harga akhir pekan sebelumnya. 

Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat ukuran terkecil 

yakni 0,5 gram dan 1 gram hanya tersedia untuk cetakan UBS yakni Rp513.000 untuk ukuran 0,5 

gram dan Rp950.000 untuk ukuran 1 gram. 

 

Sementara di hursa internasional, pada awal pekan, harga emas tergelincir dan berada di jalur 

untuk bulan terburuk dalam empat tahun, karena optimisme atas rebound ekonomi akibat vaksin 

virus corona yang mendorong ekuitas ke rekor tertinggi menekan daya tarik logam emas sebagai 

aset safe-haven. 

 

Tercatat pada laman Bloomberg, harga emas spot bergerak turun sebesar 1 % menjadi US$1,768.36 

per on. Tercatat, harga emas bergerak turun 5,9% sepanjang November lalu, penurunan bulanan 

terbesar sejak November 2016. Sementara itu, harga emas berjangka di bursa AS bergerak turun 

sebesar 0,88% menjadi US$ 1.772,40. 

 

Terlihat optimisme vaksin mendorong dolar ke level terendah lebih dari dua tahun dan 

menempatkan saham dunia di jalur untuk rekor kenaikan sebulan. Tampaknya, para investor 

mengamati kesaksian Kongres oleh Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell ntuk petunjuk tentang 

kemungkinan arah kebijakan moneter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://search.bisnis.com/?q=harga+emas
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Analisis Harga Karet Bulan November 2020 

 

Perdagangan karet di bursa berjangka sepanjang November 2020, harga tetap bergerak fluktuatif, 

seperti yang terlihat dalam chart. Memasuki pekan pertama November 2020, harga karet di bursa 

berjangka dan spot internasional, bergerak melemah. Ada sentimen negatif pergerakan harga di 

pasar spot dalam negeri, terutama di wilayah sentra produksi karet. 

 

Dimulai pada awal perdagangan karet pekan pertama, Senin (2/11), perdagangan karet di bursa 

Tocom (bursa komoditas Jepang) anjlok tajam hingga mencetak penurunan harian terburuk dalam 9 

tahun. Aksi profit taking terpantau masih terjadi di bursa komoditas internasional pasca lonjakan 

harga di posisi rekor tinggi pekan sebelumnya.  

 

Selain karet Tocom yang anjlok 7% lebih, harga karet di bursa SHFE dan juga Sicom masing-masing 

terpental 4% lebih. Terpentalnya harga minyak mentah hingga 3% lebih menjadi pemicu aksi profit 

taking yang sudah berlangsung selama 3 sesi terakhir. Harga minyak mentah dunia sedang anjlok ke 

posisi terendah dalam 5 bulan. 

 

Sebagaimana diketahui, harga karet pada pekan sebelumnya menjulang tinggi dipicu  meningkatnya 

permintaan dari China dan India sebagai negara konsumen terbesar di dunia dan terganggunya 

supply di negara produsen utama karet seperti Vietnam dan Thailand. Asosiasi Negara Produsen 

Karet Alam memperkirakan produksi global telah turun hampir lima persen hingga akhir tahun 

2020.    

 

Demikian juga pada medio November 2020, Jum’at (13/11), laporan laman Antara, Pontianak, 

bahwa pandemic Covid-19 memukul kehidupan rakyat kecil, warga perbatasan Indonesia-

Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Untuk bertahan hidup, mengais rezeki dengan 

menyadap karet di perkebunan. Dari tetesan karet itu, ia menghidupi keluargnya. 

 

Sementara itu, laporan dari  bursa internasional, harga karet di bursa Tocom bergerak naik 

melanjutkan rebound sesi sebelumnya. Namun untuk harga karet Sicom dan juga di SHFE masih 

lemah oleh tekanan penurunan harga minyak mentah di pasar global.  Harga karet Tocom yang 

diperdagangkan di bursa Osaka-Jepang uptrend disupport oleh posisi pelemahan yen Jepang 

terhadap dolar AS yang juga untungkan bursa saham Tokyo. Namun dibatasi oleh anjloknya harga 

minyak mentah di tengah kekhawatiran melemahnya permintaan dari Eropa. 

 

https://www.suara.com/tag/perbatasan-indonesia-malaysia
https://www.suara.com/tag/perbatasan-indonesia-malaysia
https://www.suara.com/tag/entikong


 
 

 
 

Sementara itu, pada awal pekan ketiga November 2020, Senin (16/11), laporan berita Antara 

Palembang, bahwa harga jual komoditi karet di Sumatera Selatan mengalami peningkatan sejak 

beberapa pekan November 2010 ini. Kenaikan harga ini diprediksikan akan terus terjadi sampai 

dengan akhir 2020. Merujuk data Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, bahwa kenaikan harga karet 

dunia memicu peningkatan harga karet di Indonesia. Terdapat tiga penyebab harga karet dunia 

meningkat saat ini, salah satunya makin ketatnya pasokan karet alam akibat produksi karet alam 

dunia. Bahwa, tiga bulan terakhir terjadi penurunan produksi hampir di semua negara produsen 

karet alam, kecuali Vietnam. 

 

Selanjutnya, di bursa internasional, pada Senin (16/11), harga karet di bursa Tocom Jepang ditutup 

menguat ke posisi tertinggi selama 2 pekan. Sedangkan harga karet bursa Shanghai (SHFE) bergerak 

naik ke posisi tertinggi 1 pekan. Untuk harga karet Sicom naik mendekati kisaran tertinggi 2 pekan 

yang dicapai 2 sesi sebelumnya.  

 

Selain fundamental perdagangan karet yang masih kuat, kenaikan harga awal pekan ini mendapat 

dorongan dari pergerakan kuat harga minyak mentah yang naik cukup signifikan sepanjang sesi Asia 

dan juga pelemahan dolar AS. Namun untuk karet Tocom, pelemahan dolar AS membatasi 

pergerakan gain  

 

 
Harga Komoditas Dunia (inbizia.com) 

 

Selanjutnya, pada akhir pekan keempat November 2020, Jum’at (27/11), merujuk Bloomberg, 

terpantau perdagangan karet akhir pekan di bursa komoditas internasional mengalami lompatan 

harga cukup signifikan, setelah sesi sebelumnya terkoreksi teknikal.  Sehingga, harga karet di bursa 

Tocom dan Sicom bergerak naik ke posisi tertinggi 1 bulan, sedangkan karet di bursa SHFE naik ke 

level tertinggi  3 pekan.  

 

Demikian secara mingguan semua pasar karet cetak weekly gain dengan kenaikan yang signifikan; 

seperti karet Tocom menguat 8,33% secara mingguan, karet Sicom menguat 6,84% dan karet SHFE 

naik 2,02%. Pergerakan kuat minggu ini selain ditopang fundamental pasar karet yang solid, juga 

pergerakan harga minyak mentah yang rally Panjang. 

https://www.suara.com/tag/komoditi
https://www.suara.com/tag/karet
https://www.suara.com/tag/karet-alam
https://www.inbizia.com/harga-komoditas-dunia-288058


 
 

 

Fundamental perdagangan karet masih sangat kuat sejalan meningkatnya industri otomotif di China 

selama 2 bulan terakhir yang memicu peningkatan demand. Harga semakin naik dikarenakan 

terbatasnya pasokan global oleh penurunan produksi karet di seluruh Asia Tenggara yang 

menyumbang lebih dari dua pertiga dari pasokan karet alam. Turunnya produksi terjadi karena 

kekurangan tenaga kerja akibat Covid-19, banjir, dan kondisi cuaca yang tidak mendukung di 

Thailand dan Vietnam. 

 

Hingga pada pengujung perdagangan November, Senin (30/11), merujuk laman Reuters, harga 

karet ditutup melemah signifikan. Harga karet untuk kontrak pengantaran Januari 2021, kontrak 

teraktif di Tocom ditutup anjlok 4,92% atau 11,80 poin ke level 228,10 yen per kilogram (kg). Harga 

karet sebelumnya juga dibuka melemah 0,38% atau 0,90  oin di level 239,00 yen per kg.  

 

Sementara itu, analis broker Yutaka Shoji, Gu Jiong mengatakan melemahnya mata uang yuan juga 

menekan harga karet, terutama di bursa berjangka Shanghai, yang berimbas ke bursa Tocom  

 

Selanjutnya, perdagangan karet awal Desember 2020 di bursa komoditas internasional berlanjut 

mengalalami tekanan, yang dipicu aksi profit taking, dengan harga karet SHFE dan Tocom 

turun  dari posisi tertinggi 1 bulan.  Namun pergerakan rebound terjadi pada harga karet Sicom 

yang naik ke posisi tertinggi 1 bulan. 

 

Pergerakan positif harga karet Sicom, yang menurut survey Caixin, data PMI Manufaktur PMI, yang 

merespon positif laporan kinerja manufaktur China.  Caixin China naik menjadi 54,9 pada November 

2020 dari 53,6 pada Oktober 2020, mengalahkan perkiraan pasar 53,5. Ini merupakan pertumbuhan 

terkuat dalam aktivitas pabrik sejak November 2010, karena pemulihan ekonomi pasca epidemi 

terus meningkat. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Bulan November 2020 

 

Harga kopi robusta sepanjang November 2020, bergerak fluktuatif di pasar berjangka maupun 

pasar spot, seperti yang terlihat dalam Chart. Pada pekan pertama November 2020, harga kopi 

robusta bergerak t menguat Mengonfirmasi laporan Organisasi Kopi Internasional (International 

Coffee Organization/ ICO) pada awal November  2020, ekspor kopi dunia pada 2020 diproyeksikan 

turun 5.6% dari 2019 menjadi 116.54 juta kantong. 

 

Maka pada awal pekan November, Senin (2/11), kopi robusta sebagai bagian soft commodities 

bergerak mixed, sehingga harga kopi robusta  berlanjut mendaki. Naik ke level tertinggi selama 1 

bulan. Untuk kontrak pelapasan Januari 2021, harga kopi robusta di bursa ICE London naik sebesar 

1.05%. 

 

Sementara itu, menurut General Departement of  Vietnam Customs, melaporkan bahwa ekspor 

kopi robusta Vietnam untuk Januari – September 2020 bergerak turun sebesar 1.4% dari 2019 lalu 

menjadi 1.251 MMT. Kemudian, perkiraan produksi kopi robusta Vietnam pada 2020/2021 naik 

1.7% dari 2019lalu menjadi 524,144 MT. 

 

Badai Tropis Eta yang dapat menyebabkan banjir di perkebunan kopi dan mengurang hasil panen 

kopi. Topan Molave pada bulan lalu juga menyerang daerah perkebunan dan merusak tanaman 

kopi dan infrastruktur di Vietnam, sehingga panen kopi tertunda di Vietnam. 

 

Cuaca La Nina membuat musim hujan terjadi di Vietnam’s Central Highland, musim hujan 

diperkirakan akan berakhir awal Nopember 2020. Namun menurut the Buon Ma Thuot Coffee 

Association, cuaca La Nina akan membuat hujan turun lebih lama diperkirakan sampai akhir 

Nopember 2020. Sehingga, diperkirakan persediaan kopi robusta bertambah ke level tertinggi 

selama 5 ¾ bulan setelah turun ke terendah 1¾ tahun di 10.808 lot pada 14 Oktober 2020. 

 

Selanjutnya, memasuki medio November atau akhir pekan kedua November 2020, Jum’at (13/11), 

dilaporkan dari oleh International Coffee Organization/ICO) b bahwa harga kopi belum akan 

membaik dalam waktu dekat. Pasalnya, perekonomian sejumlah negara tujuan ekspor kopi 

Indonesia diprediksi masih akan tertekan sehingga serapan kopi mereka berkurang.   

 



 
 

Sehingga beberapa langkah yang sedang, sudah, dan akan dilakukan oleh ICO antara lain 

membentuk forum multi stakeholder, memanfaatkan special fund untuk negara produsen kopi, dan 

me-review perjanjian kopi internasional untuk mendorong proses modernisasi kopi sekaligus 

mewujudkan sektor kopi yang resilience dan sustainable.  

 

Sementara itu, di dalam negeri, Kementerian Perdagangan RI, juga menempuh sejumlah langkah 

untuk menolong industri kopi nasional. Di samping itu, Kemendag juga menyederhanakan proses 

ekspor kopi dan telah meluncurkan Go Dagang sebagai platform pelatihan perdagangan berbasis 

digital yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.  

 

Pada akhir pekan keempat November, Jum’at (27/11), laporan dari laman Antara, Palembang, 

bahwa harga biji kopi di tengah pandemi terjun bebas. Petani kopi sangat terpukul. Baik untuk jenis 

biji kopi kering (jemur gelondongan) dan biji kopi basah. 

 

Kondisi ini berlaku di seluruh daerah penghasil kopi di Sumatera Selatan. Di Muara Enim, Pagar 

Alam dan OKU. Muara Enim misalnya. Di kabupaten itu, kopi kopi robusta hanya dihargai Rp15.000 

per kg. Sebelumnya sempat bertengger diharga Rp18.000 per kg. Itu kopi yang dijemur 

gelondongan. Kalau kopi basah yang digiling usai dipetik, regenye (harganya ) Rp13.000 per 

kilogram. 

 

Kondisi serupa juga terjadi di kabupaten OKU. Kecamatan Lengkiti salah satu sentra perkebunan 

kopi, juga merasakan dampak lesunya transaksi perdagangan. Harga terpantau tertekan sebesar R 

3000 per kg. Dari Rp 18.000 per kg menjadi Rp15.000 per kilogram untuk biji kopi kering. 

Setiap tahun harga kopi mengalami penurunan. Harga ini turun dari harga tahun kemarin. Ini juga 

bisa turun lagi. 

 

 
 

 



 
 

 
 

Selanjutnya, pada akhir November 2020, mengonfirmasi laporan Organisasi Kopi Internasional 

(International Coffee Organization/ ICO) pada awal Desember 2020, ekspor kopi dunia pada 2020 

diproyeksikan turun 5.6% dari 2019 menjadi 116.54 juta kantong. 

 

Selanjutnya, tercatat pula akhir November, Senin (30/11), bahwa kopi robusta sebagai bagian soft 

commodities, terlihat mengalami kenaikan. Pada penutupan pasar Jumat (27/11) mengalami rally, 

dengan kenaikan harga kopi robusta ke level tertinggi 1 pekan yang dipicu produksi kopi di Brasil 

turun karena cuaca kering.  

 

Selain itu, pada perdagangan akhir November, merujuk laporan ICO, bahwa ekspor kopi Brasil 

diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Sementara, menurut General 

Departement of  Vietnam Customs, ekspor kopi robusta Vietnam di Januari – Oktober 2020 

terpantau turun 1.2% dari 2019 menjadi 1.34 MMT  

 

Sementara itu, harga kopi mengalami tekanan yang dipicu permintaan kopi turun  akibat pandemi 

Covid-19, sehingga persediaan dari kopi meningkat.  Tercatat melalui laman Bloomberg, harga kopi 

robusta untuk kontrtak Januari 2021 di bursa ICE London ditutup turun sebesar 0.71%. 

 

Mengonformasi laporan Marex Spectron melaporkan laporan kuartalan untuk kopi, permintaan 

kopi akan turun karena pandemi Covid-19 sehingga akan menaikkan pasar kopi global sehingga 

menjadi surplus 7 juta kantong duakali lipat dari perkiraan Agustus 2020 sebesar 3.2 juta kantong.  

 

Turunnya harga kopi terhenti bahkan akan rebound ketika vaksin covid sudah diperkenalkan, akan 

mengakibatkan pasar kopi global di 2021/21 menjadi defisit 8 juta kantong. 

 

Laporan dari USDA – FAS pada 20 Nopember 2020, memperkirakan produksi kopi Brasil di 2020/21 

akan naik 14.5% dari tahun lalu mencapai rekor 67.9 juta kantong. Sementara the National Weather 

Agency di Vietnam mengumumkan pada Senin (30/11), bahwa di Vietnam Central 

Highlands,  daerah perkebunan kopi terluas di Vietnam akan menerima hujan 20% sampai 40% dari 

rata-rata Desember 2020.  

 

Topan Molave juga melanda Vietnam sehingga merusak tanaman kopi dan infrastruktur di Central 

Highland di Vietnam sehingga menunda panen kopi di Vietnam. Dari data Vietnam General 

Department of Custom mengatakan bahwa ekspor kopi Vietnam di bulan Nopember turun 41.7% 

dari bulan lalu menjadi 70,000 MT dan ekspor Januari – Nopember turun 3.9%  dari tahun lalu 

menjadi 1,412 MMT. 
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Analisis Harga Timah Bulan November 2020 

 

Sepanjang November 2020, seperti yang terlihat dalam Chart, harga yang berbasis pergerakan 

harga timah di bursa ICDX, terlihat bergerak stabil dengan tren menanjak dan kemudian melemah 

di akhir November menguat. Pada awal November 2020, misalnya, berdasarkan data pergerakan 

garga di bursa ICDX, terlihat harga timah internasional dan di sentra produksi Timah di dalam negeri 

bergerak mendaki dan kemudian stabil.  

 

Pada awal perdagangan Senin (2/11), dilaporkan bahwa  PT Timah Tbk (TINS) memproyeksikan 

harga logam kembali membaik (rebound) mulai awal 2021 setelah adanya tren pemulihan harga 

pada triwulan III 2020.  Dilaporkan bahwa defisit logam timah di kuartal III 2020 dan uji coba vaksin 

Covid-19 di sejumlah negara ikut menyumbang pemulihan harga di pasar logam timah. Permintaan 

logam timah sebanyak 85,7 kiloton atau naik 8,07% pada kuartal III 2020 dibandingkan periode 

serupa tahun lalu sebanyakk 79,3 kiloton. 

 

Saat ini, TINS mengekspor 98% produk timahnya ke sejumlah pasar luar negeri, seperti Asia 68%, 

Eropa 15%, dan Amerika 15%, sedangkan sisanya untuk pasar domestik.  Per September 2020, 

pendapatan TINS mencapai Rp 11,88 triliun, lebih rendah dibandingkan pendapatan pada periode 

serupa tahun lalu sebesar Rp 14,56 triliun. Rugi bersih Rp 255,16 miliar, membaik dibandingkan 

kerugian Rp 390,07 miliar pada periode yang sama tahun lalu. 

 

Selanjutnya, pada medio November atau akhir pekan kedua November 2020, Jum’at (13/11), harga 

timah di bursa Malaysia stabil. Stabilnya harga timah mengikuti mixednya pergerakan bursa wall 

street dan ekonomi Tiongkok. Sementara, bursa saham AS ditutup mixed pada akhir perdagangan 

akhir pekan Senin. Ihwal inilah yang mendorong pendapatan dari perusahaan-perusahaan teknologi 

besar mengimbangi laporan negatif dari beberapa perusahaan energi dan laporan GDP yang 

mengecewakan. 

 

Demikian juga, data manufaktur Tiongkok mencatatkan hasil mixed. Pertumbuhan manufaktur 

Tiongkok menurut data resmi pemerintah mencatatkan hasil pelemahan. Aktivitas di sektor 

manufaktur Tiongkok secara tak terduga menyusut pada bulan Juli, survei resmi menunjukkan, 

dengan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah memimpin penurunan dan memperkuat 

kekhawatiran bahwa ekonomi mungkin sekali lagi kehilangan momentum. 

 

https://www.idnfinancials.com/tins/pt-timah-tbk


 
 

 
 

Memasuki pekan ketiga, tercatat pada Senin (16/11), harga logam timah di LME  membaik dengan 

rata-rata  harga pada level sebesar US$17.119 per ton atau naik 9% dibandingkan bulan 

sebelumnya. Bahkan, Senin (16/11), harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange 

(LME) berada di level US$18.013 per ton.  

 

Sinyal positif tersebut  menumbuhkan optimisme akan pulihnya pasar timah dunia setelah terpukul 

beberapa waktu akibat Covid-19. Naiknya harga timah ini menunjukkan permintaan timah mulai 

pulih. Di saat yang bersamaan supply dunia juga menurun, China misalnya mengurangi produksi. 

Otomatis harga berpotensi naik. 

 

Kemudian pada perdagangan Selasa (17/11), merujuk laman Bloomberg, premi timah AS bergerak 

naik dalam sepekan, yang didukung oleh lonjakan harga LME, terbatasnya pasokan dan bangkitnya 

kembali permintaan spot. Premi timah naik di Amerika Serikat karena berkurangnya pasokan, 

sebagian kenaikan permintaan spot dan kenaikan harga timah tiga bulan di LME yang telah naik 

sebesar US$840 per ton selama dua pekan terakhir. Ini mendorong penjual untuk menyimpan stok 

cadangan. 

 

 
 

Selanjutnya, pada akhir pekan keempat November 2020, Jum’at (27/11), dilaporkan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan Singapura masih menjadi 

negara tujuan utama ekspor timah. Ada sekitar 18,99 persen ekspor timah olahan dikirim ke Negeri 

Singa Putih tersebut sepanjang Januari-Oktober 2020. 

 

Maka, jika dibanding Januari-Oktober 2019, ekspor timah Babel ke Singapura pada tahun ini turun 

sekitar 69,43 persen, sebagai dampak pendemi Covid-19. Selain Singapura, timah olahan dari Babel 

juga diekspor ke India, China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Peran keempat negara berkisar 

antara 10,39 persen hingga 14,75 persen. 

 

Pada akhir atau pengujung November 2020, Senin (30/11), harga timah di bursa Indonesia dan 

Malaysia kompak menguat setelah perdagangan sebelumnya harga timah Indonesia mengalami 
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https://republika.co.id/tag/ekspor-timah


 
 

tekanan. Namun untuk perdagangan timah di bursa Shanghai dan London Metal Exchange 

(LME)  retreat dari penutupan yang tinggi sebelumnya. 

 

 

 

Tekanan harga timah di LME dipengaruhi oleh bangkitnya kembali kekhawatiran pasar akan virus 

pandemi Covid-19 gelombang kedua di Inggris dan Eropa menurut berita terbaru korban semakin 

meningkat. Sehingga, harga timah untuk kontrak Januari 2021 yang banyak diperdagangkan di 

bursa LME sedang koreksi sebesar 0,78% atau 130 US$/MT ke posisi 16540 US$/MT. 

 

Pada akhir perdagangan timah di bursa Malaysia (KLTM)  harga ditutup naik 160 US$/MT atau naik 

0,96% menjadi 16.590 US$/MT. Di bursa berjangka Indonesia harga timah jenis PB300 naik 130 

US$/MT ke posisi 16185 US$/MT. 
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Analisis Harga Kakao Bulan November 2020 

 

Pergerakan harga kakao selama November 2020 mencatatkan pergerakan yang menanjak, kendati 

di akhir November 2020 terpantau melemah seperti yang terekam dalam chart. Pada perdagangan 

pekan pertama November 2020, harga kakao berjangka di bursa internasional, terutama di ICE New 

York, mulai bergerak fluktuatif dengan tren stabil. Sementara itu, di dalam negeri, harga kakao 

mengikuti harga referensi yang tiap bulannya diputuskan oleh Pemerintah.  

 

Pada awal pekan pertama, Senin (2/11), trend pergeerakan harga terseret oleh dinamika 

perdagangan kakao dan soft commodities pada akhir Oktober 2020. Sehingga tercatat, harga soft 

commodities bergerak mixed, dengan harga kakao terendah selama 3 bulan. Tekanan harga dipicu 

kekhawatiran penurunan permintaan akibat lockdown di negara-negara Eropa. Pandemi Covid-19 

kembali berulah menjadi gelombang kedua  

 

Terpantau laman Reuters, harga kakao untuk kontrak pengantaran Desember 2020 di bursa utama 

kakao dunia, ICE New York, melemah sebesar US$46 atau sekitar 1.97% menjadi US$2,293 perton. 

Kemudian, harga kakao untuk kontrak pengiriman Desember 2020 di bursa ICE London yang turun 

sebesar 0.99%. 

 

Tekanan harga juga digerakkan oleh laporan Organisasi Kakao Internasional (ICCO), yang 

menyampaikan bahwa produksi kakao dunia akan diperkirakan turun 2% dari 2019 lalu menjadi 

4.724 MMT. Kemudian, perkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari 2019 lalu 

menjadi 4.635 MMT penurunan pertama sejak 2016. 

 

Selanjutnya, dilaporkan pula bahwa perkiraan pasar kakao 2020 akan surplus 42,000 MT dari defisit 

52,000 MT di 2018/19. Kemudian, produksi Ivory Coast di 2019/20 diperkirakan naik 1.2% dari 

tahun lalu menjadi 2.18 MMT dan produksi Ghana  diperkirakan akan naik 5.2% dari tahun lalu 

menjadi 770,000 MT turun dari perkiraan sebelumnya 800,000 MT. 

 

Selanjutnya, memasuki medio November 2020, Jum’at (13/11), harga kakao bergerak turun tipis 

dan di bursa ICE London harga kakao turun ke harga terendah 1 minggu, karena pandemi 

gelombang ke dua akan membuat negera-negara melakukan lockdown yang berakibat permintaan 

coklat berkurang. 

 



 
 

Sehingga, harga kakao untuk pengiriman Desember 2020 di ICE New York bergerak turun sebesar 

US$13 atau sebesar 0.55% menjadi level US$2,340 per ton dan harga kakao untuk kontrak 

pengiriman Desember 2020 di bursa ICE London melemah sebesar 0.13%. 

 

Sekadar catatan, bahwa permintaan coklat akan berkurang karena penyebaran virus Covid-19 

gelombang ke dua akan menyebabkan terjadinya lockdown di berbagai negara untuk mengurangi 

penyebaran virus itu. Di AS pada hari Rabu dilaporkan bahwa pertambahan penderita covid sebesar 

152,255 orang dan penderita covid di seluruh dunia sebesar 52.568 juta orang, dan yang meninggal 

1.292 juta. 

 

Namun, pada perdagangan pekan ketiga, merujuk laporan Bloomberg, Senin (16/11), harga kakao 

bergerak naik di bursa ICE New York yang dipicu melemahnya indeks kurs dolar AS. Selain itu, 

dilaporkan oleh Organisasi Kakao Internasional I(CCO), bahwa produksi kakao akan turun 2% dari 

2019 lalu menjadi 4.724 MMT. 

 

Selanjutnya, merujuk kembali laporan ICCO, bahwa diperkirakan produksi kakao yang digiling akan 

turun 3.1% dari 2019 lalu menjadi 4.635 MMT penurunan pertama sejak 2016. Selanjutnya, 

diperkiarakan pula bahwa pasar kakao akan surplus 42,000 MT dari defisit 52,000 MT. 

 

Demikian pula, tercatat bahwa produksi Ivory Coast diperkirakan naik 1.2% dari tahun lalu menjadi 

2.18 MMT dan produksi Ghana diperkirakan bergerak naik sebesar 2.3% dari 2019 lalu menjadi 

850,000 MT. 

 

Selanjutnya, pada perdagangan pekan keempat, Kamis  (26/11), tercatat di laman Reuters, harga 

kakao meningkat di New York dan London. Kenaikan itu dipicu  karena para importir tidak lagi 

membeli kakao langsung di pasar fisik karena menghindari dikenakan pajak ekspor dari daerah asal.  

 

Panen sudah selesai di Afrika Barat dan diperkirakan produksinya akan meningkat, sementara 

permintaan berkurang selama lockdown yang diberlakukan di negara Eropa akibat pandemi covid 

gelombang ke dua.  Penggilingan kakao yang dilakukan di Amerika Utara dan Eropa turun 4 % dari 

tahun lalu, sementara di Asia turun 10% dari 2019 lalu. 

 

Kemudian, terpantau curah hujan tidak merata di Afrika  Barat dan suhu mendekati normal. 

Sementara di Indonesia dan Malaysia curah hujan banyak. Kemudian, persediaan kakao menurut 

ICE pada  Selasa (24/11)  sebesar 3.157 juta kantong 

 



 
 

 
 

 
Harga Komoditas Dunia (inbizia.com) 

 

Hingga pada akhir pekan keempat November 2020, Jum’at (27/11), tercatat harga kakao di bursa 

ICE New York untuk kontrak Maret 2020 (CCH21) itutup turun sebessar -27  atau turun 0,98%. 

Sementara di bursa  ICE London, harga kakao (CAH210) bergerak melemah dan ditutup turun 

0.59%.  

Kemudian, pada akhjr perdagangan November 2020, Senin (30/11), tampaknaya masih dipicu oleh 

kenaikan harga pada akhir pekan sebelumnya. Demikan pula, harga-harga pada soft commodities 

yang lain mengalami kenaikan.  

 

Sehingga, merujuk laman Bloomberg, harga kakao pada penutupan pasar bergerak naik walaupun 

masih di bawah kenaikan harga tertinggi pada pekan sebelumnya. Data menunjukkan, Hershey, 

pabrik cokelat terkenal dunia, melakukan pembelian kakao di pasar berjangka. Merujuk data bursa 

berjangka, ICE New York, harga kakao untuk kontrak pelepasan Maret 2021 terdongkrak sebesar 

US$42 atau kisaran 1.54% menjadi US$2,766 per ton. Sementara, harga kakao di bursa ICE London, 

untuk kontrak bulan yang sama, juga bergerak naik sebesar 0.48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inbizia.com/harga-komoditas-dunia-288058
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Analisis Harga Beras Bulan November 2020 

 

Pergerakan harga beras sepanjang November 2020, merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak 

melemah. Bahkan, beras menjadi salah satu komoditas yang menyumbang deflasi sepanjang 

November 2020. Hal ini dipicu harga beras mengalami penurunan selama satu bulan. Harga beras 

melemah baik untuk jenis premium, medium, dan luar kualitas. Penurunan harga beras ini terjadi di 

tingkat penggilingan baik dibandingkan bulan lalu maupun periode yang sama tahun sebelumnya. 

 

Terpantau oleh survei BPS, rata-rata harga beras jenis premium pada November tercatat Rp9.715 

per kg atau turun 1% dibandingkan bulan lalu (mtm) dan turun 0,28% dibandingkan November 

2019 (yoy). Kemudian, beras kualitas medium harganya tercatat Rp 9.385 per kg. Harga ini turun 

0,82% dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 1,44% dibandingkan 2019 lalu. 

 

Selanjutnya, beras luar kualitas tercatat Rp 9.095 per kg. Harga ini turun sebesar 0,57% 

dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 1,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pusat 

Statistik (BPS) mencatat rerata harga beras di penggilingan untuk semua kualitas turun. Penurunan 

juga disebabkan anjloknya harga gabah kering panen di tingkat petani 

 

Kemudian, pada November 2020, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional naik 

sebesar 0,47% terhadap Oktober 2020. Kenaikan IHPB tertinggi terjadi pada Sektor Pertanian 

sebesar 1,69%, 

 

Sementara itu, pada awal pekan kedua November, Senin (9/11), laporan Serambinews.com, Banda 

Aceh, bahwa kalangan pedagang beras di Pasar Induk Lambaro, Pasar Aceh dan Pasar Peunayong 

menyatakan, daya beli beras memasuki November 2020 ini, sedikit menurun dan lesu. Akibat daya 

beli beras sedang turun dan lesu, stok beras menumpuk cukup banyak di toko dan di gudang yang 

dimintai penjelasannya terkait perkembangan harga beras pada November 2020.  

 

Hingga pekan kedua, ini stok berasnya cukup banyak, dan itu bisa dilihat dari tumpukan beras yang 

ada di toko mencapai hampir 3 meter tingginya. Pada Oktober sebelumnya,  setiap hari, ada laku 

sekitar 50 – 60 sak. Pada November ini, berkurang sepertiganya. Bahkan pada hari tertentu, lakunya 

cuma sekitar sekitar 10 – 20 sak. 

 

Selanjutnya, pada media November, Senin (16/11), harga berbagai merek beras antarpulau yang 

ditawarkan para pedagang di pasar tradisional Kota Ambon masih normal. Hasil pemantauan di 

https://aceh.tribunnews.com/tag/stok-beras
https://aceh.tribunnews.com/tag/stok-beras


 
 

 
 

pasar tradisional Mardika, Batu Merah, maupun Lama, di Ambon, para pedagang mengaku belum 

ada perubahan harga naik atau turun. 

 

Merujuk laman Antara, Ambon, beras operasi pasar Perum Bulog Maluku pun belum mengalami 

perubahan harga, masih dijual Rp10.000/Kg, walaupun ada juga pedagang yang menjual dengan 

harga Rp11.000 per kg. Beras asal Gemba, Kabupaten Seram Bagian Barat  maupun asal Pulau Buru 

dijual  Rp11.000 per kg, dan beras dari Makassar, Sulawesi Selatan Rp12.000/Kg. 

 

Menurut para pedagang beras, okoknya berbagai macam beras yang ditawarkan sekarang ini harga 

rata-rata Rp10.000 hingga Rp14.000 per kg.  

 

Sementara ituu, sejumlah beras tanpa merek ditawarkan bervariasi  Rp11.000 hingga Rp12.000 per 

kg. Bahkan, ada juga beras  Lumbung Padi dijual  Rp280.000/sak (24 Kg), harga eceran Rp13.000 per 

kg, beras Mawar Rp275.000 per sak, eceran Rp13.500 per kg, beras Super Phinisi Rp300.000 per 

sak, eceran Rp13.500 per kg. 

 

Di bursa berjangka internasional, terutama bursa Chicago Board of Trade (CBoT), pada Rabu 

(18/11), harga bersa bertengger pada level US$12,5 per CWT yang dipicu karena pasar stabil atau 

berada pada level tertinggi sejak 12 tahun pada posisi US$22,06 per CWR sejak Juni karena efek 

pandemic Covid19. Namun, China sebagau produsen beras terbesar dunia, mulai mengimpor beras 

dari India untuk pertama kalinya. Sebelumnya, banyak dipasok dari Thailand, Myanmar, dan 

Vietnam.  

 

Sekadar catatan, eksportir terbesar beras adalah Thailand, Vietnam, India, dan Amerika Seikat. 

Sementara konsumen beras terbesar yakni China, disusul India, Indonesia, Banglades dan Vietnam. 

Kemudian harga beras yang diperdagangkan didasarkan pada instrument keuangan over-the-

counter (OTC) dan contact for different (CFD).  

 

 
 

 



 
 

 

 

Kembali pada perdagangan beras di Tanah Air, pada akhir pekan kempat, Jum’at (27/11), 

Kementerian Pertanian RI memastikan, bahwa stok beras nasional hingga akhir 2020 berada dalam 

kondisi aman. Meskipun situasi saat ini masih pandemi Covid-19. Menurut Kementan, ada 

kemungkinan over stock beras nasional di tahun 2020 ini, yakni di atas kisaran 7-9 ton untuk tahun 

2020 ini. Sedangkan, untuk 2021, Kementan juga sudah mulai bekerja untuk mengelola delapan 

juta hektare lebih lahan pertanian. 

 

Diperkirakan, dari delapan juta hektare lebih lahan pertanian yang akan segera dikelola oleh 

Kementan itu, maka sampai Juni 2021 diperkirakan produksinya akan menghasilkan sekitar 18 juta 

ton beras. Sehingga, pada akhir Juni 2021 itu diperkirakan masih akan ada sekitar 9-10 juta ton 

beras. Kemudian kita juga akan masuk ke musim panen II, yaitu dari Juni ke Desember 2021 dan 

seterusnya. 
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Analisis Harga Gabah Bulan November 2020 

 

Pergerakan harga gabah sepanjang November 2020 bergerak stabil dibanding pada Oktober 2020. 

Merujuk data BPS (Badan Pusat Statustik), mencatat harga gabah dari 1.840 transaksi penjualan 

di 29 provinsi selama November 2020. BPS melaporkan rerata harga gabah kering panen (GKP) di 

tingkat petani Rp 4.722 per kg atau turun 1,93% dan di tingkat penggilingan Rp4.815 per kg atau 

turun 2,29% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. 

 

Sedangkan, rerata harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani Rp 5.312 per kg atau turun 

1,74% dan di tingkat penggilingan Rp 5.440 per kg atau turun 1,56%. Harga gabah luar kualitas di 

tingkat petani Rp 4.454 per kg atau turun 3,22% dan di tingkat penggilingan Rp 4.565 per kg atau 

turun 3,09%. 

 

Selanjutnya, laporan dari beberapa daerah, terpantau harga gabah cenderung turun dan variatif. 

Pada perdagangan, Rabu (4/11), misalnya, harga gabah diperkirakan naik menyusul berakhirnya 

masa panen pada musim tanam gadu di Kabupaten Indramayu.   Masa panen gadu di Indramayu 

sendiri diketahui telah dimulai sejak Agustus 2020.  

 

Laporan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Indramayu menyebutkan, selama itu harga gabah di 

tingkat petani terbilang bagus.   Harganya sebenarnya tidak tinggi, tapi lumayan bagus.  Gabah 

kering panen (GKP) di tingkat petani dihargai sekitar Rp5.100 per kg. Untuk gabah kering giling 

(GKG) sendiri harga yang berlaku sekitar Rp5.500-Rp5.700 per kg.   Nilai itu lebih tinggi ketimbang 

Harga Pembelian Pemerintah (HPP).  

 

Sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Penetapan HPP untuk Gabah atau Beras, GKP di tingkat petani Rp4.200/kg dan di penggilingan 

Rp4.250/kg.  Sehingga diperkirakan, harga gabah di tingkat petani terus naik. Ini sudah biasa terjadi 

setiap tahun kalau panen sudah selesai sebab stoknya pun berkurang.   Para petani di Indramayu 

sendiri sudah bersiap melakukan tanam musim rendeng (penghujan) 2020/2021. Sebelum tanam, 

mereka biasanya melaksanakan tradisi sedekah bumi dan sejenisnya.    

 

Selanjutnya, laporan dari Antara Lampung, pada akhir pekan kedua, Jum’at (13/11), bahwa 

sejumlah petani di Kota Metro mengeluhkan turunnya harga jual gabah kering panen (GKP) pada 

musim panen gadu ketiga tahun 2020. Harga jual gabah di panen ini turun dan kualitasnya kurang 

baik. Harga gabah basah turun. Sekarang harga jualnya Rp3.700 per kilo. Sudah harganya murah, 

hasil panen juga sedang tidak bagus. 



 
 

 

Jika gabah panen musim ini digiling menjadi beras, hasilnya juga tidak maksimal karena hasil panen 

musim ini tidak bagus. Gabah sekarang jadinya sedikit kalau digiling, misalnya dalam 100 kilo gabah 

itu hanya dapat 45 kilo beras, itu juga banyak yang pecah-pecah.  Kemudian, selain harga gabah 

turun, musim tanam kali ini terserang hama tikus. Sehingga berdampak pada hasil yang tidak 

maksimal. 

 

Demikian juga pada medio November, Senin (16/11), harga gabah di tingkat petani di Sumatera 

Utara (Sumut) pada Oktober 2020 senilai Rp5.800 per kilogram. Gabah tersebut berasal dari gabah 

kering panen (GKP) varietas PP dan Ciherang, dan gabah kering giling (GKG) varietas Ciherang dan 

Gloria di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Sedangkan harga terendah senilai Rp4.200 per kg 

berasal dari GKP varietas Ciherang di Kabupaten Simalungun. 

 

Menurut data BPS Sumut, bahwa di tingkat penggilingan pada Oktober 2020, harga tertinggi senilai 

Rp5.900 per kg berasal dari gabah kualitas GKG varietas Ciherang dan Gloria di Kabupaten Sergai. 

Sedangkan harga terendah senilai Rp4.250 per kg berasal dari gabah kualitas GKP varietas Ciherang 

di Kabupaten Simalungun.  

 

Berdasarkan komposisinya, jumlah observasi harga gabah masih didominasi GKP sebanyak 50 

observasi (62,50%), diikuti GKG sebanyak 19 observasi (23,75%), dan Gabah Kualitas Rendah 

sebanyak 11 observasi (13,75%). 

 

Hingga pada akhir November 2020, Senin (30/11), harga gabah atau padi di tingkat petani Sumatra 

Barat sepanjang November 2020 kembali mengalami penurunan dengan rerata Rp5.220 per 

kilogram dari bulan sebelumnya sebesar Rp5.290 per kilogram.  

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, melaporkan terjadi penurunan harga gabah kering baik di 

tingkat petani maupun di tingkat penggilingan pada November 2020. Terjadi penurunan harga 

gabah baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan. Terjadi penurunan 1,34 persen harga 

rata-rata di tingkat petani dibandingkan bulan sebelumnya. Dan di tingkat penggilingan terjadi 

penurunan 1,44 persen dari 5.409 per kilogram bulan Oktober menjadi 5.331 per kilogram pada 

November. 

 

BPS melakukan survei harga dan observasi terhadap 126 produsen gabah di Sumatra Barat yang 

tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Solok, Padang Pariaman, Limapuluh 

Kota, dan Pasaman. Hasilnya, ditemukan harga gabah terendah tingkat petani di Pasaman dengan 

harga Rp4.200 per kilogram varietas lokal, dan tingkat penggilingan juga di Pasaman dengan harga 

Rp4.300 per kilogram. 

 

Sementara itu harga tertinggi baik untuk tingkat petani dan penggilingan ditemukan di Kabupaten 

Solok dengan harga Rp6.154 per kilogram di tingkat petani dengan varietas cisokan, dan Rp6.374 

per kilogram di tingkat penggilingan. 



 
 

 
 

 

Adapun, nilai tukar petani (NTP) Sumbar sepanjang November mengalami kenaikan 1,26 persen 

dari bulan sebelumnya 103,02 poin menjadi 104,32 poin. Kenaikan itu didorong meningkatnya nilai 

tukar petani subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan nelayan. 

Sedangkan subsektor tanaman pangan dan perikanan mengalami penurunan. 
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Analisis Harga Jagung Bulan November 2020 

 

Pergerakan harga jagung sepanjang November 2020, di pasar spot dan berjangka bergerak 

fluktuatif dengan tren yang fluktuatif. Ihwal utama tekanan harga jagung adalah turunnya tingkat 

permintaan yang dipicu pukulan penademi Covid-19, seperti yang tercatat dalam Chart. Pada awal 

pekan pertama, Senin (2/11), harga jagung bergerak turun yang dipicu produksi etanol yang 

menurun sehingga persediaan jagung lebih banyak.  

 

Kemudian dipicu juga oleh persentase panen yang sudah selesai lebih cepat dari rata-rata dan 

cuaca di Amerika Selatan membaik.Tercatat pada awal pekan pertama, harga jagung Desember di 

CBOT turun 1 sen menjadi $3.9750 perbushel.  

 

Mengonfirmasi laporan USDA, bahwa penjualan ekspor ke negara yang tidak diketahui sebesar 

204,000 MT. Kemudian, tanaman mingguan dari USDA jagung yang sudah selesai dipanen 82% 

sampai 1 Nopember, lebih cepat dari rata-rata lima tahun di 69%, namun masih dibawah perkiraan 

83%. 

 

Laporan pengiriman ekspor mingguan untuk jagung dari USDA  sebesar 721,623 MT sampai 29 

Oktober naik 680.8k dari minggu lalu, masih dalam range perkiraan 600k – 1.100 MT, sehingga 

akumulasi total pengiriman ekspor menjadi sebesar 6.87 MMT. 

 

Sebagai catatan, pada September 2020, jagung yang digiling menjadi etanol sebesar 400.869 mbu 

turun 2.5% dari bulan September dan turun 1.19% dari tahun lalu pada periode yang sama. Data 

dari EIA  memperlihatkan produksi Etanol pada Agustus 2020 sebesar 28.419 juta barel, perkiraan 

produksi Agustus dibawah 288k dari bulan Juli dan turun 11% dari tahun lalu. Ekspor Etanol pada 

Agustus 2020 sebesar 2.4 juta barel tertinggi 4 bulan. Persediaan akhir etanol naik 359k barel dari 

Juli menjadi 20.143 juta barel pada Agustus 2020. 

 

Memasuki awal pekan kedua, Senin (9/11), harga jagung bergerak turun pada akhir minggu, 

sementara pasar menantikan laporan persediaan dan permintaan bulanan WASDE dari USDA  pada 

Selasa (10/11). Sehingga tercatat, harga jagung turun 2.50 sen menjadi US$4.0675 per bushel. 

 

Kemudian laporan USDA ada penjualan ekspor ke negara yang tidak dikenal sebesar 206,900 MT. 

Perkiraan laporan persediaan dan permintaan bulanan dari WASDE pada 10 Nopember, produksi 

jagung sebesar 45.9 mbu dengan hasil panen sebesar 0.5 bushel per are. Persediaan akhir jagung 



 
 

 
 

dunia diperkirakan 396.7 MMT turun 3.8 MMT dari perkiraan pada Oktober 2020. Perkiraan panen 

jagung  di AS yang sudah selesai untuk laporan progress tanaman hari Selasa sebesar 92%  lebih 

cepat dibanding rata-rata 79%, 

 

Selanjutnya, USDA Ag Attache memperkirakan Cina akan mengimpor jagung di 2020/21  dalam 

range 7 -22 MMT. Kemudian, Commodity brokerage Stone X memperkirakan panen jagung Brazil di 

2020/21 sebesar 111.10 juta ton. 

 

Sementara, di Ukraina, asosiasi peternak unggas meminta pemerintah untuk membatasi volume 

jagung maksimal untuk ekspor di tahun 2020/21 karena dapat meningkatkan biaya makanan ternak 

sehingga meningkatkan harga daging. Pasar sangat memperhatikan cuaca diperkiraan  hujan akan 

turun di Rusia, Brazil Selatan dan Argentina namun masih di bahwa normal. 

 

Memasuki medio November, Jum’at (13/11), terpantau di laman Bloomberg, harga jagung bergerak 

naik setelah laporan bulanan persediaan dan permintaan WASDE yang memperkirakan produksi 

jagung turun dan ekspor meningkat sehingga persediaan akhir turun. Sehingga, harga jagung untuk 

kontrrak pelepasan Desember 2020 di CBOT naik 15.50 sen atau 3.26%) menjadi US$4.23 per 

bushel. 

 

Selanjutnya, laporan pengiriman ekspor mingguan untuk jagung sampai 5 Nopember 2020 sebesar 

690,079 MT (27.17 mbu), bergerak naik 18 % dari tahun lalu pada minggu yang sama namun turun 

740k MT (29 mbu) dari pekan sebelumnya. Negara tujuan ekspor terbesar adalah Cina dengan 29% 

dari total pengiriman. 

 

Kemudian, laporan progress penanaman mingguan jagung dari NASS sampai 8 Nopember, panen 

yang sudah selesai sebesar 91% karena progress panen pada minggu ini sebesar 9%  lebih cepat 11 

% dari rata-rata 80%. CONAB Brazil menurunkan perkiraan hasil panen jagung sebesar 277 k MT 

sehingga menjadi 104.891 MMT. Selanjutnya, USDA melaporkan penjualan jagung swasta sebesar 

130k MT ke Korea Selatan untuk pengiriman 2020/21 

 

Namun, pada awal pekan keempat November, Senin (23/11), terpantau di laman Bloomberg, harga 

jagung bergerak turun tipis yang dipicu terjadi penjualan spekulatif di akhir minggu, tapi selama 

seminggu ini harga jagung naik 3.11%. 

 

Sehingga, harga jagung untuk kontrak Maret 2020 di bursa CBoT bergerak naik 1 sen menjadi 

US$4.2825 per bushel. Pada awal pekan ini harga jagung naik 3.11% dan pada hari Rabu sempat 

naik ke harga tertinggi 16 bulan, karena kenaikan permintaan. 

 



 
 

 
Sumber: Corn | 1912-2020 Data | 2021 (tradingeconomics.com) 

 

Hingga dipengujung November 2020, Senin (30/11), harga jagung ternyata bergerak naik dipicu 

kenaikan pada akhir pekan keempat November, Jum’at (27/11). Meningkatnya ekspor mingguan, 

telah memicu harga jagung naik sehingga mencapai kenaikan harga mingguan selama 2 minggu 

berturut-turut. 

 

Tercatat, harga jagung untuk kontrak pengiruman Maret 2020 di CBOT bergerak naik 7.75 sen 

menjadi $4.3525 per bushel. Harga jagung pada seminggu ini naik 5.75 sen, kenaikan harga untuk 

minggu kedua 

 

Merujuk laporan ekspor mingguan dari USDA untuk jagung yang dipesan di 2020/21 pada minggu 

ini sampai 19 Nopember sebesar 1,666 MMT diatas range perkiraaan  800 – 1.4 juta ton, dua kali 

lipat dari tahun lalu pada periode yang sama dan naik 53% dari minggu lalu.  Negara tujuan ekspor 

terbesar pada minggu lalu adalah Mexico dengan jumlah 555k MT, kemudian Cina dengan jumlah 

524k. 

 

Selanjutnya, dilaporkan pula bahwa total ekspor jagung AS menjadi 36.921 MMT tertinggi selama 

12 minggu pertama tahun marketing 2020/21, dan naik 162.4% dari tahun lalu. Jumlah ini sudah 

55% dari perkiraan ekspor USDA, dan lebih tinggi 13% dari rerata 5 tahun. Perkiraan pengiriman 

ekspor baru 14% selesai dikirim dibanding rerata 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/corn
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Analisis Harga Kayu Manis Bulan November 2020 

 

Harga kayu manis (casiavera) selama November 2020, tampak bergerak fluktuatif. Kayu manis ini 

adalah salah satu jenis rempah-rempah yang memiliki tingkat permintaan yang cukup tinggi di 

pasar dunia.  Selanjutnya, kayu manis dijual di pasaran dengan beberapa kelas standar harga, yaitu 

kayu manis stick broken, kayu manis kulitas AAA (biasanya untuk ekspor impor), dan kayu manis 

kualitas asalan. 

 

Selanjutnya, merujuk data Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, disebutkan bahwa Pandemi 

Covid-19 telah memicu meningkatnya permintaan produk rempah asal Indonesia. Kementerian 

Perdagangan (Kemendag RI) mencatat, ekspor rempah Indonesia pada Januari hingga April 2020 

mencapai US$ 218,69 juta atau naik sekitar 19,28 % dibandingkan periode serupa tahun 

sebelumnya. 

 

Kendati posisi sulit, potensi ekspor sangat terbuka. Padahal, jika dibandingkan dengan tren ekspor 

rempah Indonesia pada periode 2015-2019, terdapat penurunan 7,90 %. Sementara, nilai ekspor 

rempah pada 2019 sebesar US$ 643,42 juta atau meningkat 2,84 % dibandingkan 2018. Pada 

periode Januari-April 2020, rempah yang paling banyak diekspor antara lain lada piper (utuh), 

cengkeh (utuh), pala (utuh) dan bubuk kayu manis Kemudian mace, vanilla, kayumanis (utuh), 

kapulaga, bubuk pala, mace bubuk dan rempah lainnya. 

 

Memasuki medio November 2020, Jum’at (13/11), laman Antara, Banda Aceh, memantau harga 

kayu manis komoditi rempah-rempah yang tergolong memiliki harga jual tinggi di pasaran Kota 

Banda Aceh.  Harga kayu manis dijual enceran oleh pedagang di pasaran Banda Aceh, perkilogram 

Rp80.000 per kg. 

 

Menurut eorang pedagang rempah-rempah di kawasan Pasar Kampung Baru, bahwa kayu manis 

tergolong komoditi yang memiliki harga jual yang tinggi. Seperti diketahui kayu manis suatu 

komoditi rempah-rempah yang memiliki banyak kegunaan untuk bahan bumbu masakan, penganan 

kue/berbagai makan, minuman dan obat-obatan. 

 

Pada medio November 2020, harga varian kayu manis di beberapa kota besar di Indonesia per kg 

atau kilo gram. Tercatat harga kayu manis di Bandung kisaran Rp72.000,-, kemudian Yogyakarta 

kisaran Rp55.000,-, kemudian Maluku kisaran Rp 70.000,-. Selanjutnya, di Bali Rp71.000,-, Jayapura 

Rp70.000,-, Balikpapan Rp 71.000,-,  Manado Rp 70.000,- dan kemudian Makassar bertengger pada 



 
 

harga Rp 70.000,-. Kemudian di Lombok harga kayu manis pada level Rp70.000,-, Lampung Rp 

56.000,-, Medan & Surabaya Rp 55.000,-, dan di Manado berada pada level Rp71.000,- 

 

Selanjutnya, harga kayu manis Stik batangan, untuk pasar  Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya 

berada pada level Rp 46.000,-. Kemudian, di Palembang, Medan, Lampung, Rp 40.000,- dan 

Manado, Makassar, Balikpapan, Maluku, Bali, Lombok hingga Jayapura bertengger pada level Rp 

56.000,- 

 

Selanjutnya, kayu manis dalam bentuk bubuk dan minyak lebih mahal karena harus melalui 

beberapa tahan seperti penggilingan, penyulingan hingga pengolahan dengan berbagai resep 

sehingga diperlukan banyak biaya. 

 

Selanjutnya, laporan dari Sumatera Barat, mengutip laman Antara, pada akhir November 2020 

Senin (30/11), para pedagang menyebutkan harga kulit kayu manis (Cassiavera) di tingkat petani 

Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat, terus membaik dalam 2 tahun terakhir dan kini 

mencapai Rp36.000 per kilogram. Saat ini harga kulit kayu manis cukup baik dan terus naik. Pada 

2016 harganya berkisar Rp24.000 per kilogram, 2017 sekitar Rp32.000 per kilogram. 

 

Kendati bukan komoditas unggulan secara nasional, tidak sedikit masyarakat yang berkebun kayu 

manis merasakan manfaatnya. Dari pengalaman, banyak masyarakat yang mampu menyekolahkan 

anaknya hingga perguruan tinggi dari hasil berkebun kulit manis. Oleh sebab itu, diperlukan gerakan 

daerah untuk tetap memperhatikan produktivitas kulit kayu manis ini, karena akan selalu 

dibutuhkan baik tingkat nasional maupun ekspor. 

 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia 

(Gapperindo) Sumbar, sebelumnya secara umum, kulit kayu manis diekspor ke Amerika Serikat, 

Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kulit kayu manis memiliki sejumlah manfaat di antaranya 

mengontrol gula darah karena mengandung antioksidan, anti infeksi, meningkatkan fungsi otak, 

mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol, mencegah pertumbuhan sel kanker, 

menghangatkan tubuh, dan mencegah penggumpalan darah. 
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Analisis Harga Rumput Laut Bulan November 2020 

 

Pergerakan harga komoditas rumput laut selama November 2020, bergerak variatif dan sporadis di 

beberapa sentra produksi rumput laut. Di tengah pandemi Covid-19 sejumlah masyarakat 

pembudidaya rumput laut, masih bertahan hidup. Pada awal pekan pertama, Senin (2/11), di 

Lembongan, Kabupaten Klungkung, Bali, harga jual rumput laut yang terjun bebas dari harga 

Rp22.000, turun menjadi Rp13.000 per kilogram. 

 

Kendati demikian, para petani tetap optimis bakal harga rumput laut akan segera pulih. Terbuktu, 

merujuk berita Antara, Denpasar, bahwa puluhan petani rumput laut Lembongan mengikuti 

sosialisasi terkait rencana penjualan rumput laut dari petani ke perusahaan melalui koperasi. 

Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari kerjasama antara Pemkab Klungkung dengan PT. Indonusa 

Algaemas Prima selaku pembeli rumput laut Nusa Penida.  

  

Di hadapan para petani rumput laut, Bupati Suwirta menyampaikan langkah ini sebagai upaya 

Pemkab Klungkung dalam meningkatkan pemasaran dan menjaga kestabilan harga rumput laut, 

sehingga berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani rumput laut. Dari informasi yang 

didapat, di Kecamatan Nusa Penida saat ini ada sekitar 600 orang petani rumput laut. 

  

Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, 

Klungkung, sosialisasi ini untuk menyampaikan kepada para petani rumput laut bahwa dalam 

pemasaran/penjualan rumput laut nanti akan dilakukan oleh koperasi. Para petani masuk ke dalam 

wadah koperasi dan koperasi nantinya akan menyalurkan kepada perusahaan. Dengan menjalankan 

konsep koperasi, para petani yang masuk dalam wadah koperasi itu juga nantinya akan menerima 

SHU sesuai perhitungan yang dinikmati setiap tahun. Melalui sosialisasi ini menjadi bahan atau 

dasar langkah berikutnya dalam pembuatan perjanjian. Setelah sosialisasi ini akan ditindaklanjuti 

lagi dengan perjanjian dan akan kita sampaikan lagi kepada para petani rumput laut. 

  

Manager PT. Indonusa Algaemas Prima Ir. A. A Sri Agung Anggreni didampingi Direktur, Fandi 

Winyoto dan Eksportir rumput laut, Ni Komang Ribek berharap para petani rumput laut bisa 

menjaga kualitas rumput laut Nusa Penida. Dengan kualitas yang terjaga itu akan menjaga 

kestabilan harga rumput laut 

 

Memasuki medio November, Selasa (16/11), laporan Suara NTB  Mataram dari Lombok dan 

Kabupaten Sumbawa Barat, sejumlah petani mengatakan harga jual rumput laut mengalami 

penurunan hingga 30 persen karena dipicu adanya hama bulu kucing, sehingga sebelumnya petani 



 
 

dapat menjual rumput laut kering seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan, harga Rp10.000 per 

kilogram. 

 

Di sisi lain, petani pada dua kabuparen ini berharap ads perbaikan tata niga rumput laut. Sebab, 

selama ini tata niaga rumput laut masih panjang, apalagi untuk ekspor. Petani rumput laut, 

termasuk pengumpul yang ada di dalam daerah membutuhkan koneksi langsung, agar harga 

jualnya bisa didongkrak.  

 

Seperti dikemukakan pembina petani rumput laut di Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat,yang  

merasa kesulitan membuka jaringan pemasaran langsung di luar negeri. Konsekuensinya, petani 

hanya bisa mengandalkan penjualan ke “tangan” kesekian. Bukan ke pembelinya langsung. 

Misalnya, untuk pemesanan luar negeri dari Taiwan. Dalam sebulan dibutuhkan 30 ton rumput laut 

kering. Proses pengiriman baru 4,5 ton dipenuhi. Penjualan ke pembeli di Taiwan ini, bukan pembeli 

utamanya. Dari Taiwan, rumput laut NTB akan dikirim lagi ke Jepang, dan China. 

 

Para petani rumput laut berharap adanya jejaring langsung dengan pembeli utama di Jepang atau 

di China. Sehingga harga jual yang diterimanya bisa lebih tinggi dari harga saat ini. Petani rumput 

laut juga bisa menikmati harga lebih. Kalau misalnya ada pelatihan, petani berharap ada pelatihan 

untuk pengembangan jaringan langsung ke pasar-pasar utama rumput laut. Bagaimana caranya 

membangun jaringan ini, terus terang dibutuhkan ilmunya oleh petani. 

 

Kemudian, merujuk data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, memaparkan potensi dan 

produksi rumput laut NTB. Tahun 2019 ini, target produksi rumput laut masih sama dengan target 

tahun 2019 lalu, 915.000 ton. Potensi areal budidaya di Pulau Lombok 4.904 hektar. Tersebar di 

Ekas, potensi 3.500 hektar. Sudah dimanfaatkan 1.180 hektar. 

‘ 

Lalu di Grupuk-Awang, potensi 504 hektar dan pemanfaatan 214,63 hektar. Di Pengantap Sekotong 

ada 1.000 hektar potensi dan pemanfaatan 644,16 hektar. Di Pulau Sumbawa tersebar potensi areal 

budidaya rumput laut seluas 20.302 hektar. Tersebar di Alas- Labuan Mapin. Kertasari, Moyo Utara-

Maronge,  Pulau Medang,  Kwangko, Lape-Tarano,  dan Waworada. Hasil produksi selama ini di 

kirim ke Jawa Timur, kemudian di ekspor ke China, Jepang, Eropa dan USA. 

 

Selanjutnuya, memasuki akhir pekan keempat November, Jum’at (27/11) Kabupaten Sabu Raiju 

dilaporkan memiliki potensi rumput laut yang mumpuni. Para petani rumput laut dapat 

meningkatkan ekonomi mereka melalui usaha budidaya rumput laut. Dengan menjual rumput laut, 

mereka dapat menyekolahkan anak, membangun rumah, dan membiayai berbagai kebutuhan 

rumah tangga sehari-hari. 

 

Lobohede adalah salah satu desa penghasil terbesar rumput laut di Kecamatan Mesara. Desa ini 

sangat terkenal karena mayoritas warga mengolah rumput laut hingga dijual menjadi jutaan hingga 

ratusan juta rupiah. Sebagai salah satu desa yang sangat berkembang di Sabu Raijua, Lobohede 

terlihat jauh lebih baik dari desa-desa lainnya. Di sana ada jalan raya yang sudah lebih baik, ada 



 
 

 
 

depot BBM, ada jaringan listrik, dan jaringan air minum warga dengan bak-bak penampung yang 

baik. Mereka hanya kekurangan jaringan internet sehingga masih sulit memasarkan rumput laut 

melalui teknologi digital. 

 

Hingga pekan keempat November 2020 ini, petani rumput laut di desa Lobohede mengeluh karena 

harga rumput laut menurun. Anjloknya harga membuat penghasilan mereka menurun. Ditambah 

lagi Pandemi Covid-19, mereka merasa kian kesulitan mendapatkan harga rumput laut yang tinggi 

seperti tahun 2019 lalu. Mereka berharap, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dan Pemerintah NTT 

dapat membantu membeli atau membuat aturan untuk mengendalikan harga rumput laut yang 

tidak menentu. 

 

Menurut Bupati bahwa Sabu Raijua memeng daerah potensial untuk pengembangan rumput laut. 

Soal turunnya harga, kata dia, disebkan oleh Pandemi Covid-19. Adanya Covid membuat pembeli 

dari luar tidak lagi datag ke Sabu Raijua. Harga turun karena Covid. Pembeli paling banyak dari Cina 

dan Korea melalui kaki tangannya dari Makasar dan Surabaya.  

 

Diterangkan, bahwa di Kecamatan Raijua juga ada banyak petani yang mengeluh. “Ini permainan 

kartel dengan macam-macam hitungan harga. Padahal sebenarnya harga Rp25 ribu per kg, tetapi 

mereka datang pura-pura tawar antara mereka dan pura-pura tidak baku kenal, akhirnya petani 

terkecoh dan menjual rumput laut mereka dengan murah. 

 

Pada 2019 lalu, ada pengusaha yang mau kelola rumput laut. Mereka meminta pemerintah 

kendalikan harga, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan. “Saya tolak. Kita himbau untuk jual ke prabrik, 

tapi kadang mereka lihat harga pengusaha lain lebih bagus mereka jual. Dalam kondisi sekarang ini, 

kita mesti cari pembeli, tapi cari dari luar sulit. Kemarin Pak Gubernur NTT, Viktor Laiskodat minta 

Bank NTT melihat peluang ini. Apa memungkinkan atau tidak jika Bank NTT yang beli, tapi tentu 

Bank NTT harus mengitung dengan baik. Dan mereka manyatakan siap,” ungkapnya. 
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 Analisis Harga Kopi Arabika Bulan Desember 2020 
 

Selama Desember 2020, pergerakan harga kopi arabika di ICE New York seperti yang terlihat dalam 
chart, bergerak menndaki. Kendati demikian volatilitas harga terjadi akibat efek goncangan pasar 
global. Pada awal pekan pertama transaksi kopi arabika, gerakan harga itu, melanjutkan 
perdagangan pada akhir pekan sebelumnya, seperti yang terlihat dalam Chart. Pada akhir pekan 
sebelumnya, Jum’at (27/11), harga soft commodities semua bergerak naik, termasuk kopi arabika. 
 
Sehingga pada awal pekan pertama, Senin (30/11), bergerak reli ke harga tertinggi selama 2 ½ 
bulan yang dipicu produksi kopi di Brasil bergerak turun karena cuaca kering. Tercatat, harga kopi 
arabika untuk kontrak pengantaran Maret 2021 di bursa ICE New York bergerak naik sebesar 
US$7.05 atau kisaran 6.02% menjadi level US$124.20. 
 
Menurut laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa produksi kopi  dunia  akan turun 
sebesar 2.5% dari 2019 menjadi 168.836 juta kantong. Demikian juga, konsumsi kopi global 
bergerak turun 0.9% dari 2019 lalu menjadi 167.593 juta kantong. 
  
Bahkan, menurut ICO, pasar kopi dunia akan menjadi surplus 1.244 juta kantong dari  perkiraan 
sebelumnya yang surplus 3.975 juta kantong. Sementara, menurut FAS (Foreign Agricultural 
Service), produksi kopi Brasil diperkirakan akan naik 14.5% dari tahun lalu menjadi 67.9 juta 
kantong. Kemudian, ekspor kopi Brasil di 2020/21 diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta 
kantong. 
 
Selanjutnya, pada perdagangan awal Desember 2020, Selasa (1/12), merujuk laman Bloomberg, 
terjadi kontraksi. Harga kopi arabika ternyata bergerak turun tipis. Ihwal dipicu permintaan kopi 
bergerak turun  akibat pandemi Covid-19 sehingga persediaan dari kopi menjadi meningkat. 
 
Terpantau harga kopi arabika untuk kontrak pelepasan Maret 2020  di bursa ICE New York ditutup 
tertekan tipis sebesar 90 sen atau 0.72% menjadi posisi US$123.30. Kemudian juga, laporan Marex 
Spectron yangh disampaikan secaran kuartalan untuk kopi, menurutnya, permintaan kopi akan 
turun karena pandemi C-19 sehingga akan menaikkan pasar kopi global sehingga menjadi surplus 7 
juta kantong.  
 
Hingga medio Desember 2020 atau pekan pekan ketiga Desember 2020, harga kopi arabika terlihat 
stabil. Pada awal pekan, Senin (14/12), harga soft commodities mixed, di mana tercatat harga kopi 
arabika di awal pekan bergerak menguat, melanjutkan kenaikan pada akhir pekan sebelumnya. 
 
Tercatat pada awal pekan, Senin (14/12), harga kopi arabika bergerak naik ke level harga tertinggi 
selama 1 ½ minggu, karena cuaca kering di Brasil. Sehingga, harga kopi arabika di bursa ICE New 



 
 

 
 

York  untuk kontrak pelepasan Maret 2021 bergerak naik sebesar 55 sen atau 0.45% menjadi 
US$121.60.  
 
Di sisi lain, merujuk laporan Organisasi Kopi Internasional (ICO), bahwa produksi kopi  dunia  untuk 
Oktober 2019 – September 202 bergerak turun 5.1% menjadi  732 juta kantong. Bahkan, konsumsi 
kopi global akan turun 0.9% menjadi 167.592 juta kantong. 
 
ICO menambahkan, pasar kopi dunia akan menjadi surplus  961,000 kantong dari  perkiraan 
sebelumnya 1.24 juta  kantong. Sementara, produksi kopi Brasil diperkirakan akan naik 14.5% dari 
2019 menjadi 67.9 juta kantong  
 
Menurut FAS (Foreign Agricultural Service), pada Selasa (15/12), ekspor kopi Brasil diperkirakan 
akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Kemudian, produksi kopi arabika global turun 5.1% dari 
tahun lalu menjadi 95.732 juta kantong. Selanjuutnya, produksi kopi arabika Colombia bergerak 
turun 4% menjadi 1.443 juta kantong, dan ekspor kopi arabika Colombia bergerak naik 9 % menjadi 
1.271 juta kantong  
 
Selanjutnya, laporan dari Tanah Air, bertepan hari Natal, Jum’at (25/12), laporan dari Tanah Air, 
misalnya merujuk laman Tribun Medan, bahwa harga kopi dalam bentuk gabah dari petani 
Kabupaten Karo bertahan di level rendah, yaitu Rp26.000 sejak awal Desember 2020. Harga ini 
diperkirakan masih akan berlaku hingga beberapa pekan setelah Tahun Baru 2021. Mayoritas 
petani di Karo membudidayakan kopi arabika yang lebih dikenal dengan kopi ateng dan kopi sigalar 
utang. 
 
Penurunan harga menjelang Natal dan Tahun Baru sudah diantisipasi petani karena sudah menjadi 
kondisi rutin setiap tahun akibat penghentian pengiriman barang untuk ekspor kopi ke sejumlah 
negara maupun antar-provinsi. Harga turun sejak sekitar sebulan lalu. Ini biasa terjadi  karena tidak 
ada kirim (penjualan ke luar daerah), di akhir tahun. 
 
Selanjutnya, hingga pada akhir Desember 2020, Rabu (30/12), dilaporkan laman Bloomberg, bahwa 
pandemi Covid-19 di seluruh dunia telah membawa dampak sangat besar, tidak hanya bagi 
kesehatan manusia namun juga bagi industri kopi. Penurunan bisnis makanan dan minuman 
membuat seluruh kalangan pelaku kopi mulai petani, pemilik gerai kopi, eksportir, dan importir 
merasakan tantangan lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. 
 
Kondisi ini tidak menyurutkan semangat anak muda Indonesia untuk terus bergerak mengekspor 
kopi Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Startup kopi Indonesia yang beroperasi di San Francisco 
Belift Green Beans berhasil mengirim satu kontainer kopi hijau (green beans) jenis arabika asal jawa 
Timur ke negeri Paman Sam dan tiba di pelabuhan di kawasan San Francisco (SF) Bay Area tanggal 
23 Desember 2020. 
 
KJRI San Francisco turut mendampingi dan menyaksikan proses pembongkaran (unloading) 
kontainer yang berisikan tiga ratus karung kopi dengan total berat 18 ton di salah satu gudang 
penyimpanan kopi spesialti di SF Bay Area. Satu kontainer kopi spesialti ini dibeli oleh salah satu 
importir di AS dan akan dipasarkan ke para pelaku kopi di seluruh AS seperti roaster dan pemilik 
kafe. 
 



 
 

Hingga pada akhir atau ujung tahun 2020, Kamis (31/12), dilaporkan bahwa gambaran pergerakan 
pasar dari  produk soft commodities, seperti kopi arabika yang diperdagangkan di bursa berjangka 
ICE New York dan  ICE London pada 2020 dan perkiraan 2021. 
 
Merujuk review pergerakan harga pasar pada 2020 ini yang membuat harga soft commodities 
bergerak. Ppada awal-awal pandemi negara-negara melakukan lockdown sehingga restoran, cafe 
dan tempat wisata ditutup, akibatnya permintaan bahan makanan berkurang sehingga permintaan 
kopi, gula dan coklat berkurang. Pada saat lockdown dibuka antara Mei 2020 maka permintaan 
akan soft commodities mulai meningkat dan harga mulai bergerak lagi. 
 

 
 
Namun terjadi gelombang ke 2 pandemi covid yang dimulai Nopember 2020 kembali terjadi 
lockdown di negara-negara Eropa sampai dengan awal musim Semi 2021. Cuaca  buruk di daerah 
penghasil   kopi di Brasil, demikian juga untuk gula di Brasil dan Thailand. Cuaca yang 
kering  membuat tanaman terganggu sehingga hasil tanaman berkurang, bahkan diperlukan irigasi 
khusus. 
 
Selanjutnya, dilaporan laman Bloomberg, produksi kopi  dunia  turun  6%  dari tahun lalu 
menjadi   168.553  juta kantong. Konsumsi kopi global turun 0.9% dari tahun lalu menjadi 167.592 
juta kantong.  Sementara, pasar kopi dunia  akan menjadi surplus  961,000 kantong dari  perkiraan 
sebelumnya 2.265  juta  kantong di 2018/2019 . 
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Analisis Harga CPO Bulan Desember 2020 

 

Sepanjang Desember 2020, pergerakan harga CPO (crude palm oil) berlanjut bergerak menadki, 
seperti yang terlihat dalam Chart. Merujuk laman Bloombeg, bahwa pada transaksi awal pekan 
pertama Desember 2020, bergerak naik. Sementara laman Reuters melaporkan Malaysia saat ini 
tidak memiliki rencana untuk memperpanjang pembebasan pajak atas minyak sawit yang akan 
berakhir pada 31 Desember, mengutip Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas negara 
tersebut.  
 
Kendati demikian, di tengah sentimen negatif terselip kabar, India sebagai konsumen terbesar 
minyak sawit global memutuskan untuk memangkas bea masuk sebesar 10 poin persentase dari 
37,5% menjadi 27,5%. Pemerintah India dikabarkan mencemaskan harga minyak nabati lokal yang 
terlalu tinggi. 
 
Demikian pula pada awal Desember 2020, transaksi Selasa (1/12), dilaporkan Bloomberg, bahwa 
sejumlah sentimen lawas maupun baru diperkirakan membayangi prospek harga, produksi dan 
ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta turunannya di Indonesia pada 2021 
nanti. Kondisi cuaca diprediksi menjadi salah satu sentimen yang akan membayangi harga dan 
produksi CPO di Indonesia pada 2021.  
 
Sejumlah analis memperkirakan, fenomena La Nina akan membayangi produksi komoditas andalan 
RI tersebut di 2021. Sekadar catatan, pada 2020 ini produksi sawit Indonesia juga diperkirakan 
dibayangi oleh fenomena cuaca La Nina.   
 
Kemudian, laporan dari bursa berjangka Malaysia, harga CPO kontrak pengiriman Februari 2021 
kembali menguat 0,06% dibanding posisi penutupan Senin (30/11) ke level RM 3.307/ton.  
 
Hingga medio Desember 2020, Senin (14/12), merujuk Bloomberg, harga komoditas CPO Malaysia 
tetap kokoh pada level RM 3.400 per ton. Tercatat pula, harga kontrak pengiriman Februari 2021 di 
Bursa Malaysia Derivatif Exchange terdongkrak sebesar 0,76% dari posisi penutupan pekan 
sebelumnya. Sehingga, harga CPO telah tembus pada level RM 3.436/ton. 
 
Tampanya, pasar memperkirakan produksi pada Desember 2020 ini akan tetap tertekan karena 
cuaca hujan yang dipicu La Nina. Fenomena iklim La Nina diperkirakan berlanjut hingga kuartal 
pertama 2021. Berkaca pada kejadian sebelumnya, La Nina selalu dibarengi dengan bencana 
hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor yang membuat aktivitas panen menjadi 
terganggu dan menekan stok. 
 



 
 

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (16/12), harga minyak sawit turun memicu terdongkraknya 
harga CPO selama 3 hari berturut berhenti. Harga minyak sawit kontrak Februari 2021 di Bursa 
Malaysia Derivatives Exchange (BMD) tertekan RM10 atau kisaran 0,29% menjadi RM3,446 atau 
US$848.77 per ton menghentikan kenaikan selama 3 hari berturut.. 
 
Tampaknya, aksi profit taking yang dilakukan di bursa CBoT untuk minyak kedelai diikuti di Bursa 
Malaysia sehingga harga minyak sawit turun. Demikian juga ada rumor adanya pengenaan pajak 
ekspor untuk CPO pada Januari 2021 sehingga harga minyak sawit kembali terpuruk. 
 
Pengumuman pajak ekspor diperkirakan akan diumumkan pemerintah pada pekan ketiga ini. 
Pembebasan pajak ekspor selama 6 bulan sudah jatuh tempo di Desember 2020 ini. Harga minyak 
sawit sempat naik ke tertinggi sejak Mei 2012 pada Senin (14/12) dipicu ekspor minyak sawit 
Malaysia dari 1 – 15 Desember naik 8.7% menjadi 732,780 ton. 
 
Memasuki akhir pekan keempat atau menjelang perayaan Natal 2020, Kamis (24/12), harga minyak 
sawit kembai naik mengikuti kenaikan minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBoT). Sehingga, 
harga CPO untuk kontrak pengantaran Maret 2021 di Bursa Malaysia Derivatives Exchange ditutup 
naik 3.6% atau RM8 menjadi RM3,536 atau US$870.72. 
 
Dilaporkan pula, bahwa harga minyak sawit masih terus bergerak naik karena peningkatan 
permintaan ekspor dan persediaan yang sedikit, namun kenaikan itu sempat terhenti karena 
kenaikan dari pajak ekspor pada Januari 2021. Produksi minyak sawit berkurang karena produksi 
sawit berkurang di Indonesia dan Malaysia akibat berkurangnya pekerja di kebun sawit, selama 
pandemi  virus corona. 
 
Hingga pada akhir pekan, pada liburan Jum’at (25/12), dilaporkan harga CPO di Tanah Air naik tipis. 
Misalnya, merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Riau 
dengan merujuk surat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau No.51 periode 23 -  29 
Desember 2020, telah menyepakati harga sawit umur 10 - 20 tahun naik Rp15,55/kg menjadi 
R2P.158,39/kg. 
 

 
 



 
 

 
 

Berikutnya, pada akhir Desember 2020, Kamis (31/12), harga CPO kembali bergerak naik. Harga 
komoditas minyak sawit mentah ini mengalami kenaikan sejak Juni 2020 dan diperkirakan akan 
terus menjanjak hingga semester I 2021 bertalian sentimen positif dari Malaysia dan Indonesia. 
Tren positif ini telah membawa harga CPO di Bursa Malaysia Derivative Exchange telah menyentuh 
level RM3.600 per ton. Harga tersebut merupakan harga CPO tertinggi dalam 8,5 tahun terakhir. 
Perlu diketahui bahwa Malaysia dan Indonesia memproduksi 85%  pasokan CPO dunia 
 
Sekadar catatan juga, pada akhir 2019 kecaman PM Malaysia terhadap India sempat membuat 
India tidak lagi membeli minyak sawit dari Malaysia. Konsekuensinya, ekspor minyak sawit ke India 
anjlok dan persediaan minyak sawit banyak sehingga harga minyak sawit dimulai dari bulan 
Februari sampai Mei 2020 mengalami tekanan. India memulihkan hubungan dengan Malaysia 
setelah PM Malaysia diganti dan kembali mengadakan pembelian minyak sawit ke Malaysia, setelah 
sempat mengalihkan pembelian minyak sawit ke Indonesia. 
 
Harga minyak sawit mengalami tantangan dari penolakan pasar Eropa untuk memakai minyak sawit 
dengan tuduhan minyak sawit  tidak sustainable  dan merusak lingkungan karena perkebunannya 
dengan membongkar hutan. Pertikaian ini sudah dapat diselesaikan dengan diskusi antara Eropa 
dan produsen minyak sawit Indonesia dan Malaysia. 
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Analisis Harga Emas Bulan Desember 2020 

 
Pergerakan harga emas selama Desember 2020 bergerak menanjak dengan pola fluktuatif seperti 
yang tercatat dalam Chart. Beberapa kali terjadi tekanan selama Desember 2020. Pada 
perdagangan pekan pertama Desember 2020, tercatat harga emas batangan PT Aneka Tambang 
Tbk. bergerak naik dibandingkan perdagangan akhir pekan sebelumnya.  
 
Di pasar spot dan bursa berjangka berlanjut bergerak stabil dengan pola zig-zag, dan kemudian di 
akhir pekan, Jum’at (4/12) terlihat naik. Padahal pada akhir November 2020, harga emas 
mengalami reli seiring permintaan yang kuat terhadap aset safe haven.  
 
Tercatat pada laman Bloomberg, harga emas spot bergerak turun sebesar 1 % menjadi US$1,768.36 
per on. Tercatat, harga emas bergerak turun 5,9% sepanjang November lalu, penurunan bulanan 
terbesar sejak November 2016. Sementara itu, harga emas berjangka di bursa AS bergerak turun 
sebesar 0,88% menjadi US$ 1.772,40. 
 
Terlihat optimisme vaksin mendorong dolar ke level terendah lebih dari dua tahun dan 
menempatkan saham dunia di jalur untuk rekor kenaikan sebulan. Tampaknya, para investor 
mengamati kesaksian Kongres oleh Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell pada pekan peratama 
ini, untuk petunjuk tentang kemungkinan arah kebijakan moneter. 
 
Kemudian, risikonya bahwa The Fed akan memperlambat atau bahkan menghentikan program 
pembelian obligasi dan itu alasan untuk berhati-hati tentang prospek emas. Karena, komoditas 
emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang kemungkinan besar dihasilkan dari 
stimulus moneter. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang emas 
batangan yang tidak memberikan hasil. 
 
Tercatat pula awal Desember, Selasa (1/12), harga emas bergerak turun cukup solid ke level 
terendah selama 5 ½ bulan pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat. Harga bertengger pada 
level US$1,773.26.  Tampaknya, para trader dan investor menunjukkan hanya sedikit keengganan 
terhadap risiko belakangan ini, di tengah tidak adanya titik api pertikaian geopolitik, harapan akan 
vaksin Covid – 19, dan transisi ke presidenan AS yang kelihatannya berjalan dengan lancar. Ketiga 
hal tersebut merupakan faktor “bearish” bagi metal berharga yang safe-haven. 
 
Hingga memasuki medio Desember 2020, tampaknya fokus beralih ke pertemuan kebijakan dua 
hari Federal Reserve AS yang dimulai pada Selasa (15/12), dengan investor berharap pada 
peningkatan pembelian Treasury bertanggal lebih lama untuk menahan kenaikan imbal hasil, 
menurunkan dolar. Sehingga, emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan 
penurunan nilai mata uang, telah naik 21% sepanjang tahun ini didukung oleh suku bunga 
mendekati nol dan stimulus global yang belum pernah terjadi sebelumnya. 



 
 

 
 

Selanjutnya, memasuki perdagtangan Selasa (15/12), harga emas Kembali naik tipis yang didukung 
pelemahan kurs dolar AS. Kendati dimulainya vaksinasi Covid-19 di Amerika Serikat dan Kanada 
meningkatkan harapan pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. Sehingga, harga emas spot 
bergerak naik 0,64% menjadi US$1,838,47 per ons. Sementara, harga emas berjangka AS bergerak 
naik 0,67% menjadi US$ 1,844,40. 
 
Kemudian pada perdagangan Rabu (16/12), merujuk Bloomberg, harga emas bergerak naik ke level 
tertinggi satu pekan di tengah harapan untuk stimulus fiskal lebih lanjut untuk ekonomi AS dan 
ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan membatasi suku bunga. 
 
Sehingga, harga emas spot bergerak naik sebesar 0,2% menjadi US$1,857.74 per ons setelah 
menyentuh level tertinggi sejak 9 Desember 2020 pada level US$ 1,865.14. Sementara, harga emas 
berjangka AS bergerak naik 0,4% menjadi US$ 1,861.40.  
 
Memasuki akhir pekan keempat Desember 2020, atau Jum’at (25/12), dilaporkan Reuters,  harga 
emas berjangka tidak bergerak banyak pada awal perdagangan sesi AS yang sepi pada malam Natal. 
Teramati, pasar tutup lebih awal dan para trader fokus kepada liburan. Sehingga, harga emas 
berjangka kontrak untuk pengantaran Februari 2021 hanya bergerak naik US$0.60 per ons pada 
level US$1.878.70. 
 
Sementara itu, pandemi Covid-19 terus bergejolak di AS, Eropa dan banyak negara lainnya. Para 
trader dan investor kuatir dengan akan munculnya lebih banyak restriksi terhadap bisnis dan 
pertemuan publik. Sentimen di pasar Eropa sangat bagus dengan terus berlangsungnya kemajuan 
antara Inggris dan Uni Eropa mengenai kesepakatan Brexit yang mulus. 
 

 
 
Akhirnya, pada perdagangan ujung tahun 2020, Kamis (31/12), menjelang penutupan 2020, harga 
emas berjangka diperdagangkan tidak banyak bergerak dari posisi sebelumnya. Melemahnya kurs 
dolar AS dimana indeks dolar AS turun mendekati kerendahan selama 2,5 tahun, dipucu karefa 
faktor bullish terhadap metal ini. Namun, kenaikan harga emas tertekan oleh reli yang terjadi di 
pasar saham global dan Amerika Serikat, di mana indeks saham AS bergerak naik mendekati rekor 
ketinggian. Emas berjangka kontrak bulan Februari turun sebesar US$0.50 pada level US$1,882.50 
pe ons. 



 
 

 
Merujuk laman Bloomberg, pasar saham global kebanyakan bergerak naik. Indeks saham AS 
mengarah mendaki pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Minat terhadap 
risiko dari para trader dan investor tetap tinggi dengan partisipan pasar cenderung melihat 
melewati horison kepada kemungkinan pemulihan ekonomi yang kuat di musim semi 2021 dan 
memilih untuk melihat melewati pandemi Covid–19 yang sedang dalam puncak infeksi dan 
kematian di Amerika Serikat yang sekarang telah memaksakan restriksi publik dan bisnis yang baru 
yang memukul pertumbuhan ekonomi. 
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Analisis Harga Karet Bulan Desember 2020 

 

Perdagangan karet di bursa berjangka sepanjang Desember 2020, harga tetap bergerak mendaki, 
kendati dengan pola fluktuatif, seperti yang terlihat dalam chart. Memasuki pekan pertama 
Desember 2020,  Pada pekan pertama Desember 2020, harga karet di bursa berjangka dan spot 
internasional, kembali bergerak melemah. Ada sentimen negatif pergerakan harga di pasar spot 
dalam negeri, terutama di wilayah sentra produksi karet. 
 
Merujuk laman Reuters, harga karet ditutup melemah signifikan. Harga karet untuk kontrak 
pengantaran Januari 2021, kontrak teraktif di Tocom ditutup anjlok 4,92% atau 11,80 poin ke level 
228,10 yen per kilogram (kg). Harga karet sebelumnya juga dibuka melemah 0,38% atau 0,90  oin di 
level 239,00 yen per kg.  Sementara itu, analis broker Yutaka Shoji, Gu Jiong mengatakan 
melemahnya mata uang yuan juga menekan harga karet, terutama di bursa berjangka Shanghai, 
yang berimbas ke bursa Tocom  
 
Pada perdagangan awal Desember 2020, Selasa (1/12), perdagangan karet awal Desember 2020 di 
bursa komoditas internasional berlanjut mengalalami tekanan, yang dipicu aksi profit taking, 
dengan harga karet SHFE dan Tocom turun  dari posisi tertinggi 1 bulan.  Namun pergerakan 
rebound terjadi pada harga karet Sicom yang naik ke posisi tertinggi 1 bulan. 
 
Pergerakan positif harga karet Sicom, yang menurut survey Caixin, data PMI Manufaktur PMI, yang 
merespon positif laporan kinerja manufaktur China.  Caixin China naik menjadi 54,9 pada November 
2020 dari 53,6 pada Oktober 2020, mengalahkan perkiraan pasar 53,5. Ini merupakan pertumbuhan 
terkuat dalam aktivitas pabrik sejak November 2010, karena pemulihan ekonomi pasca epidemi 
terus meningkat. 
 
Hingga menasuki medio Desember 2020, perdagangan karet di bursa komoditas internasional mulai 
pulih setelah sepanjang pekan lalu mengalami tekanan jual. Kemudian, harga rebound oleh 
ekspektasi peningkatan demand dan pergerakan kuat harga minyak mentah. Sehingga, harga karet 
di bursa Tocom mendaki signfikan dibandingkan dengan karet Sicom dan juga SHFE, di-support oleh 
pelemahan yen Jepang.  
 
Meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia mendorong pertumbuhan industri sarung tangan 
lateks bedah dan pasar medis di negara-negara seperti Brasil, Argentina, Costarika dan Singapura. 
Pertumbuhan industri ini memicu peningkatan permintaan karet global. Kenaikan harga juga 
disupport oleh sisi supply yang alami gangguan di negara produsen. Sentimen meningkatnya 
demand diperkuat dengan berita penggunaan vaksin corona Pfizer-BioNTech di AS awal pekan ini. 
 



 
 

Demikian juga pergerakan harga minyak mentah yang kuat pada bursa berjangka awal pekan 
menambah kekuatan harga karet, minyak mentah jenis Brent alami kenaikan harga ke posisi kisaran 
US$50 per barel oleh sentimen vaksin corona di AS tersebut. 
 
Pada Selasa (15/12), misaknya, tren kenaikan harga karet berlanjut. Harga karet Tocom dan Sicom 
perdagangan  bergerak naik ke posisi tertinggi sepekan, sedangkan harga di SHFE naik 
moderat.  Sehingga, harga karet di bursa Tocom untuk kontrak paling ramai (Maret 2021) pada 
penutupan terdongkrak 4,1 yen atau 1,75% ke posisi 244.0 yen per kg, tertinggi sejak 7 
Desember.  Sempat naik ke posisi tertinggi 245,7 yen per kg setelah dibuka pada posisi 
240.0.   Harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak Mei 2021 ditutup terangkat 10 
poin atau 0,06% ke posisi 14610 yuan. Sementara, harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak 
pengiriman Januari 2021  ditutup mendaki US$0,3 atau 0,19% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 
157,0. 
 
Selanjutnya, hingga pada akhir pekan, Jum’at (25/12), perayaan Hari Natal digelar, maka sebagai 
produsen karet terbesar kedua di dunia, jumlah suplai karet Indonesia penting untuk pasar global. 
Sejak tahun 1980an, industri karet Indonesia telah mengalami pertumbuhan produksi yang stabil. 
Kebanyakan hasil produksi karet negara ini - kira-kira 80 persen - diproduksi oleh para petani kecil. 
Oleh karena itu, perkebunan Pemerintah dan swasta memiliki peran yang kecil dalam industri karet 
domestik. 
 
Sekitar 85 persen dari produksi karet Indonesia diekspor ke luar negeri. Hampir setengah dari karet 
yang diekspor ini dikirimkan ke negara-negara Asia lain, diikuti oleh Amerika Utara dan Eropa. Lima 
negara yang paling banyak mengimpor karet dari Indonesia adalah Amerika Serikat (yang 
berkonsumsi hampir 22 percent dari total ekspor Indonesia), Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 
Jepang, Singapura, dan Brazil. 
 

 
 
Selanjutnya, pada pengujung Desember atau akhir tahun 2020, perdagangan Rabu (30/12), 
terpantau harga karet di bursa Shanghai (SHFE) yang menjadi acuan pasar karet Tocom di Jepang, 
masih menunjukkan pergerakan melemah. Anjloknya harga karet SHFE hingga terjun ke posisi 
terendah dipicu laporan menurunnya produksi otomotif tahun 2020 dibandingkan tahun 
sebelumnya, yang khawatirkan penurunan demand karet 2021.  
 
Tekanan jual yang berlanjut di bursa SHFE membuat harga karet Tocom bergerak retreat dari gain 
sebelumnya ke posisi terendah sebulan lebih. Penurunan harga karet SHFE juga diikuti oleh karet 



 
 

 
 

Sicom yang melemah 4 hari berturut. Tergerusnya harga karet Tocom juga dipicu oleh posisi 
penguatan yen Jepang terhadap dolar AS yang juga menekan perdagangan bursa saham Tokyo. 
Sentimen liburan akhir tahun juga menjadi pemberat perdagangan dimana investor global memilih 
aset safe haven.  
Sehingga tercatat, harga karet Tocom di bursa Osaka untuk kontrak pengiriman Juni 2021 ditutup 
melemah 3,9 yen atau 1,69% ke posisi 226.9 yen per kg.  Sempat naik ke posisi tertinggi 228,8 yen 
per kg setelah dibuka pada posisi 228.5.    
 
Sementara, harga karet di bursa Shanghai (SHFE), khusus untuk kontrak pengantaran Mei 2021 
ditutup turun  185 poin atau 1,32% ke posisi 13755 yuan, terendah sejak 16 Oktober. Kemudian, 
harga karet di bursa Singapura – Sicom,  kontrak yang sedang ramai diperdagangkan yaitu kontrak 
bulan Maret 2021  ditutup turun US$0,2 atau 0,13% dari harga sesi sebelumnya ke posisi 141,1, 
terendah sejak 15 Oktober. 
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Analisis Harga Kopi Robusta Bulan Desember 2020 

Tren pergerakan harga kopi robusta sepanjang Desember 2020, bergerak stabil di pasar berjangka 
maupun pasar spot, seperti yang terlihat dalam Chart. Mengonfirmasi laporan Organisasi Kopi 
Internasional (International Coffee Organization/ ICO) pada awal Desember 2020, ekspor kopi dunia 
pada 2020 diproyeksikan turun 5.6% dari 2019 menjadi 116.54 juta kantong. 
 
Selanjutnya, tercatat pula pada awal pekan, bahwa kopi robusta sebagai bagian soft commodities, 
terlihat mengalami kenaikan. Pada akhir pekan sebelumnya. harga kopi pada penutupan pasar 
Jumat (27/11) mengalami rally, dengan kenaikan harga kopi robusta ke level tertinggi 1 pekan yang 
dipicu produksi kopi di Brasil turun karena cuaca kering.  
 
Selain itu, pada perdagangan Selasa (1/12) atau mengawali Desember 2020, merujuk laporan ICO, 
bahwa ekspor kopi Brasil diperkirakan akan meningkat menjadi 41.8 juta kantong. Sementara, 
menurut General Departement of  Vietnam Customs, ekspor kopi robusta Vietnam di Januari – 
Oktober 2020 terpantau turun 1.2% dari 2019 menjadi 1.34 MMT  
 
Sementara itu, pada perdagangan berikutnya, harga kopi mengalami tekanan yang dipicu 
permintaan kopi turun  akibat pandemi Covid-19, sehingga persediaan dari kopi meningkat.  
Tercatat melalui laman Bloomberg, harga kopi robusta untuk kontrtak Januari 2021 di bursa ICE 
London ditutup turun sebesar 0.71%. 
 
Mengonformasi laporan Marex Spectron melaporkan laporan kuartalan untuk kopi, permintaan 
kopi akan turun karena pandemi Covid-19 sehingga akan menaikkan pasar kopi global sehingga 
menjadi surplus 7 juta kantong duakali lipat dari perkiraan Agustus 2020 sebesar 3.2 juta kantong.  
 
Memasuki medio Desember 2020, terjadi tekanan harga kopi robusta dipicu karena Vietnam 
General Department of Custom melaporkan pada bahwa ekspor kopi robusta di Vietnam tertekan 
8.4% dari November menjadi terendah 3 tahun di 83,730 MT dan ekspor dari Januari – Nopember 
turun 3 % dari 2019 lalu menjadi 1.43 MMT. 
 
Sehingga, harga kopi juga bergerak naik karena USDA Foreign Agriculture Service (FAS) mengurangi 
perkiraan produksi kopi global menjadi 175.5 juta kantong dari perkiraan Juni 2020 sebesar 176.1 
juta kantong. Demikian juga persediaan kopi Robusta yang diawasi oleh ICE naik ke jumlah 
tertinggi  7 ½ bulan, naik dari jumlah terendah 1 ¾ tahun di 10,808 lot pada 14 Oktober. 
 
Hingga pada akhir pekan ketiga Desember 2020, Jum’at (18/12), pada sesi penyelesaian, untuk 
Januari 2021, harga kopi robusta di bursa ICE London berada pada level US$1,1855 per pon, 
mengarah ke kerugian 9% pada 2020 ini jika tidak ada apresiasi tambahan pada 31 Desember. 
 
Laporan dari Starbucks, salah satu konsumen kopi  terbesar yang berbasis di Seattle sangat 
optimisme atas masa depan mereknya yang telah menginjak usia 50 tahun. Ini terjadi setelah 



 
 

 
 

ekonomi AS tumbuh sebesar 33,1 persen di kuartal ketiga, membuat sedikit kontraksi 31,4 persen 
di tiga bulan sebelumnya, menyusul pertumbuhan 5 persen di kuartal pertama. 
 
Selanjutnya, pergerakan harga kopi robusta hingga Kamis (24/12), jelang hari raya Natal, 
dilapoirkan dilaman Bloomberg, indikator komposit ICO bergerak naik 3,6% menjadi US$109,70 
sen/lb karena harga untuk semua indikator kelompok meningkat, kecuali Mild Lainnya, yang turun 
0,9% menjadi US$150,73 sen per lb. Produksi kopi dunia pada tahun kopi 2019/20 mengalami 
penurunan sebesar 1,6% menjadi 168,55 juta karung akibat penurunan produksi arabika sebesar 
5,1% menjadi 95,73 juta karung, sedangkan produksi Robusta meningkat sebesar 3,2% menjadi 
72,82 juta karung.  
 
Sementara itu, dilaporkan bahwa produksi dari Asia dan Oseania tumbuh sebesar 4,1% menjadi 
50,07 juta kantong, sebagian besar dipicu pemulihan produksi di Indonesia dan Vietnam. Produksi 
di Amerika Tengah dan Meksiko bergerak turun 4,5% menjadi 20,76 juta kantong, sementara 
produksi Afrika tetap stabil pada 18,86 juta kantong. Produksi kopi dunia melebihi konsumsi global 
sebesar 961.000 kantong seiring dengan penurunan permintaan kopi dunia sebesar 0,9% menjadi 
167,59 juta kantong. 
 

 
 

Selanjutnya, pada penghujung 2020, atau Kamis (31/12), dilaporkan oleh ICE New York dan ICE 
London bahwa gambaran pergerakan pasar dari  produk soft commodities kopi. Disampaikan, 
bahwa pandemi Covid-19, pada awal-awal pandemi negara-negara melakukan lockdown sehingga 
restoran, cafe dan tempat wisata ditutup, akibatnya permintaan bahan makanan berkurang 
sehingga permintaan kopi, gula dan coklat berkurang. Pada saat lockdown dibuka Mei maka 
permintaan akan soft commodities mulai meningkat dan harga mulai bergerak lagi. 
 
Nmun terjadi gelombang ke 2 pandemi Covid-19, yang dimulai Nopember 2020 kembali   terjadi 
lockdown di negara-negara Eropa sampai dengan awal musim Semi 2021.  Cuaca  buruk di daerah 
penghasil   kopi di Vietnam, membuat tanaman terganggu sehingga hasil tanaman berkurang, 
bahkan diperlukan irigasi khusus. Sehingga produksi kopi robusta global naik 3.2% dari tahun lalu 
menjadi 72.822 juta kantong. Dilaporkan pula, bahwa ekspor kopi robusta Vietnam pada Januari – 
Nopember  2020 bergerak turun 3.0% dari 2019 menjadi 1.43 MMT menurut General Departement 
of  Vietnam Customs. 
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Analisis Harga Timah Bulan Desember 2020 

 

Selama Desember 2020, seperti yang terlihat dalam Chart harga yang berbasis pergerakan harga 
yang tergambar dalam laman tradingeconomics.com/commodity/tin, terlihat bergerak mendaki 
Pada awal Desember 2020, berdasarkan data pergerakan garga di bursa ICDX, terlihat harga timah 
internasional dan di sentra produksi Timah di dalam negeri bergerak naik  
 
Pada awal pekan pertama Desember 2020harga timah di bursa Indonesia dan Malaysia kompak 
menguat setelah perdagangan sebelumnya harga timah Indonesia mengalami tekanan. Namun 
untuk perdagangan timah di bursa Shanghai dan London Metal Exchange (LME)  retreat dari 
penutupan yang tinggi sebelumnya. 
 
Tekanan harga timah di LME dipengaruhi oleh bangkitnya kembali kekhawatiran pasar akan virus 
pandemi Covid-19 gelombang kedua di Inggris dan Eropa menurut berita terbaru korban semakin 
meningkat. Sehingga, harga timah untuk kontrak Januari 2021 yang banyak diperdagangkan di 
bursa LME sedang koreksi sebesar 0,78% atau 130 US$/MT ke posisi 16540 US$/MT. 
 
Pada akhir perdagangan timah di bursa Malaysia (KLTM)  harga ditutup naik 160 US$/MT atau naik 
0,96% menjadi 16.590 US$/MT. Di bursa berjangka Indonesia harga timah jenis PB300 naik 130 
US$/MT ke posisi 16185 US$/MT. 
 
Kisaran perdagangan timah di London Metal Exchange selanjutnya diperkirakan pada posisi 16420 – 
16750 USD/MT. Sedangkan untuk harga timah di bursa Malaysia (KLTM) perdagangan awal pekan 
depan diperkirakan berada pada kisaran 16500 – 16800 USD/MT. 
 
Sementara itu, pada perdagangan berikutnya Selasa (1/12),  laporan dari Global Tin Wrap bahwa 
Amerika memberikan premium tertinggi sejak Mei 2019 untuk timah Midwest, yang terpantau 
bergerak naik pada awal Desember 2020. Kenaikan ini dipicu karena biaya transportasi yang 
meningkat. Sementara, harga timah di Baltimore, Rotterdam, dan Shanghai tidak berubah alias 
stabil.   
 
Stabilnya harga timah di benua Eropa membuat premi bursa Rotterdam tetap datar, demikian juga 
di bursa Shanghai.   Mahalnya tingkat pengangutan (biaya transportasi) mendorong timah premium 
di bursa New York ke level tertinggi dan berada pada level US$545-660 per ton  
 
Hingga pada medio Desember 2020, laporan Bloomberg, harga komoditas timah mulai merangkak 
naik.  Kenaikan harga timah London Metal Exchange (LME) terus berlanjut, dan kemudian jatuh. 
Justru ihwal ini bertentangan dengan tren permintaan fisik yang redup di Amerika Serikat dan Eropa 
dalam seminggu  



 
 

 
 

 
Namun demikian pada awal pekan, Senin (14/12), harga timah masih rendah. Merujuk data Bursa 
London Metal Exchange (LME) mencatat pergerakan harga masih landau, setelah sempat berada di 
puncaknya pada pekan kedua sebelumnyadengan harga USD18.420/MT, lalu turun 50 poin 
keesokan harinya di level USD18.370/MT, bahkan stabil ke level USD17.885/MT  
 
Harga timah sempat terempas di posisi USD13.250/MT di bursa LME pada akhir November 2020 
lalu, lalu bergerak naik mencapai USD17.800 pada pekan kedua Desember 2020. Namun, sesudah 
itu tertahan lagi dan baru tembus dan bertengger di atas level USD18.000. 
 
Selanjutnya, pada Selasa (15/12), harga timah LME mendekati level US$20.000/MT dan 
menetapkan level tertinggi pada 2020 ini. Tercatat, harga timah London Metal Exchange bergerak 
naik terbesar, mendekati angka US$20.000/MT dan menetapkan level tertinggi tahun ini, sehingga 
memacu sebagian besar terkait logam ini terdongkrak.  
 
Sementara para pelaku pasar mengamati kesepakatan Kongres USA untuk kebijakan paket stimulus 
virus Covid-19. Sehingga harga timah tiga bulan bergerak naik 1,1% menjadi level US$ 19.925 per 
MT dibandingkan harga penutupan sebelumnya. Logam ini mencapai level tertinggi baru 2020 
selama perdagangan US$ 19.960 per ton, naik dari level tertinggi. Timah membawa sisa kompleks, 
yang juga mencatat kenaikan ... 
 
Hingga jelang hari raya Natal, Kamis, (24/12), berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan 
perdagangan, harga timah di bursa London parkir di level US$18.275 per ton, bergerak naik 0,36 
persen.  Tampaknya, harga timah telah bangkit hingga 37,92 persen dari penurunan tajam akibat 
pandemi Covid-19 ke level terendahnya pada 2020 ini di US$13.250 per ton. Sepanjang tahun 
berjalan 2020, harga telah naik 6,4 persen. 
 
Di sisi lain, TINS akan mempertahankan target produksinya pada tahun ini di kisaran 55.000 ton. 
Hal itu seiring dengan adanya kendala cuaca dalam beberapa pekan terakhir, seperti angin laut 
yang cukup kencang sehingga aktivitas penambangan tidak dapat berjalan maksimal. Kendati 
demikian, perseroan optimistis target volume produksi tetap dapat tercapai dengan proyeksi 
produksi pada akhir kuartal tahun ini di kisaran 5.000 ton per bulan. 
 

 
 



 
 

Kemudian di ujung Desember 2020, Kamis (31/12), harga timah mencapai ketinggian baru tahun 
2020. Harga timah tiga bulan di London Metal Exchange mencapai titik tertinggi baru pada 2020. 
Harga timah tiga bulan mencapai US$20.410 per ton, melampaui harga tertinggi sebelumnya di US$ 
20.245 per ton pada 18 Desember 2020. Harga turun sedikit menjadi US$20.386,50 per ton pada 
penutupan, kemudiab naik lagi 1% dari harga penutupan $ 20.185 per ton.  
 
Dilaporkan pula, bahwa pada akhir tahun 2020, sebagian besar harga dasar di London Metal 
Exchange (LME) telah bangkit kembali ke level tertinggi beberapa tahun. Mengonfirmasi laporan 
Fastmarkets, melihat mengapa beberapa logam mengungguli yang lain. Sementara itu, harga timah 
dan logam dasar lainnya, terus menanjak naik sejak Juli 2020 ketika China melanjutkan aktivitas 
ekonomi setelah penutupan berkepanjangan karena pandemi Covid-19, mengkompensasi 
penurunan tajam permintaan di tempat lain di dunia. 
  



 
 

 
 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

 
ANALISIS  HARGA KOMODITI  BULAN DESEMBER  2020 

 

 
Analisis Harga Kakao Bulan Desember 2020 

 

Pergerakan harga kakao selama Desember 2020 mencatatkan pergerakan yang melandai, kendati di 
awal pekan pertama Desember 2020 terpantau melemah seperti yang terekam dalam chart. Pada 
awal pekan pertama Desember 2020, harga kakao berjangka di bursa internasional, terutama di ICE 
New York, tren tertekan. Sementara itu, di dalam negeri, harga kakao mengikuti harga referensi 
yang tiap bulannya diputuskan oleh Pemerintah.  
 
Pergerakan harga kakao pada awal pekan pertama, Senin (30/11), tampaknaya masih dipicu oleh 
kenaikan harga pada akhir pekan sebelumnya. Demikan pula, harga-harga pada soft commodities 
yang lain mengalami kenaikan.  
 
Sehingga, merujuk laman Bloomberg, menunjukkan, Hershey, pabrik cokelat terkenal dunia, 
melakukan pembelian kakao di pasar berjangka. Merujuk data bursa berjangka, ICE New York, 
harga kakao untuk kontrak pelepasan Maret 2021 terdongkrak sebesar US$42 atau kisaran 1.54% 
menjadi US$2,766 per ton.  
 
Pada awal Desember 2020, Selasa (1/12), merujuk laporan Organisasi Kakao Internasional (ICCO), 
bahwa produksi kakao dunia untuk Oktober – September 2020 akan turun 2% dari 2019 menjadi 
4.724 MMT. Perkiraan produksi kakao yang digiling akan turun 3.1% dari 2019 menjadi 4.635 MMT 
penurunan pertama sejak 2016. 
 
Selanjutkan dilaporkan pula bahwa perkiraan pasar kakao akan surplus 42,000 MT dari defisit 
52,000 MT di 2018/19. Sementara itu, produksi Ivory Coast diperkirakan akan bergerak naik 1.2% 
dari 2019 menjadi 2.18 MMT. Dan, kemudian, produksi Ghana diperkirakan naik 2.3% dari tahun 
lalu menjadi 850,000 MT. 
 
Hingga memasuki medio Desember 2020, terlihat di bursa berjangka ICE New York, tercatat pada 
awal pekan, Senin (14/12),  harga soft commodities kakao ini bergerak mixed, dengan bergerak pola 
yang menanjak,  Merujuk laman Bloomberg, harga kakao terdongkrak tinggi yang dipicu karena 
melemahnya kurs GBP/USD. Tertekannya GBP/USD menguntungkan bagi kakao karena harga kakao 
berdasarkan sterling. 
 
Sehingga, harga kakao untuk kontrak Maret 2021 di bursa ICE New York bergerak naik sebesar 
US$55 atau 2.14% menjadi level US$2,622 dan harga kakao di bursa ICE London bergerak naik 
sebesar 3.07%.  
 
Menurut organisasi kakao internasional (ICCO), bahwa produksi kakao dunia (Oktober – September 
2020) akan turun 8% dari 2019 menjadi 4.697 MMT. Kemudian, perkiraan produksi kakao yang 



 
 

digiling akan turun 3.2% dari 2019 menjadi 4.631 MMT penurunan pertama sejak 2016. Dan, 
perkiraan pasar kakao akan surplus 19,000 MT dari defisit 48,000 MT. 
 
Selanjutnya, pada Selasa (15/12) dilaporkan oleh ICCO, bahwa produksi Ivory Coast diperkirakan 
naik 1.2% dari tahun lalu menjadi 2.18 MMT. Dan, kemudian produksi Ghana diperkirakan bergerak 
naik 2.3% dari 2019 menjadi 850,000 MT. 
 
 
Hingga pada akhir pekan keempat Desember, Jum’at (25/12), beretapan hari raya Natal, para 
investor yang mengambil posisi long pada komoditas kakao — serta para produsen permen yang 
secara musiman menikmati beberapa penjualan tertinggi mereka selama Natal dan perayaan akhir 
tahun lainnya — Desember 2020 tentu saja tidak terasa menyenangkan. Rasanya lebih suram 
daripada Natal sebelumnya karena lonjakan baru dalam pandemi Covid-19telah menekan harga 
komoditas manisan dan minuman serta penjualan camilan yang dihasilkan dari kakao. 
 
Sehingga harga kakao di bursa ICE New York, pasar internasional untuk tanaman yang sebagian 
besar ditanam di Pantai Gading Afrika Barat dan Ghana, dan pada tingkat yang lebih rendah di 
Indonesia dan Malaysia di Asia, sedang menuju kerugian pengunyahan kedua mereka lebih dari 5% 
pada minggu tersebut. Selama tujuh sesi berturut-turut, pasar telah jatuh tanpa jeda, dari $3.035 
per ton pada 27 November menjadi $2.700 pada penyelesaian Selasa di New York 
 

 
 

Selanjutnya, pada ujung tahun 2020, 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. 
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Analisis Harga Beras Bulan Desember 2020 

 
Pergerakan harga beras sepanjang Desember 2020, merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak 
menanjak. Survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.075 observasi beras di 
penggilingan pada 802 perusahaan penggilingan di 31 provinsi. Sehingga, terpantau oleh survei BPS, 
rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan pada Desember 2020 sebesar Rp9.788 per 
kg. Tampaknya, harga ini terkerek naik sebesar 0,76 persen dibandingkan November 2020. 
 
Tercatat, pada periode yang sama, rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar 
Rp9.383 per kg atau turun sebesar 0,02 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas di 
penggilingan sebesar Rp9.056 per kg atau turun sebesar 0,43 persen. Beras dengan kualitas 
medium maupun luar kualitas, baik Desember 2020 month to month (bulanan) maupun Desember 
2019 year on year mengalami penurunan harga. Bahkan untuk premium year on year turun 0,51 
persen. 
 
Tercatat pula dari laporan Indeks BURT (Indeks Bulanan Rumah Tangga) yang rutin dikeluarkan oleh 
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) setiap bulan menunjukkan harga beras kualitas medium 
sejak Oktober – Desember 2020 terpantau stabil tinggi di kisaran Rp12.500 per kilogram (kg). 
Namun, harga ini berpotensi untuk  mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2021.  
 
Namun demikian, humlah stok sebanyak 1,10 juta ton hingga Desember 2020 tidak hanya 
menandakan lebih rendahnya stok dibanding tahun 2019 yang berjumlah 2,24 juta ton. Namun juga 
lebih rendah dibandingkan dengan stok beras 2018 sebanyak 2,19 juta ton. Kendati demikian, 
jumlah stok beras hingga Desember 2020 ini masih lebih tinggi kalau dibandingkan dengan stok 
2017 yang tercatat sebanyak 900 ribu ton. 
 
Hingga memasuki awal pekan keempat Desember, Senin (21/12), merujuk laman Republika, co,id, 
tercatat kenaikan harga beras yang biasa terjadi saat momen akhir dan awal tahun diyakini tidak 
terjadi pada periode kali ini. Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, hasil proyeksi 
terakhir menunjukkan pergerakan harga beras cenderung stabil hingga Maret 2021. 
 
Harga beras cenderung flat, kenaikan hanya kecil di bawah Rp 200 per kilogram. Fenomena ini 
anomali, berbeda dari pola musiman tahunan di bawah awal tahun cenderung naik cukup tinggi. 
Stabilnya harga beras salah satunya disebabkan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras 
yang cukup banyak. Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan berbagai bantuan sosial dalam 
bentuk komoditas pangan selama pandemi Covid-19. 
 
Dampak dari adanya Bansos tersebut, kebutuhan akan beras masyarakat tercukupi. Alhasil pasokan 
beras di rumah masing-masing cukup besar. Masyarakat boleh lebih tenang awal tahun karena 
kenaikan harga beras tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. 

https://republika.co.id/tag/harga-beras


 
 

 
Mengutip proyeksi BKP Kementan, stabilnya harga beras terjadi dari tingkat penggilingan sehingga 
pada tahap eceran akan terkendali. Tren kenakan dari Desember 2020 hingga Maret 2021 sangat 
kecil, yakni 0,01 persen. Tngkat kepercayaan proyeksi tersebut mencapai 95 persen. 
Tren harga hingga Desember 2020 kali ini jauh berbeda dengan situasi pergantuan tahun 
2018/2019 dan 2019/2020. Khusus beras premium pada periode 2018/2019 melonjak hingga 
kisaran Rp 12.500 per kg dan 2019/2020 pada level yang sama. Namun, harga tersebut masih 
dibawah harga eceran tertinggi (HET) pemerintah yang sebesar Rp 12.800 - Rp 13.600 per kg 
tergantung wilayah. 
 
Situasi yang sama juga terjadi untuk beras medium. Pergantian tahun 2018/2019 maupun 
2019/2020 harga naik drastis hingga lebih dari Rp 11.000 per kg. Situasi harga itu sudah jauh di atas 
HET pemerintah sebesar Rp 9.450 - Rp 10.250 per kg. Kemudian, stabilnya harga beras pada 
pergantian tahun 2020/2021 juga ditopang oleh keyakinan adanya surplus beras 2020 sekitar 6,5 
juta ton. Jumlah itu sangat mencukupi untuk kebutuhan kuartal pertama 2021. 
 
 

 
 

Sementara, mengutip laman tardingeconomic.com/commodity, pada akhir Desember 2020, Kamis 
(31/12), harga beras di pasar internasional seperti yang terlihat di chart, bergerak naik di atas 
US$13 per CWT, didukung oleh permintaan ekspor yang stabil dan gangguan logistik di pelabuhan 
pemasok utama yang disebabkan oleh kurangnya kontainer pengiriman. Pengiriman beras baik dari 
India, pengekspor beras terbesar dunia, dan Thailand, pemasok terbesar kedua di dunia, telah 
menghadapi penundaan.  
 
Sementara itu, pasar beras juga diuntungkan dengan pemberlakuan atau perpanjangan lockdown di 
seluruh dunia, karena konsumen terburu-buru menimbun produk pertanian seperti beras, kedelai, 
jagung, dan daging. China, konsumen beras terbesar dunia, mulai mengimpor beras dari India pada 
awal Desember 2020 untuk pertama kalinya; sementara Vietnam, pengekspor terbesar ketiga 
dunia, juga telah membeli beras India, di tengah pengetatan pasokan dari produsen lain di mana 
harga telah meningkat tajam 
 
Sementara di Tanah Air, diproyeksi harga beras pada 2021 dalam kondisi normal karena produksi 
beras petani sedang surplus. engan kata lain kalaupun panen raya berlangsung di Bulan Maret, 
maka saya berkeyakinan tidak akan ada lonjakan harga yang ekstrim karena di bulog terus 
melakukan operasi pasar dan penyerapan. 

https://www.tribunnews.com/tag/produksi-beras-petani
https://www.tribunnews.com/tag/produksi-beras-petani
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Analisis Harga Gabah Bulan November 2020 

 

Pergerakan harga gabah sepanjang Desember 2020 bergerak mendaki dibanding pada November 
2020. Merujuk data BPS (Badan Pusat Statistik), mencatat harga gabah dari 1.469 transaksi 
penjualan di 25 provinsi selama Desember 2020. BPS melansir  perkembangan harga gabah dan 
beras di penggilingan periode Desember 2020. Secara umum, harga komoditas pangan  itu naik tipis 
dibandingkan bulan sebelumnya. 
 
Dari 1.469 transaksi penjualan gabah di 25 provinsi selama Desember 2020, tercatat transaksi 
gabah kering panen (GKP) 59,22 persen; gabah kering giling (GKG) 25,39 persen; dan gabah luar 
kualitas 15,39 persen. Kemudian, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.776,- per kg atau naik 
1,16 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.875,- per kg atau naik 1,24 persen dibandingkan harga 
gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 
BPS, Setianto  di BPS Jakarta.  
 
Selanjutnya, rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.357,- per kg atau naik 0,85 persen dan di 
tingkat penggilingan Rp5.476,- per kg atau naik 0,65 persen. Sedang harga gabah luar kualitas di 
tingkat petani Rp4.439,- per kg atau turun 0,33 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.522,- per kg 
atau turun 0,94 persen. 
 
Dibandingkan Desember 2019, rata-rata harga gabah pada Desember 2020 di tingkat petani untuk 
kualitas GKP turun 8,40 persen, GKG turun 7,23 persen, dan gabah luar kualitas turun 4,18 persen. 
Sementara di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Desember 2020 dibandingkan dengan 
Desember 2019 untuk kualitas GKP turun 8,25 persen, GKG turun 6,98 persen dan gabah luar 
kualitas turun sebesar 4,22 persen 
 
Selanjutnya, laporan dari beberapa daerah, peregerakan harga gabah masih sporadis. Panen raya 
akhir tahun 2020 ini, merujuk laman Antara, Semarang, dipastikan akan mencukupi kebutuhan 
pangan masyarakat Ponorogo. Bahkan, diperkirakan akan menghasilkan surplus beras hingga 17,15 
Ribu ton selama musim tanam ketiga tahun 2020 ini. 
 
Laporam Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, pada awal 
Desember 2020, Selasa (1/12), selama Desember 2020, sawah di wilayah barat Ponorogo telah dan 
sedang mengalami panen. Total luasan sawah yang dipanen mencapai sekitar 11.744 hektare.  Dari 
luas panen ini, diperkirakan menghasilkan gabah sejumlah 67,34 kuintal gabah kering giling (GKG) 
per hektare. Estimasinya, saat menjadi beras akan mencapai 49,62 ribu ton. Sedangkan konsumsi 
beras masyarakat Ponorogo selama musim ini adalah 32,46 ribu ton. Dengan produksi tersebut, 
diperkirakan akan terjadi surplus sebanyak 17,15 ribu ton. 
 
Soal kualitas gabah hasil panen kali ini sangat bagus. Sebab, hingga menjelang panen tidak terjadi 
hujan dengan intensitas tinggi. Tidak banyak tanaman padi yang rusak maupun diserang hama 



 
 

akibat kelembapan yang terlalu tinggi. Sehingga kualitasnya gabah bagus. Harganya bergerak tinggi 
dan mencapai Rp4.900 per kilogram untuk gabah kering sawah (GKS). Ini untuk yang panennya 
menggunakan combine harvester. Kalau yang manual, berada dikisaran Rp4.700-Rp4.800 per 
kilogram GKS. 
 
Pada 2020 ini, baru sekitar 20 persen hingga 30 persen sawah di Ponorogo yang dipanen dengan 
combine harvester. Hal ini karena keterbatasan jumlah unit traktor pemanen ini. Juga karena lokasi 
geografis perbukitan yang kadang menyulitkan pemanenan dengan unit combine harvester ini.  
 
Hingga jelang tutup tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, melaporkan terjadi penurunan 
harga gabah kering baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan pada Desember 2020. 
Terjadi penurunan harga gabah baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan.  
 
Terjadi penurunan 1,34 persen harga rata-rata di tingkat petani dibandingkan bulan sebelumnya. 
Dan di tingkat penggilingan terjadi penurunan 1,44 persen dari 5.409 per kilogram bulan Oktober 
menjadi 5.331 per kilogram pada November. 
 
BPS melakukan survei harga dan observasi terhadap 126 produsen gabah di Sumatra Barat yang 
tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Tanah Datar, Solok, Padang Pariaman, Limapuluh 
Kota, dan Pasaman. Hasilnya, ditemukan harga gabah terendah tingkat petani di Pasaman dengan 
harga Rp4.200 per kilogram varietas lokal, dan tingkat penggilingan juga di Pasaman dengan harga 
Rp4.300 per kilogram. 
 
Sementara itu harga tertinggi baik untuk tingkat petani dan penggilingan ditemukan di Kabupaten 
Solok dengan harga Rp6.154 per kilogram di tingkat petani dengan varietas cisokan, dan Rp6.374 
per kilogram di tingkat penggilingan. 
 
Adapun, nilai tukar petani (NTP) Sumbar sepanjang November mengalami kenaikan 1,26 persen 
dari bulan sebelumnya 103,02 poin menjadi 104,32 poin. Kenaikan itu didorong meningkatnya nilai 
tukar petani subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan nelayan. 
Sedangkan subsektor tanaman pangan dan perikanan mengalami penurunan. 
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Analisis Harga Jagung Bulan Desember 2020 
 

Selama transaksi Desember 2020, harga jagung di pasar spot dan berjangka bergerak mendaki 
seperti yang tercatat dalam Chart. Pada awal Desember, Selasa (1/12), harga jagung pada 
penutupan mengalami kenaikan setelah laporan ekspor mingguan, dimana ada kenaikan ekspor 
jagung dari 2019 lalu. Sehingga, harga jagung untuk kontrak pengantaran Maret di bursa berjangka 
CBoT bergerak naik sebesat 2.75 sen menjadi US$4.2650 per bushel. 
 
Laporan ekspor mingguan dari USDA untuk jagung sampai 26 Nopember 2020 sebesar 1.371 MMT, 
masih dalam range perkiraan, dan naik 251%  dari tahun lalu pada minggu yang sama. Pembeli 
terbesar ada Mexico sebesar 656,900 MT dan berikutnya negara yang tidak diketahui sebesar 
351,400 MT. Pengiriman pada pekan pertama Desember 2020, sebesar 1 MMT untuk pertama 
kalinya pada tahun marketing ini, sehingga total ekspor pada tahun marketing ini sebesar 10.373 
MMT. 
 
Sementara itu, penjualan ekspor Milo (sorghum) sebesar 238,609 MT atau bergerak turun 355 k MT 
dari pekan sebeleumnya. Namun, bergerak naik dari 2019 sebesar 19k MT, akumulasi total 
pengiriman sorghum sebesar 1.275 MMT, jumlah tertinggi dalam 13 minggu  pertama  di tahun 
marketing ini sejak tahun marketing 2014/15 
 
Selanjutnya, laporan produksi jagung Canada pada awal Desember 2020, sebesar 13.563 MMT naik 
1.2% dari 2019 lalu, Laporan produksi etanol dari EIA produksi  rata-rata sebesar 974,000 barel per 
day, turun 16,000 bpd dari minggu lalu, dan turun 86,000 bpd dari tahun lalu, karena permintaan 
tidak menentu. Persediaan etanol sebesar 21.240 juta barel, jumlah terbesar sejak pertengahan 
Juni, naik 374,000 barel dari minggu lalu, dan naik 601,000 barel dari tahun lalu. The RFA 
mengatakan impor etanol ke West Coast sebesar 9,000 bpd. 
 
Sekadar catatan, bahwa tanaman jagung di AS dalam keadaan baik kecuali di daerah Iowa masih 
kering. Di Selatan Brazil, Uruguay, Paraguay dan Utara Argentina sudah turun hujan di beberapa 
daerah, hujan masih sedikit di akhir pekan ini namun diperkirakan akan lebih  banyak pada minggu 
depan.  
 
Hujan diharapkan akan turun di Pusat dan Utara Brazil pada akhir minggu. Kekeringan yang terjadi 
di Amerika Selatan sangat mempengaruhi panen jagung pertama dan untuk panen jagung yang ke 
dua juga bisa berpengaruh karena terlambatnya penanaman di Brazil, petani tidak akan menanam 
kalau penanaman dimulai pada akhir tahun ini, karena pada saat panen terjadi musim hujan sudah 
lewat. Memasuki awal pekan kedua Desember, Senin (7/12), tercatat harga jagung Kembali 
berlanuut naik yang dipicu karena ada penjualan jagung ke Mexico. Sementara menantikan laporan 
Ekspor mingguan USDA dan laporan bulanan dari WASDE Sehingga harga jagung  untuk kontrak 
pengiriman Maret 2021 di bursa berjangka CBoT bergerak naik sebesar 4 sen menjadi US$4.2375 
per bushel. 



 
 

Selama pekan kedua Desember 2020 ini, hujan sudah turun di Argentina dan Brazil Selatan selama 
pekan kedua ini, dan akan bergerak ke pusat dan utara Brazil. Sementara itu udara akan panas dan 
kering   karena La Nina masih berlangsung. Di Argentina dan Brazil cuaca kering masih berlangsung 
walaupun hujan sudah turun namun tidak cukup untuk mengurangi kekeringan yang sudah 
berlangsung. 
 
Selanjutnya, memasuki awal pekan keempat Desember 2020, Senin (21/12), harga jagung masih 
mendaki, setelah laporan pengiriman ekspor mingguan, karena pengiriman ekspor mingguan yang 
masih naik dari 2019 tahun lalu. Sehingga, harga jagung untuk kontrak pelepasan Maret 2021 di 
bursa CBoT bergera mendaki sebesar 2.50 sen menjadi US$4.40 perbushel. 
 
Laporan pengiriman ekspor mingguan dari USDA sebesar  762,937 MT (30.036 mbu), turun 17% dari 
minggu lalu tetapi masih 90% diatas tahun lalu pada minggu yang sama. Negara tujuan ekspor 
terbesar pertama adalah Cina sebesar 271,922 MT, kemudian Jepang sebesar 219,086 
MT. Akumulasi ekspor sampai 17 Desember 2020 sebesar 501.28 mbu sudah 66.6% dari total tahun 
lalu. 
 
Tampaknya, harga jagung meningkat selama pekan keempat ini dipicu permintaan ekspor besar 
terutama dari Cina, karena harga jagung AS paling murah diantara harga semua biji-bijian di pasar 
dunia. Permintaan jagung domestik berkurang karena berkurangnya permintaan etanol, sehingga 
jagung  yang diubah jadi etanol persentasenya sedikit. 
 

 
 
Selanjutnya, hingga penghujug tahun 2020, atau Rabu (30/12), harga jagung kembali berlanjut naik 
sedikit pada awal pekan sebekumnya setelah libur panjang hari Natal. Kenaikan harga jagung 
adalah untuk ke sebelas hari berturut-turut dan mencapai harga tertinggi 18 bulan,  karena 
kekeringan masih berlangsung di Amerika Selatan, sehingga negara pembeli jagung kembali 
membeli jagung dari Amerika sehingga pengiriman ekspor minggu ini kembali meningkat. 
 
Sehingga, tercatat harga jagung untuk kontrak Maret 2021 di bursa berjangka utama, CBoT New 
York bergerak naik sebesar 5.50 sen menjadi US$4.5650 perbushel, harga tertinggi sejak 15 Juli 
2019.  Kemudian, laporan  pengiriman ekspor mingguan untuk jagung dari USDA sebesar 993,710 
MT sampai 24 Desember 2020 bergerak naik 770k MT dari pekan keempat sebelumnya dan naik 
409k MT dari 2019 lalu pada pekan yang sama, masih diatas range perkiraan 700-950 K T. Negara 
tujuan pengiriman yang terbesar Cina (35%), Mexico (20%) dan Jepang (17%). Total ekspor jagung 
pada tahun marketing ini sebesar 13.73 MMT, dibanding 8.05 MMT yang dikirim pada pekan 
sebelumnya. 
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Analisis Harga Kayu Manis Bulan Desember 2020 

 

Selama Desember 2020, harga kayu manis (casiavera) masih bergerak fluktuatif dengan tren yang 
mendaki yang didukung permintaan terhadap produk kulit kayu manisi di pasar internasional 
meningkat. Secara nasional, daerah pengekspor kayu manis, yakni Sumatera Barat kesulitan 
menerima permintaan dari banyak negara, terutama dari benua Eropa dan Amerika. Secara 
domestic, petani kulit kayu manis di beberapa wilayah, terutama di Sumatera Barat dan kabupaten 
Kerinci, Jambi,  juga semakin minim. 
 
Oleh karena kelangkaan kayu manis selama Desember 2020 itu dan tingginya permintaan di pasar 
internasional, mak harga komoditas yang digunakan untuk obat dan minuman itu terus 
terdongkrak. Tercatat pada medio Desember 2020, harga tertinggi kayu manis super dihargai 
hingga Rp75.000 per kg, jenis EC Rp35.000 per kg, jenis KA Rp55.000 per kg dan jenis KB Rp45.000 
per kg. 
 
Tampaknya, merujuk berita laman Antara, Padang, Jum’at (11/12), bahwa kulit kayu manis semakin 
langka t, sementara permintaan ekspor untuk produk itu tinggi, apalagi saat musim dingin di negara 
Eropa dan Amerika. 
 
Dilaporkan bahwa, hasil kayu manis asal Sumatera Barat bersama tiga provinsi lain menjadi andalan 
Indonesia. Sebelumnya,  sebanyak 50 ton berbentuk stik kering dan pecahan kering (chipped) 
diekspor oleh Badan Karantina Pertanian ke Prancis dan Amerika Serikat (AS) senilai Rp3,36 miliar. 
 
Di Sumatera Barat sendiri, belum ada perusahaan yang mengembangkan perkebunan kulit manis. 
Sedangkan di tingkat petani pohon yang ditanam luasannya relatif kecil atau tidak sampai 
berhektare-hektare. 
 
Para pedagang kayu manis mengatakan, bahwa produksi kayu manis dalam skala yang lebih besar 
bisanya dari Kerinci, Provinsi Jambi, sedangkan untuk di Sumatera Barat hampir semua kabupaten 
ada, namun produksinya tidak banyak dan yang agak besar ada di daerah Malalak, Kabupaten 
Tanah Datar. Di Sumatera Barat, para petani usai memanen kulit kayu manis dengan menebang 
pohonnya kadang enggan menanam lagi.  Kadang mereka tanam dalam jumlah agak banyak lebih 
diperuntukkan untuk anak mereka. 
 
Seorang pengumpul kulit manis warga Tanjung Baru, Tanah Datar, membenarkan harga kulit manis 
menggeliat naik. Dikutip dari Antara,  petani memanfaatkan momen ini dengan menjadi “tauke” 
musiman kulit manis. Usaha ini ditekuni dengan   beberapa orang lainnya. Mereka membeli kulit 
manis dari warga setempat, kemudian dijual ke pedagang pengumpul.  Kenaikan harga kulit manis 
di tingkat pengepul rata-rata Rp5.000 tiap jenisnya dan harganya ditentukan oleh kadar air yang 
ada dikulit manis tersebut. 
 



 
 

Kabupaten Kerinci sebagai penghasil kayu manis, karena kualitas yang bagus dan faktor kandungan 
minyak yang tinggi dan menjadi standar produk kayu manis di pasar dunia serta produsen kayu 
manis terbesar di dunia, dengan menyumbang 43% dari total produk dunia, hampir semua kayu 
manis yang di produksi Indonesia berasal dari Kerinci.  
 
Sementara itu, laman Antara, Padang, Jum’at (25/120, juga mememberitakan bahwa ekspor kulit 
kayu manis di kawasan Teluk Bayur yang jumlah laju ekspor mencapai 90 persen, ternyata salah satu 
asal komoditi tersebut adalah dari Padang Pariaman. Sebagai wilayah penghasil kayu manis 
(cassiavera) yang berkontibusi di kancah dunia, produksi kayu manis petani di Lambeh cukup besar, 
satu hari bisa mencapai puluhan ton dari hasil beberapa pengepul.  
 
Namun, pembudidayaan kayu manis semakin hari semakin sedikit. Tambah berkurang saja lahan Kayu 
Manis di daerah itu. Di lain sisi, berdasarkan data dari 5 orang pengepul Kayu Manis di 
kawasan Padang Pariaman, harga kayu manis terus meningkat setiap tahunnya. 
Diketahui pada 2016, harga kayu manis kisaran Rp24.000 per kilogram dan 2017 mencapai Rp32.000 
per kilogram. Pada akhir Desember 2021 dihargai Rp75.000 per kg. 
 
Sebagaimana diketahu, kayu manis sendiri merupakan tumbuhan rempah memiliki banyak khasiat. 
Antioksidan, anti-inflamasi, menurunkan risiko penyakit jantung, meningkatkan sensitivitas 
terhadap hormon insulin, menurunkan kadar gula darah dan memiliki efek anti diabetes yang kuat, 
adalah diantara khasiatnya. Kayu manis juga dikenal sebagai salah satu unsur obat penyakit 
neurodegeneratif. 
  

https://klikpositif.com/tag/ekspor
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Analisis Harga Rumput Laut Bulan Desember 2020 

 

Pergerakan harga komoditas rumput laut selama Desember 2020, hampir sama dengan pergerakan 
harga pada Oktober dan November sebelumnya, yang bergerak fluktuatif dan sporadis di beberapa 
sentra produksi rumput laut. Di tengah pandemi virus corona sejumlah masyarakat pembudidaya 
rumput laut, masih bertahan hidup.  
 
Laporan dari laman Antara, Mataram, pada awal Deesmber, Selasa (1/12), bahwa  Dinas Perikanan 
(Diskan) Sumbawa Barat, mencatat harga rumput laut di tingkat petani sudah berada pada posisi 
Rp14.000 per kg, atau kembali melemah  dibandingkan bulan sebelumnya. Anjloknya harga rumput 
laut yang terjadi awal Desember ini lebih pada menurunnya permintaan pasar di tengah pandemi 
Covid-19 serta pengaruh cuaca yang dianggap sangat ekstrim. 
 
Sejak November hingga awal pekan pertama Desember 2020, harga rumput laut kita mampu 
bertahan di angka Rp15.000 atau turun dari harga normal kisaran Rp22.000-20.000. Kemudian 
kembali anjlok harganya. Anjloknya harga rumput laut berbuntut hingga hingga akhir Desember. 
 
Selain harga yang anjlok, jumlah produksi juga menurun di angka 40 ton. Kondisi ini terjadi karena 
daya beli yang kurang akibat pandemi Covid-19 serta kualitas rumput lautnya yang kurang akibat 
cuaca yang dianggap sangat ekstrem. Selain kondisi alam banyak juga pembudi daya rumput laut 
yang tidak melakukan penanaman. 
 
Menurut lapporan laman Antara, bahwa ihwal ini terjadi lantaran di lokasi-lokasi tertentu 
mengalami pendangkalan yang sangat signifikan. Sehingga jika dipaksakan tetap dilakukan 
penanaman, maka hasilnya tidak maksimal dan terancam rusak serta terbawa arus.  
 
Selanjutnya, memasuki awal pekan kedua, Senin ((6/12), laporan laman Tribun Kupang, bahwa 
akibat situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, memicu harga rumput laut yang 
dibudidayakan masyarakat Desa Lifuleo di  Pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, 
Kabupaten Kupang mengalami penurunan harga yang drastis. 
 
Para petani rumput laut di Pantai Oesina,  mengaku, harga rumput laut kering di daerah tersebut 
mulai anjlok sejak pandemi Covid-19 melanda di NTT. Dampak dari pandemi Covid-19 ini, memicu 
permintaan dari pihak perusahaan akan rumput laut juga mulai menurun. Hal itu dibuktikan, 
pengiriman rumput laut ke Surabaya tersendat. 
 
Sebelum merebaknya pandemi Covid-19 di NTT, harga rumput laut kering ditimbang perbulan 
sebanyak 100-200 kg dan dengan harga sebesar Rp 18.000/kg.  Tetapi, karena persoalan pandemi 
Covid-19 harga rumput laut mulai mengalami penurun harga mulai Maret 2020 lalu, bahkan hingga 
awal pekan kedua Desenber 2020i sudah menjelang akhir tahun masih tetap anjlok dengan harga 
Rp 15.000/kg.  Jika dibandingkan dengan akhir 2019 lalu, harga rumput laut kering bisa  mencapai 



 
 

Rp 22.000/kg. Selain itu, dilaporkan juga oleh para petani, bahwa pada Juni 2020 lalu, budidaya 
rumput laut sempat terserang oleh penyakit sejak Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) Timor 1 membangun jembatan yang tak jauh dari lokasi budidaya tersebut. Akibat dari 
pembuatan jembatan tersebut, maka debu yang jatuh ke laut itu terbawa oleh arus ke tempat 
budidaya rumput laut mereka, tetapi kini tidak lagi sehingga tanaman rumput laut mereka sudah 
tumbuh dengan baik. 
 
Selanjutnya, memasuki medio Desember 2020, Selasa (15/12), laporan dari laman Harian Fajar, 
Makassar,  bahwa para petambak di Kelurahan Pundata Baji, Kecamatan Labakkan, Kabupaten 
Takalar, mengeluhkan harga rumput laut hasil panennya masih di bawah harga biasanya. 
Disampaikan bahwa, harga rumput laut panen tahun lalu Rp24 ribu per kilogram, kemudian medo 
Desember 2020, harganya anjlok menjadi Rp14 ribu per kilogram. Itu merupakan rumput laut hasil 
panen yang telah dikeringkan jenis Euchema Cottoni yang banyak dibudidayakan petambak di 
Kelurahan Pundata Baji. Biasanya, petambah masih memperoleh harga Rp24 ribu sudah 
dikeringkan.  
 
Begitupun pula dengan harga rumput laut basah atau yang dijadikan bibit, juga ikut mengalami 
penurunan. Biasanya harga bibit Rp6 ribu per kilogram, kemudian medio Desember hanya Rp4 ribu 
per kilogram. Sejurus dengan itu, Pendamping Pembudidaya Rumput Laut, membenarkan 
merosotnya harga sejak pandemi melanda. Biasanya harga mencapai Rp18.000 - Rp20.000 per 
kilogramnya, kemudian jatuh menjadi Rp14.000 per kilogramnya untuk rumput laut kering. 
 
Selanjutnya, memasuki pekan keempat Desember 2020, Senin (21/12) dilaporkan laman Antara, 
Ambon, bahwa hamparan rumput laut menutupi sebagian pesisir perairan laut Negeri Nuruwe, 
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Puluhan warga menggantungkan perekonomian 
keluarga dari hasil panen tanaman rumput laut ini. Jika sebelum pandemi Covid-19, para petani bisa 
menerima harga Rp15.000 per kg rumput kering. Namun, saat Civid-16 jingga akhir Desember 2020, 
hanya bisa menerima Rp10,000 per kg. Sementara harga jual rumput laut basah yang sebelumnya 
dihargai Rp8 ribu per kg, kemudia hanya bisa dijual dengan harga Rp5 ribu per kg. Harap dicatat, 
bahwa dalam setahun, rumput laut bisa dipanen hingga tiga kali 
 
Demikian pula di sentra rumput laut di Bombana, Sulwaesi Tenggara. Merujuk laman Antara, 
Kendari, hingga seminggu jelang tutup tahun 2020, da sekitar 50 ton rumput laut mangkrak di 
Bombana. Produk rumput laut setengah jadi tertunda ekspornya ke China. Karena izin dari Balai 
Karantina yang mengeluarkan sertifikat sehat belum.  
 
Pengajuan sertifikat sehat dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah hampir setahun dijaukan ajukan, namun herannya hingga 
Desember ini, belum juga selesai. Akibatnya bahan baku setengah jadi rumput laut masih tersimpan 
di dalam Gudang,’ 
 
Kendati bahan baku rumput laut yang dihasilkan petani rumput laut Bombana belum mampu dari 
segi kualitas. Tetapi pihak perusahaan yakin dengan keterlibatan dan perhatian dari pemerintah 
Bombana. Yakni dalam memberi pelatihan dan pengetahuan nelayan akan lebih baik sehingga pasar 
mancanegara bisa terwujud. Yang pasti bahwa produksi pabrik hingga saat ini sudah tidak ada 
masalah. Pasar terbesar dari hasil produk rumput laut saat ini masih didominasi ke China. Dan tidak 
tertutup kemungkinan ke depan bisa merambah ke pasar Eropa. 


