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Analisis Harga Karet Minggu Ke Lima 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 
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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 
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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.  
 


