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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.  
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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. 
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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 . 
 
  



Analisis Harga Komoditi-Biro Pembinaan & Pengembangan Pasar BAPPEBTI Page 4 

 

 

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA 

KOMODITI (BAPPEBTI) 
 

 
ANALISIS  HARGA KOMODITI  BULAN DESEMBER 2020 

 

 
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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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 
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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  
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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. 
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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. 
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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 
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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
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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. 
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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. 
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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 
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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
https://klikpositif.com/tag/ekspor
https://klikpositif.com/tag/padang-pariaman
https://klikpositif.com/tag/padang-pariaman
https://klikpositif.com/tag/padang-pariaman
https://klikpositif.com/tag/padang-pariaman
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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 
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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. 
 


