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Pada bulan Maret 2017, deflasi tercatat sebesar 

0,02% (mtm) atau inflasi sebesar 3,61% (yoy). 

Deflasi pada bulan Maret 2017 merupakan deflasi 

bulanan pertama sejak tahun 2012. Meskipun 

terdapat penyesuaian tarif listrik tahap dua di bulan 

Maret 2017, sesuai prediksi kami sebelumnya, 

deflasi bulan Maret 2017 terjadi karena penurunan 

harga komponen bergejolak yang mayoritas 

dibentuk oleh kelompok bahan makanan. Dari tujuh 

kelompok pengeluaran, dua diantaranya 

mengalami deflasi yang terdiri dari kelompok bahan 
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makanan dan kelompok transpor, komunikasi, dan 

jasa keuangan masing-masing sebesar 0,06% (mtm) 

dan 0,13%. Di sisi lain, lima kelompok lainnya 

mengalami inflasi.

Dari enam komoditas utama pembentuk inflasi yang 

kami identifikasi, empat diantaranya mengalami 

penurunan harga, yaitu cabai merah, beras, ikan 

segar, dan telur ayam ras. Sedangkan satu 

komoditas utama lainnya, yaitu bawang merah, 

mengalami kenaikkan harga. 

Dilihat dari komponennya, deflasi bulan Maret 2017 

disebabkan oleh deflasi komponen bergejolak 

sebesar 0,77% (mtm). Panen raya bulan Maret 2017 

merupakan penyebab deflasi pada komponen ini. 

Komponen inti dan komponen harga diatur 

pemerintah mengalami inflasi masing-masing 

sebesar 0,10% (mtm) dan 0,37%. Penurunan tingkat 

inflasi komponen inflasi inti yang cukup tajam 

dalam dua bulan berturut-turut harus menjadi 

perhatian Bank Indonesia. Tidak adanya dorongan 

musim dari sisi permintaan akan menahan 

komponen inti untuk bergerak lebih tinggi.

Dengan pola komponen inflasi inti yang melemah, 

serta deflasi komponen bergejolak yang sepertinya 

akan terus berlanjut mengikuti mean reversion-nya, 

serta semakin menurunnya dampak pencabutan 

subsidi listrik tahap kedua maka LPEM FEB UI 

memprediksi deflasi akan terjadi di bulan April 

2017. Melihat tren inflasi, LPEM FEB UI 

memprediksikan inflasi tahun 2017 akan berada 

pada kisaran 4%.

Tabel 1: Inflasi (% mtm) 

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS
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