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Angka Penting 
• Inflasi umum 

0,01% (mtm); 2,67% (ytd) 

• Inflasi inti 

0,17% (mtm) 

• Inflasi harga yang diatur 

pemerintah 

-0,10% (mtm) 

• Inflasi barang bergejolak 

-0,53% (mtm) 
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nflasi bulan Oktober 2017 tercatat sebesar 0,01% (mtm) atau 2,67% (ytd). Tingkat inflasi ini 

lebih rendah dibandingkan bulan September 2017 sebesar 0,13% (mtm). Hal ini sejalan 

dengan prediksi LPEM FEB UI pada analisis bulan sebelumnya bahwa inflasi bulan Oktober 2017 

akan tetap rendah. Dilihat dari kelompok pengeluarannya, lima kelompok pengeluaran 

mengalami kenaikan harga dengan kenaikan tertinggi pada kelompok makanan jadi, minuman, 

rokok, dan tembakau sebesar 0,28% (mtm). Sedangkan dua kelompok lain, yaitu kelompok 

bahan makanan dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan 

harga yang relatif signifikan, masing-masing sebesar 0,45% (mtm) dan 0,13% (mtm). Penurunan 

harga pada dua kelompok tersebut mengimbangi kenaikan harga pada lima kelompok lainnya, 

sehingga inflasi rendah terjadi pada bulan Oktober 2017. 

Dari enam komoditas pembentuk inflasi, hanya dua yang  mengalami kenaikan harga, yaitu 

cabai merah dan beras. Empat komoditas lainnya, daging ayam ras, bawang merah, ikan segar, 

dan telur ayam ras, mengalami penurunan harga. Selain itu, banyaknya komoditas yang 

mengalami penurunan harga juga memiliki andil dalam rendahnya inflasi bulan Oktober tahun 

2017. Hal ini di luar prediksi LPEM sebelumnya bahwa komponen bahan makanan akan 

mengalami inflasi rendah. 

Tabel 1: Inflasi (% mtm) 

U m u m (Headline) 
Juni Juli Agu Sep Okt 

0,69 0,22 -0,07 0,13 0,01 

1. Bahan Makanan 0,69 0,21 -0,67 -0,53 -0,45 

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 0,39 0,57 0,26 0,34 0,28 

3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar 0,75 0,06 0,10 0,21 0,18 

4. Sandang 0,78 0,06 0,32 0,52 0,18 

5. Kesehatan 0,34 0,15 0,20 0,16 0,21 

6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,07 0,62 0,89 1,03 0,16 

7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 1,27 -0,08 -0,60 0,02 -0,13 

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS 

 

Diliat dari komponennya, inflasi rendah disebabkan oleh inflasi pada komponen inti sebesar 

0,17% (mtm) dan deflasi pada dua komponen lain, yaitu komponen barang bergejolak dan 

komponen harga diatur pemerintah, masing-masing sebesar 0,53% (mtm) dan 0,17% (mtm). 

Setelah menunjukkan tren inflasi yang meningkat selama 6 bulan berturut-turut, inflasi 

komponen inti mengalami penurunan pada bulan Oktober 2017. Selain tidak adanya faktor 

permintaan yang bersifat musiman pada bulan Oktober, melemahnya inflasi inti yang cukup 

besar perlu dicermati oleh pemerintah. 

Di lain pihak, deflasi barang bergejolak yang terus berlanjut selama tiga bulan berturut-turut 

juga menyumbang inflasi sangat rendah bulan Oktober. Seperti telah disebutkan sebelumnya, 

bahwa hal ini di luar ekspektasi. Dengan terjadinya deflasi pada bulan ini, sangat kuat tekanan 

inflasi barang bergejolak pada bulan November sesuai dengan dorongan mean-reversion. 

Dengan adanya pengumuman mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018, 

pengusaha akan segera merespon kebijakan ini sebelum realisasi. Bersamaan dengan hal 

tersebut, Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan pada 

tingkat 4,25% maka inflasi akan terdorong dari sisi penawaran. LPEM memprediksi inflasi 
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• Inflasi umum 
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rendah akan terjadi kembali pada bulan November 2017. Dengan inflasi tahun kalender 2017 

sebesar 2,67%, inflasi tahun 2017 diprediksi masih dalam target Bank Indonesia yaitu berada di 

bawah 4% atau bahkan berada di kisaran 3,5%. 

 

Grafik 1: Inflasi (% mtm) 

 
Sumber: BPS 


