
ANALISIS INFLASI BULAN APRIL 2015

LPEM FEB UI

BPS mencatat inflasi (umum) sebesar 0,36% (mtm) 

pada bulan April 2015. Komponen utama 

penyumbang inflasi pada bulan ini adalah inflasi 

kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 

yang pada bulan Februari merupakan penyumbang 

terbesar deflasi (Tabel 1). Inflasi kelompok transpor, 

komunikasi, dan jasa keuangan berkorelasi kuat 

dengan kenaikan harga bensin premium dan solar.  

Inflasi bulan April ini sesuai dengan analisis LPEM 

FEUI pada awal April 2015 yang menjelaskan adanya 

tekanan inflasi dari kelompok administered price 

dan kenaikan ekspektasi inflasi. Perlu diperhatikan 

bahwa tingkat inflasi bulan April ini adalah yang 

tertinggi selama 5 tahun terakhir. 

U m u m (Headline)
 Februari

 
Maret

 
April

-0,36
 

0,17
 
0,36

1. Bahan Makanan -1,47  -0,16  -0,79

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  0,45  0,09  0,50

3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar  0,41  0,07  0,22

4. Sandang 0,52  -0,01  0,24

5. Kesehatan 0,39  0,03  0,38

6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga
 

0,14
 

0,01
 
0,05

7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -1,53 0,14 1,80

Tabel 1: Tingkat Inflasi April 2015

Sumber: BPS

Lebih lanjut, inflasi inti bulanan (mtm) tetap terjaga 

dengan kecenderungan yang menurun yaitu 0,34% 

pada bulan Februari, 0,29% pada bulan Maret, dan 

0,24% pada bulan April). Hal ini sejalan dengan 

rendahnya dorongan dari sisi permintaan terlihat 

dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 

4,7% pada Triwulan I 2015. Namun, secara year-on-

year (April 2014-April 2015), inflasi tercatat sebesar 

6,79% atau meningkat dibandingkan inflasi bulan 

Maret 2015 yang tercatat sebesar 6,38% dan bulan 

Februari sebesar 6,29% (Grafik 1). 

Dengan demikian, secara yoy telah terbentuk tren 

kenaikan tingkat inflasi. Hal ini diperkuat dengan 

tingkat inflasi inti (yoy) yang masih stabil sebesar 

5,04% atau kembali berada diluar batas maksimal 

target inflasi BI untuk dua bulan berturut-turut. 

LPEM-FEUI menekankan pentingnya pemerintah 

dan BI untuk mewaspadai pergerakan inflasi ini 

terutama untuk dua bulan ke depan dimana LPEM 

FEUI memprediksi terjadi tekanan inflasi akibat 

dorongan dari sisi permintaan berupa kenaikan 

pengeluaran pemerintah dan persiapan bulan 

puasa. Dengan batalnya Pemerintah menaikkan 

harga solar dan premium, infasi pada bulan Mei 

diprediksi akan lebih kecil dibandingkan inflasi 

bulan April 2015.
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Grafik 1: Inflasi berdasarkan IHK

Sumber: BPS
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