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Secara year-on-year (yoy), inflasi umum 
sepanjang tahun 2015 tercatat sebesar 3,35%, 
berada dalam target Bank Indonesia. Inflasi umum 
tahun 2015 ini merupakan inflasi terendah dalam 
5 tahun terakhir. Inflasi umum (yoy) tahun 2015 ini 
turun signifikan sebesar 5% dibandingkan inflasi 
umum (yoy) tahun 2014 yang mencapai 8,36%. 
Dengan kebijakan komponen harga diatur 
pemerintah (administered price) yang disesuaikan 

dengan harga internasional, menjadikan korelasi 
antara inflasi domestik dan inflasi dunia semakin 
kuat. Anjloknya inflasi umum didorong terutama 
oleh melemahnya permintaan domestik yang 
dibarengi dengan tekanan deflasi global sejak 2011 
(Grafik 1). Dengan demikian, inflasi rendah ini 
memiliki toned negative dibandingkan positif bagi 
perekonomian Indonesia. 

Penurunan permintaan tahun 2015 juga tercermin 
dari inflasi inti (yoy) sebesar 3,93% atau turun 
hampir sebesar 1% dibadingkan inflasi inti (yoy) 
tahun 2014 sebesar 4,93%. Lebih rinci, inflasi inti 
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Grafik 1: Inflasi Dunia, Inflasi Indonesia, dan Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia (%)

bulanan sepanjang tahun 2015 hanya berkisar 
antara 0,16% - 0,61% (mtm). Rendahnya inflasi inti 
ini kemudian menekan tingkat inflasi umum 
semakin rendah (mean reverting to core inflation).
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Grafik 2: Inflasi Umum dan Inflasi Inti (mtm)

Sumber:  CEIC
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Sepanjang tahun 2015, inflasi komponen harga 
bergejolak bergerak mengikuti pola musiman 3-4 
bulanan yang konsisten, namun dengan volatilitas 
yang lebih tinggi akibat dinamika kenaikan dan 
penurunan harga-harga yang diatur pemerintah 
(Grafik 3). Pola dan volatilitas kedua komponen ini 
kemudian menentukan pola dan volatilitas inflasi 
umum pada Grafik 1.

Lebih lanjut, pergerakan komponen harga 
bergejolak didominasi oleh pergerakan harga 
enam komoditas yaitu cabai merah, bawang 
merah, beras, ikan segar, daging ayam, dan telur 
ayam (Tabel 1). Seperti diketahui, cabai merah, 
bawang merah, dan ikan segar memiliki faktor 
musiman yang kuat menjadi pembentuk utama 
pola musiman komponen harga bergejolak.

Grafik 3: Inflasi Komponen Harga Bergejolak dan Komponen Harga Diatur 
Pemerintah (mtm)

Sumber:  CEIC
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Bulan Kenaikan Harga Penurunan Harga
Harga Bergejolak 

(mtm)

Januari
Daging ayam ras, ikan segar, beras, 

telur ayam ras, bawang merah
Cabai merah, cabai rawit Inflasi

Februari Beras
Cabai merah, cabai rawit, daging 
ayam ras, telur ayam ras, cabai 

hijau, bawang merah
Deflasi

Maret Bawang merah, beras
Cabai merah, daging ayam ras, telur 

ayam ras, ikan segar, cabai rawit
Deflasi

April Bawang merah, daging ayam ras
Beras, ikan segar, telur ayam ras, 

cabai merah, cabai rawit
Deflasi

Mei
Cabai merah, daging ayam ras, 
telur ayam ras, bawang merah, 

ikan segar
Beras Inflasi

Juni
Cabai merah, daging ayam ras, 

telur ayam ras, beras, ikan segar
Tomat sayur Inflasi

Juli
Ikan segar, daging ayam ras, cabai 
merah, beras, daging sapi, cabai 

rawit
Bawang merah, telur ayam ras Inflasi

Agustus
Daging ayam ras, beras, cabai 

rawit, telur ayam ras, cabai merah
Bawang merah, ikan segar Inflasi

September Beras
Daging ayam ras, cabai merah, 

cabai rawit, telur ayam ras
Deflasi

Oktober Beras, bawang merah
Cabai merah, daging ayam ras, 

cabai rawit, telur ayam ras
Deflasi

November
Beras, daging ayam ras, telur ayam 

ras
Ikan segar Inflasi

Desember
Cabai merah, bawang merah, 

daging ayam ras, telur ayam ras, 
ikan segar,cabai rawit, beras

- Inflasi

Tabel 1: Komoditas yang Mempengaruhi Inflasi/Deflasi Komponen Barang Bergejolak

Sumber: Laporan Inflasi Bulanan BPS, 2015

LPEM FEB-UI menyarankan dalam pengambilan 
keputusan harga yang diatur pemerintah, 
pemerintah mempertimbangkan waktu dan lama 
dampak kebijakan terhadap inflasi umum. Waktu 
yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan 
harga adalah ketika dimulainya pola deflasi barang 

bergejolak. Tantangan terbesar bagi BI di tahun 
2016 adalah pada ekspektasi inflasi yang rendah 
akibat masih berlanjutnya tekanan deflasi global 
dan lemahnya permintaan. BI seharusnya 
mendorong efekt iv itas pol icy rate dan 
makroprudensial untuk mendorong permintaan 
domestik.
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