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Pada bulan Januari 2016, BPS mencatat inflasi 

(umum) sebesar 4,14% (y-o-y) atau 0,51% (m-t-m). 

Inflasi umum (m-t-m) bulan Januari 2016 

merupakan inflasi bulanan terendah selama 7 tahun 

terakhir dengan pengecualian bulan Januari 2015. 

Dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi 

disebabkan oleh kenaikan harga terutama pada 

kelompok bahan makanan sebesar 2,20% (m-t-m). 

Dengan pola musiman yang telah mencapai 

puncaknya pada bulan Desember 2015 dan 

menurun pada Januari 2016, maka inflasi umum 

diprediksi akan rendah pada pada bulan Februari 

2016.

Dilihat dari komponen inflasinya bulan Januari 2016 

disebabkan oleh inflasi komponen bergejolak 

sebesar 2,40% (m-t-m). Pola komponen bergejolak 

serupa dengan pola bahan makanan yang telah 

mengalami inflasi dalam tiga bulan berturut-turut. 

Inflasi inti bulan Januari 2016 tercatat sebesar 

0,29% (m-t-m) dan diperkirakan akan turun pada 

Sesuai dengan Overview Inflasi 2015 LPEM FEB UI, 

terdapat enam komoditas utama pembentuk inflasi 

yang seluruhnya mengalami peningkatan harga di 

bulan Januari 2016 yaitu daging ayam ras, bawang 

merah, telur ayam ras, bawang putih, beras, ikan 

segar, dan cabai merah. Peningkatan harga bulan 

Januari 2016 dirasakan masyarakat lebih tinggi 

akibat tingginya inflasi bahan makanan bulan 

Desember 2015. Dalam tiga bulan berturut-turut, 

telah terjadi infasi bahan makanan sebesar 5,81%. 

Dengan mundurnya musim hujan, diprediksi 

kenaikan harga bahan makanan akan tetap terjadi di 

bulan Februari 2016 sehingga membutuhkan 

perhatian khusus pemerintah. 

Tabel 1: Inflasi

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

1

bulan Februari 2016. Komponen barang yang diatur 

pemerintah mengalami penurunan harga sebesar 

0,55% (m-t-m) yang merupakan dampak dari 

penurunan harga BBM pada tanggal 5 Januari 2016. 

Dampak penurunan harga BBM akan berkurang 

pada bulan Februari 2016
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Grafik 1: Inflasi (mtm)

Sumber: BPS
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