
ANALISIS INFLASI BULAN AGUSTUS 2016 

Pada bulan Agustus 2016, deflasi (umum) tercatat 

s e b e s a r  0 , 0 2 %  ( mt m )  ata u  2 , 7 9 %  ( yoy ) . 

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 

deflasi bulan Agustus 2016 merupakan satu-

satunya deflasi selama 8 tahun terakhir. Hal ini salah 

satunya terkait dengan pergeseran bulan puasa dan 

lebaran. Delapan tahun lalu deflasi terjadi sebelum 

memasuki bulan Ramadhan sedangkan tahun ini, 

bulan Agustus menjadi bulan normalisasi harga 

bahan pangan dan moda transportasi.

Kelompok pengeluaran bahan makanan dan 

transport, komunikasi,  dan jasa keuangan 

mengalami penurunan harga, sedangkan lima 
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kelompok pengeluaran lainnya mengalami 

peningkatan harga. Kelompok pengeluaran 

pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami 

inflasi tertinggi diantara kelompok pengeluaran 

lainnya berkaitan dengan periode pembayaran 

pendidikan.  

Dari enam komoditas utama pembentuk inflasi, tiga 

diantaranya mengalami kenaikan harga yaitu daging 

ayam ras, bawang merah, dan beras. Sementara itu, 

cabai merah mengalami kenaikan harga. Deflasi 

bulan Agustus 2016 sesuai dengan prediksi LPEM 

FEB UI pada Analisis Inflasi edisi sebelumnya.

Tabel 1: Inflasi (% mtm)

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS

Dilihat dari komponennya, deflasi bulan Agustus 

2016 disebabkan oleh deflasi pada komponen harga 

diatur pemerintah dan komponen bergejolak 

masing-masing sebesar -0,52% (mtm) dan -0,80% 

(mtm). Hal ini dapat dijelaskan oleh normalisasi 

harga pangan dan moda transportasi pasca lebaran. 

Selain itu, terdapat penurunan tarif dasar listrik 

pada 12 golongan sebesar Rp2-3 per KWh pada 

bulan Agustus 2016. Di sisi lain, sejak bulan Mei 

2016, inflasi inti menunjukkan tren penguatan 

permintaan dengan inflasi bulan Agustus sebesar 

0,36% (mtm) seperti yang telah diprediksi pada edisi 

sebelumnya.



LPEM FEB UI 

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430, Indonesia

Phone. +62-21-3143177, Fax. +62-21-31934310

E-mail.    Website. www.lpem.orglpem@lpem-feui.org

Penulis:
Chaikal Nuryakin, Ph.D. (chaikal@lpem-feui.org)

Faradina Alifia Maizar

Grafik 1: Inflasi (mtm)

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS

mailto:febrio.kacaribu@lpem-feui.org

	Page 1
	Page 2

