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Angka Penting 
• Inflasi umum 

0,62% (mtm); 0,627% (ytd) 

• Inflasi inti 

0,31% (mtm) 

• Inflasi harga yang diatur 

pemerintah 

-0,15% (mtm) 

• Inflasi barang bergejolak 

2,58% (mtm) 
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nflasi di bulan Januari 2018 tercatat sebesar 0,62% (mtm) lebih rendah bila dibandingkan 

inflasi bulan Desember 2017 sebesar 0,71% (mtm) dan inflasi Januari 2017 sebesar 0,97% 

(mtm). Dilihat dari kelompok pengeluarannya, inflasi bulan Januari 2018 disebabkan oleh inflasi 

pada seluruh kelompok, kecuali kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Inflasi 

tertinggi tercatat pada kelompok bahan makanan, sedangkan deflasi pada kelompok transpor, 

komunikasi, dan jasa keuangan disebabkan oleh normalisasi harga angkutan pasca Natal dan 

tahun baru. Selain itu, PMK mengenai tarif cukai rokok yang ditetapkan bulan Oktober 2017 dan 

mulai berlaku tahun 2018 juga menjadi salah satu penyebab inflasi bulan Januari 2018. Dari 

enam komoditas pembentuk inflasi, empat di antaranya mengalami kenaikan harga, yaitu 

beras, daging ayam ras, ikan segar, dan cabai merah, sedangkan telur ayam ras dan bawang 

merah mengalami penurunan harga. 

Tabel 1: Inflasi (% mtm) 

U m u m (Headline) 
Sep Okt Nov Dec Jan 

0,13 0,01 0,20 0,71 0,62 

1. Bahan Makanan -0,53 -0,45 0,37 2,26 2,34 

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 0,34 0,28 0,22 0,30 0,43 

3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan bakar 0,21 0,18 0,13 0,17 0,23 

4. Sandang 0,52 0,18 0,12 0,13 0,50 

5. Kesehatan 0,16 0,21 0,27 0,18 0,28 

6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 1,03 0,16 0,10 0,07 0,16 

7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,02 -0,13 0,09 0,75 -0,28 

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS 

 

Berdasarkan komponennya, inflasi bulan Januari 2018 disebabkan oleh inflasi pada komponen 

bergejolak dan komponen inti masing-masing sebesar 2,58% (mtm) dan 0,31% (mtm). Inflasi 

komponen bergejolak disebabkan kenaikan harga bahan makanan dengan penyumbang inflasi 

terbesar berasal dari komoditas beras. Inflasi komponen inti bulan ini lebih tinggi dibandingkan 

Desember 2017 sebesar 0,13% (mtm), namun lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi inti 

bulan Januari 2017 sebesar 0,56% (mtm). Inflasi inti yang masih rendah mencerminkan 

permintaan masyarakat yang stagnan akibat menahan pengeluarannya. Dengan inflasi umum 

yang telah berada di atas inflasi inti selama tiga bulan maka mengikuti pola mean-reverting 

maka inflasi umum diprediksi pada bulan Februari akan terjadi inflasi rendah bahkan deflasi. 

Deflasi akan semakin kuat di dorong oleh inflasi barang bergejolak yang juga akan menurun di 

bulan Februari, 

Tahun 2018 akan menjadi tahun krusial bagi daya dorong konsumsi domestik. Rata-rata 

tahunan inflasi inti (yoy) yang terus menurun menandakan belum berhasilnya program 

pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong permintaan domestik. Untuk itu sperti yang 

telah disebutkan dalam review inflasi bulan lalu, pemerintah harus mulai memberi perhatian 

kepada perbaikan iklim konsumsi tidak hanya investasi. LPEM FEB UI memperkirakan inflasi 

tahun 2018 akan berada dalam target Bank Indonesia pada kisaran 3,5%. 
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Grafik 1: Inflasi (% mtm) 

 
Sumber: BPS 


