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nflasi (YoY) pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 2,64% atau menguat sebesar 
1,27% dibandingkan dengan inflasi tahunan di bulan Maret 2021. Penguatan inflasi 
pada Maret 2022 disebabkan oleh penguatan pada inflasi inti, komponen harga yang 
diatur pemerintah, dan harga barang bergejolak. Secara umum, kenaikan harga 
komoditas seperti minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, cabai merah, dan emas 

perhiasan menjadi faktor domestik yang berkontribusi pada inflasi di Maret 2022. 

Inflasi inti tercatat sebesar 2,37% (YoY), meningkat sebesar 0,34% dibandingkan dengan 
bulan sebelumnya. Tingkat inflasi ini merupakan yang tertinggi dalam 6 bulan terakhir, 
sekaligus hampir dua kali lebih tinggi dibanding inflasi inti tahunan pada Maret 2021 yang 
berada di level 1,21% (yoy). Sementara itu, inflasi pada komponen harga yang diatur 
pemerintah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 2,34% di bulan Februari 2022 
menjadi 3,06% di bulan Maret 2022. Terakhir, inflasi pada komponen harga yang bergejolak 
juga mengalami penguatan sebesar 80% dari bulan sebelumnya, di mana tercatat inflasi 
sebesar 1,81% di bulan Desember 2021 menjadi 3,25% di bulan Januari 2022. Pada kelompok 
inti, peningkatan laju inflasi (YoY) terjadi akibat perubahan pada faktor fundamental 
perekonomian global dan domestik, di mana terjadi kelangkaan energi pada tingkat global 
yang menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Pasar domestik mengikuti kondisi di 
pasar global dalam bentuk kenaikan harga minyak, bahan bakar rumah tangga, serta 
komoditas pangan seperti cabai merah. Di sisi lain, kebijakan pengaturan harga minyak 
goreng turut berkontribusi kepada peningkatan inflasi setelah pemerintah mencabut aturan 
harga eceran teratas (HET) minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter 
dan kemasan premium Rp14 ribu per liter.  

Untuk inflasi month to month (MtM) bulan Maret 2022 tercatat sebesar 0,66%, yang 
meningkat sebesar 0,68% dari tingkat deflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar -
0,02%. Inflasi Maret ini menjadi yang tertinggi jika dilihat secara tahunan sejak Mei 2019 
yang mencatat inflasi sebesar 0,68%. Di sisi lain, inflasi inti secara bulanan mengalami sedikit 
penurunan dibandingkan dengan bulan Februari 2022 (dari 0,31% menjadi 0,30%), di mana 
harga minyak goreng dan beberapa komoditas pangan menjadi kontributor terbesar untuk 
jenis inflasi inti. Inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah memberikan andil 
terhadap inflasi sebesar 0,55%, dari 0,18% di bulan Februari 2022 menjadi 0,73% di Maret 
2022. Komoditas yang berkontribusi pada inflasi di komponen ini adalah kenaikan harga 
minyak goreng dan bahan bakar untuk rumah tangga. Terjadi peningkatan yang cukup 
signifikan untuk inflasi pada harga bergejolak, di mana deflasi pada Februari sebesar -1,50% 
meningkat pada Maret 2022 menjadi 1,99%. Hal ini di luar pergerakan dari mean-reversion 
yang diakibatkan oleh kenaikan komponen harga yang diatur pemerintah yang tidak kami 
ekspektasi sebelumnya. Cabai merah dan telur ayam ras menjadi komoditas pangan yang 
sangat berkontribusi kepada inflasi jenis harga bergejolak.  
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Gambar 1. Inflasi (year-on-year)  

 

Sumber: CEIC 

Gambar 2. Inflasi (month-to-month) 

 

Sumber: CEIC 

 

Inflasi Maret 2022 Didorong oleh Kenaikan Harga Minyak dan Pangan 

Data inflasi sektoral menunjukkan bahwa inflasi (MtM) terbesar dapat diamati pada 

kelompok Bahan Makanan (1,87%) dan Makanan, Minuman dan Tembakau (1,47%). Tingkat 

inflasi sektoral ini menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan bulan Januari dan 

Februari 2022. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terbesar terdiri atas: cabai 

merah (0,1%), minyak goreng (0,04%), telur ayam ras (0,04%). Diperkirakan bahwa 

ketidakpastian transisi musim dan peraturan harga pangan merupakan faktor utama dibalik 

meningkatnya inflasi pada sektor ini. Cabai merah memiliki suplai yang terbatas disebabkan 

karena pergeseran musim yang seharusnya Maret sudah memasuki musim kemarau, namun 

masih ada musim hujan. Di sisi lain, telur ayam ras meningkat dikarenakan tingginya harga 

pakan ternak yang melonjak. Terakhir, kenaikan harga minyak goreng pada Maret 2022 

disebabkan karena pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, sehingga harga 

kembali ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.   

Kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga turut memberi 

andil besar terhadap inflasi Maret 2022, yaitu 0,08%. Penyebab kelompok pengeluaran 

tersebut memberi andil sebesar 0,08% pada inflasi Maret adalah adanya kenaikan harga 

bahan bakar rumah tangga dan sewa rumah dengan andil masing-masing 0,07% dan 0,01%. 

Ditinjau berdasarkan aspek wilayah, dari 90 kota yang dipantau BPS, sebanyak 88 kota 

mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi pada bulan Maret 2022. 
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Tabel 1. Tingkat Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas 

Sektor 
Month-to-Month 

Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 

Energi 0.01% 0.04% 0.64% 0.27% 0.84% 

Bahan Makanan 1.08% 2.15% 1.27% -1.34% 1.87% 

Makanan, Minuman dan Tembakau 0.84% 1.61% 1.17% -0.84% 1.47% 

Pakaian dan Alas Kaki 0.09% 0.22% 0.43% 0.09% 0.17% 

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan 
Bakar Lainnya 0.14% 0.10% 0.51% 0.25% 0.41% 

Perlengkapan, Peralatan, dan 
Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.35% 0.24% 0.79% 0.45% 0.50% 

Kesehatan 0.01% 0.16% 0.24% 0.33% 0.28% 

Transportasi 0.51% 0.62% 0.02% 0.07% 0.42% 

Informasi, Komunikasi, dan Jasa 
Keuangan 0.00% -0.10% -0.13% -0.04% 0.00% 

Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.18% 0.10% 0.41% 0.34% 0.17% 

Pendidikan 0.00% 0.00% 0.08% 0.07% 0.01% 

Penyediaan Makanan dan 
Minuman/Restoran 0.22% 0.24% 0.36% 0.53% 0.32% 

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.37% 0.25% 0.62% 0.60% 1.14% 
Sumber: CEIC 

Seperti yang terlihat di Gambar 3 dan 4 di bawah, kami melihat adanya tren peningkatan 
inflasi berdasarkan harga perdagangan besar secara month to month maupun secara year on 
year pada periode Maret 2022. Inflasi berdasarkan perdagangan besar secara month to 
month pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,75%, meningkat sebesar 0,76% dibandingkan 
bulan sebelumnya. Peningkatan ini membawa inflasi month to month bulan Maret 
menyamai inflasi month to month bulan Februari lalu. Secara year on year, inflasi bulan 
Maret berdasarkan harga grosir tercatat pada 3,54%, meningkat sebesar 0,64% 
dibandingkan inflasi y-o-y pada Februari 2022. Nilai ini merupakan yang tertinggi sejak 
Desember 2018. 

Gambar 3. Inflasi berdasarkan Harga Produsen 

dan Harga Perdagangan Besar (year-on-year) 

 

Gambar 4. Inflasi berdasarkan Harga 

Perdagangan Besar (month-to-month) 

 

Sumber: CEIC Sumber: CEIC 

Kenaikan inflasi pada tingkat harga grosir pada Maret 2022 didominasi inflasi pada Sektor 
Pertanian, yaitu sebesar 1,53% (m-o-m), disusul oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian 
0,89% (m-o-m) dan Sektor Industri 0,57% (m-o-m). Lebih lanjut, Kelompok 
Bangunan/Konstruksi juga mengalami kenaikan sebesar 0,54% (m-o-m).  Kelompok bahan 
bangunan yang mengalami kenaikan harga pada bulan Maret 2022 di antara lain adalah besi 
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beton, aspal, solar, batu pondasi bangunan, dan pasir. Sementara itu, kelompok bahan 
bangunan yang mengalami penurunan adalah paku, mur, dan sejenisnya, serta rangka atap 
baja. Secara year on year, inflasi di Sektor Pertambangan dan Penggalian tercatat sebesar 
7,72%, lebih tinggi ketimbang catatan di Februari dengan 7,23%. Sejak awal tahun 2022, 
inflasi y-o-y di Sektor Pertambangan dan Penggalian terpantau stabil di kisaran 7,0% - 8,0%. 
Di sisi lain, inflasi y-o-y di sektor industri tercatat sebesar 4,34%, meningkat 0,41% ketimbang 
Februari dengan 3,93%. Angka ini merupakan yang tertinggi semenjak bulan Mei tahun 2017. 

Dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 
Harga minyak mentah WTI Crude yang sempat mencapai angka USD$123,70 per barel dan 
Brent Crude yang mencapai USD$127,98 di awal minggu ke-dua bulan Maret kemarin, 
menekan pemerintah untuk meningkatkan harga BBM non-subsidi di awal bulan April. Selain 
itu, terdapat indikasi akan adanya kenaikan harga BBM subsidi, pertalite (RON 90) dan 
premium (RON 88), dan gas LPG 3 Kg. Kondisi ini dapat memengaruhi inflasi lebih lanjut, 
dengan adanya sanksi balasan oleh Rusia kepada negara-negara ‘Barat’, dimana transaksi 
pembelian gas dari Rusia hanya dapat dilakukan dengan mata uang Rubel Rusia. Upaya 
pemerintahan Joe Biden untuk menyuplai minyak lebih banyak lagi dengan mengeluarkan 
cadangan minyak strategis Amerika. 

Secara domestik, selain kenaikan harga BBM non-subsidi serta indikasi kenaikan harga BBM 
subsidi dan gas LPG 3 kg, penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% per 
1 April 2022 juga akan memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, 
penyesuaian tarif sejumlah ruas jalan tol akan meningkatkan biaya logistik. Dorongan inflasi 
bahan makanan, terutama sembako selama bulan Ramadhan juga patut diperhatikan. Kami 
memprediksikan tingkat inflasi di bulan April dapat mencapai angka di kisaran 3,0%-3,3% 
apabila kenaikan harga dari barang dan jasa tersebut terjadi di hulan April, sementara harga-
harga barang ‘strategis’ seperti BBM dan minyak goreng tidak berubah. 
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