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nflasi tahun ke tahun (YoY) pada Juli 2022 dilaporkan sebesar 4,94% atau 

meningkat sebesar 0,59% dibandingkan dengan inflasi tahunan di Juni 2022. 

Tingkat inflasi ini merupakan inflasi tertinggi sejak Juni 2017, yang tercatat 

sebesar 4,37%. Inflasi bulan ke bulan (MtM) Juli 2022 tercatat sebesar 0,64% 

yang merupakan peningkatan sebesar 0,03% dibandingkan inflasi MtM pada 

Juni 2022.  

BPS melaporkan bahwa komponen inflasi inti, harga diatur pemerintah, dan harga bergejolak 

memberikan kontribusi pada inflasi masing-masing sebesar 0,18%, 0,21 %, dan 0,25%.  Inflasi 

terjadi karena adanya kenaikan harga pada seluruh sektor kecuali kelompok informasi, 

komunikasi, dan jasa keuangan. Peningkatan yang paling dominan terjadi pada sektor bahan 

makanan (1,35%), makanan, minuman dan tembakau (1,16%), dan transportasi (1,13%).  

Inflasi inti YoY adalah sebesar 2,86% pada Juli 2022, meningkat sebesar 0,22% dibandingkan 
dengan bulan sebelumnya. Ini merupakan yang tertinggi sejak Mei 2020, di mana inflasi inti 
YoY berada pada tingkat 2,69%. Inflasi inti MtM dilaporkan sebesar 0,28%, meningkat 
sebesar 0,09% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan inflasi inti utamanya 
disebabkan oleh kenaikan harga emas, mobil, dan sewa rumah. 

Inflasi harga yang diatur pemerintah YoY mengalami kenaikan sebesar 1,18% dari Juni 2022 
menjadi 6,51% pada Juli 2022. Secara MtM, inflasi harga yang diatur pemerintah ini 
mengalami kenaikan menjadi 1,17% dari yang sebelumnya sebesar 0,27%. Peningkatan ini 
menandakan akselerasi kembali untuk inflasi bagi komponen harga yang diatur pemerintah, 
yang telah terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Beberapa kenaikan komponen harga yang 
diatur pemerintah adalah kenaikan harga tiket pesawat, rokok kretek filter, bahan bakar 
rumah tangga, dan tarif listrik.  Kenaikan komponen harga diatur pemerintah telah merubah 
pola mean-reversion dari komponen harga bergejolak. Bank Indonesia memaparkan bahwa 
kenaikan inflasi inti yang didorong oleh kenaikan harga mobil dan rumah dapat menyiratkan 
adanya kenaikan mobilitas masyarakat.  

Peningkatan tajam juga terlihat pada komponen harga bergejolak YoY, dengan angka 11,47% 
pada Juli 2022, tertinggi sejak Januari 2014. Namun, inflasi harga bergejolak MtM menurun 
dari 2,51% pada Juni 2022 menjadi 1,41% pada bulan ini. Jenis-jenis komoditas yang 
mengalami kenaikan harga pada Juli 2022 meliputi cabai merah, bawang merah, cabai rawit, 
ikan segar, rokok kretek filter, cabai hijau, mie kering instan, rokok putih, tomat, air kemasan, 
bahan bakar rumah tangga, tarif listrik, sewa rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, tarif 
angkutan udara, dan bimbingan belajar. Sebaliknya, jenis-jenis komoditas yang mengalami 
penurunan harga adalah minyak goreng, sawi hijau, telur ayam ras, kangkung, bawang putih, 

bayam, dan emas perhiasan.   
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Gambar 1. Inflasi (year-on-year)  

 

Sumber: CEIC 

Gambar 2. Inflasi (month-to-month) 

 

Sumber: CEIC 

 

Inflasi Juli 2022 Didorong oleh Kenaikan Harga Komoditas Makanan 

Data inflasi sektoral menunjukkan inflasi MtM terbesar terjadi pada sektor bahan makanan 

(1,35%), makanan, minuman dan tembakau (1,16%), dan transportasi (1,13%). Tingkat inflasi 

tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Serupa dengan kenaikan pada 

bulan Juni 2022 (terhadap Mei 2022), seluruh kelompok pengeluaran lainnya (Tabel 1) 

mengalami inflasi di bulan Juli 2022, kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa 

keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0.01%, lebih rendah dibandingkan dengan angka 

deflasi sebesar 0.04% pada Juni 2022. Sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 

tercatat mengalami penurunan MtM sebanyak 23 kali dalam 42 bulan terakhir. 

Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, tiga dari empat subkelompok 

mengalami kenaikan. Subkelompok makanan mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,26%, 

diikuti dengan subkelompok rokok dan tembakau dan subkelompok minuman tidak 

beralkohol yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,86% dan 0,58%. Di sisi lain, 

subkelompok minuman beralkohol mengalami deflasi sebesar 0.04%. Tiga komoditas yang 

paling berkontribusi dalam inflasi sektor ini antara lain cabai merah, bawang merah, dan 

cabai rawit yang masing-masing menyumbang 0,15%, 0.09%, dan 0.04% terhadap inflasi 

sektor ini. Sebaliknya Minyak goreng, sawi hijau, dan telur ayam ras masing-masing 

memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,07%, 0,01%, dan 0,01%.  

Kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi yang relatif tinggi adalah transportasi, di 

mana kenaikan terjadi pada seluruh subkelompok yang meliputi pembelian kendaraan, jasa 

angkutan penumpang, jasa pengiriman barang, dan pengoperasian peralatan transportasi 

pribadi. Subkelompok jasa angkutan penumpang memberikan kontribusi tertinggi terhadap 

inflasi sektor ini yaitu sebesar 4,02% sedangkan subkelompok pengoperasian peralatan 

transportasi pribadi berpengaruh paling kecil yaitu sebesar 0,16%. Dua komoditas yang 

paling berkontribusi dalam inflasi sektor ini adalah tarif angkutan udara dan mobil yang 

masing-masing berkontribusi sebesar 0,11% dan 0,01% pada inflasi sektor ini.  

Pada Juli 2022, seluruh kota IHK (90 kota) di Indonesia mengalami inflasi. Inflasi tertinggi 

tercatat di Kendari dengan nilai 2,27%, sementara yang terendah tercatat di Pematang 

Siantar (0,04%) dan Tangerang (0,04%).   
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Tabel 1. Tingkat Inflasi MtM Berdasarkan Kelompok Komoditas  

 

Sumber: CEIC 

Seperti yang terlihat di Gambar 3 dan 4 di bawah, kami melihat adanya tren peningkatan 

inflasi berdasarkan harga perdagangan besar secara year on year pada periode Juli 2022. 

Inflasi berdasarkan perdagangan besar secara month to month pada Juni 2022 tercatat 

sebesar 0,47%, turun sebesar 0,20% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara year on year, 

inflasi bulan Juli berdasarkan harga grosir tercatat pada 5,35%, meningkat sebesar 0,74% 

dibandingkan inflasi YoY pada Juni 2022 yang tercatat senilai 4,96%. 

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 Juli 2022 didominasi inflasi pada Sektor 

Pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar 1,06% (m-o-m), disusul oleh Sektor Pertanian 

dengan 0,59% (m-o-m) dan Sektor Industri 0,43% (m-o-m). Pemaparan BPS menjelaskan 

bahwa beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga selama bulan Juli 2022 adalah 

cabat merah, bawang merah, cabai hijau, cabai rawit, batu bara, solar, tepung terigu, mie 

kering instan, dan LPG. Dari Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi, semua jenis bangunan 

mengalami kenaikan, dimana kenaikan untuk Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk 

Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan mengalami peningkatan paling tinggi dengan 1,06%. 

Sementara itu, Kelompok Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian naik sebesar 0,41%, 

Kelompok Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi naik 0,52%, 
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Kelompok Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal naik 0,34%, dan Kelompok 

Bangunan Lainnya naik 0,42%. 

Lebih lanjut, Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan sebesar 9,51% YoY, 

tertinggi sejak Februari 2015 dengan 10,73% YoY. Kenaikan ini lebih tinggi 0,354% dari 

kenaikan YoY pada Juni 2022. Sementara itu, Sektor Pertanian mengalami kenaikan sebesar 

3,86%, naik 0,68% dari kenaikan YoY Juni 2022. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak Mei 

2021. Kenaikan sebesar 5,71% YoY terjadi pada Sektor Industri, kembali meningkat sebesar 

0,32% dari kenaikan YoY pada bulan sebelumnya. Kembali, kenaikan ini merupakan kenaikan 

tertinggi sejak Februari 2017. 

Pada Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) bulan Juni 2022, tercatat kenaikan 

sebesar 2,31% terhadap IHPI bulan Mei 2022. Kelompok barang impor mengalami kenaikan 

sebesar 3,08%, sementara kelompok barang ekspor juga mengalami kenaikan pada 1,71%. 

Inflasi pada bulan Juli 2022 kembali didominasi oleh kenaikan komoditas energi. Penyesuaian 

harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan juga gas 

LPG. Tidak hanya itu, kenaikan tarif listrik per 1 Juli 2022 untuk golongan 3.500 VA ke atas 

juga turut andil dalam meningkatkan harga komoditas. Kenaikan tarif listrik ini menjadi 

penyesuaian pertama setelah penurunan tarif yang ditetapkan pada akhir 2020. Gangguan 

pasokan komoditas pertanian juga masih menjadi faktor kenaikan harga, dimana cuaca tidak 

menentu dan serangan hama terjadi di beberapa daerah. 

Tidak hanya faktor domestik, faktor eksternal juga mendorong kenaikan harga-harga 

komoditas dalam negeri. Inflasi tinggi yang terjadi di Amerika Serikat memengaruhi kondisi 

Indonesia dengan imported inflation. Krisis pangan yang dipicu oleh blokade ekspor gandum 

dari Ukraina sebagai dampak dari perang antara Ukraina-Rusia semakin memperkeruh 

kondisi pangan dunia. 

Meskipun demikian, terlihat adanya titik terang mengenai isu pangan. Untuk pertama 

kalinya semenjak perang dimulai, kapal pengangkut komoditi ekspor pangan dapat 

diberangkatkan dari pelabuhan Odesa pada 1 Agustus. Pihak Ukraina juga menyatakan 

bahwa akan ada kapal-kapal lainnya yang diberangkatkan, menyusul perjanjian dengan pihak 

Rusia untuk mengizinkan aktivitas ekspor gandum melalui jalur laut. Meskipun demikian, 

banyak ahli berpendapat bahwa hal ini bukan berarti krisis pangan akan selesai. 

Tingkat inflasi yang kembali tinggi dapat terlihat dari arah kebijakan pemerintah dan bank 

sentral yang masih belum menahan laju pemulihan perekonomian Indonesia. Kembali 

normalnya aktivitas sosial-ekonomi, dimana banyak orang kembali bekerja dari kantor, anak-

anak kembali bersekolah tatap muka, dan ramainya tempat-tempat rekreasi, merupakan 

sinyal kuat geliat ekonomi masyarakat. Tekanan politik global akibat ketegangan antara 

Ukraina dan Rusia masih terus berdampak pada perekonomian global, walau harga minyak 

terlihat lebih ‘jinak’ dari periode-periode sebelumnya, namun risiko krisis pangan masih 

menghantui. Melihat pola mean reversion dari kenaikan MtM kelompok barang bergejolak 

yang tidak setinggi Juni 2022 dan peningkatan pada kelompok barang diatur pemerintah 

yang terjadi selama bulan Juli 2022, kami memprediksi inflasi bulan Agustus 2022 akan 

didominasi oleh peran komponen harga bergejolak. Apabila tidak ada kebijakan, baik fiskal 

maupun moneter yang ditujukan untuk meredam inflasi, tekanan inflasi mungkin masih akan 

lebih tinggi dari sasaran BI yang berada pada rentang 3,0±1%. Kami memprediksikan inflasi 
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akan berada pada rentang 4,3-4,85 persen, apabila tidak ada upaya pengendalian inflasi lebih 

lanjut dari sisi pemerintah dan bank sentral. 
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