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Prospek Inflasi Cenderung Makin Terjaga
Dalam periode Januari - April tekanan inflasi yang relatif tinggi disebabkan oleh kenaikan
administered price yang meliputi BBM non-subsidi, tarif listrik 900VA, LPG dan pulsa telepon
serta harga emas (April). Kenaikan inflasi awal tahun 2017 disebabkan karena administered
price, meskipun hal tersebut baik utk jangka panjang. Sedangkan untuk bulan Mei dan Juni,
tekanan inflasi bersifat musiman (puasa & lebaran). Bulan Desember dan Januari biasanya inflasi
bulanan cukup tinggi karena musim paceklik atau musim tanam (pasokan bahan pokok
menurun).
Keberhasilan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok (melalui operasi pasar dan
pembukaan kran impor diluar musim panen) sepanjang tahun 2017 diperkirakan masih berlanjut
sampai tahun 2018 dan 2019, sehingga inflasi kelompok pengeluaran makanan akan tetap
terjaga pada level yang relatif rendah. Keberhasilan pemerintah mengendalikan harga
kebutuhan pokok (melalui operasi pasar dan pembukaan kran impor diluar musim panen)
sepanjang tahun 2017 diperkirakan masih berlanjut sampai tahun 2018 dan 2019, sehingga
inflasi kelompok pengeluaran makanan akan tetap terjaga pada level yang relatif rendah.
Dampak kenaikan administered price (kenaikan biaya STNK, TTL 900VA, LPG 3 Kg, pulsa telepon
pada Januari 2017), TTL 900VA (Maret dan Mei 2017) akan hilang pada bulan yang sama tahun
2018. Dengan demikian laju inflasi tahunan akan mengalami penurunan yang signifikan pada
bulan-bulan tersebut. Pemerintah sangat berkepentingan menjaga inflasi (menjaga daya beli
masyarakat) agar pertumbuhan konsumsi rumah tangga (yang belum pulih sejak kenaikan harga
BBM akhir tahun 2014) bisa semakin membaik.
Gambar 1 : Pergerakan Laju Inflasi
Laju Inflasi: Umum, Makanan dan Non-makanan, %YoY
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Dengan latar belakang seperti itu, maka laju inflasi untuk tahun 2018 diperkirakan akan berada
dalam kisaran 3.0% - 3.5% dan 2.7% – 3.2% tahun 2019. Namun ada beberapa risiko yang perlu
diwaspadai, yaitu:




Kenaikan harga minyak dunia yang terus berlanjut sejalan perbaikan ekonomi dunia
(meningkatkan permintaan dan harga energi) serta pemotongan produksi oleh anggota
OPEC. Hal ini berpotensi meningkatkan harga BBM (non-subsidi maupun bersubsidi) di
dalam negeri yang kemudian berdampak pada harga barang dan jasa lainnya.
Harga bahan kebutuhan pokok (volatile food) yang rendah dalam periode yang cukup
panjang akan mengurangi minat petani untuk menanam, sehingga pasokan bahan pokok
berpotensi berkurang yang pada gilirannya akan mendorong harga mengalami kenaikan
yang signifikan.
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