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PRAKATA

Setelah 73 tahun Indonesia merdeka, Indonesia telah menjadi negara berpendapatan
menengah dengan pondasi yang semakin kuat dan kokoh. Inflasi Indonesia yang rendah dan
stabil berperan penting dalam penguatan pondasi tersebut dan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, kerja bersama antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia menjadi sebuah keniscayaan.
Menyadari pentingnya peran koordinasi, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim
Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Penguatan
koordinasi dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah, yang
dikenal dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai tahun 2008. Untuk
mengkoordinasikan TPI dan TPID, pada Juli 2011 dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID.
Berbagai upaya akselerasi lebih diintensifkan mulai tahun 2015. Penguatan kelembagaan diantaranya diwujudkan melalui
penambahan jumlah TPID serta Penerbitan Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi
Nasional dan peraturan turunannya. Selain itu, Penajaman program kerja diwujudkan melalui penetapan Roadmap
Pengendalian Inflasi di Tingkat Nasional dan Daerah, penyusunan Mekanisme Kerja dan Tata Laksana, penetapan sasaran
Inflasi yang spesifik untuk inflasi kelompok Volatile Food, serta evaluasi kinerja TPID yang semakin berkualitas.
Setelah 10 tahun, TPID sudah semakin matang. Pertambahan jumlah TPID telah diiringi dengan program kerja TPID yang
semakin inovatif dan semakin menyasar pada karakteristik daerah masing-masing. Tantangan mempertahankan level inflasi
tetap pada kisaran sasaran yang semakin rendah harus dijawab seluruh pemangku kepentingan melalui kerja yang lebih
nyata dan lebih fokus. Selalu ada ruang untuk perbaikan.

DR. Iskandar Simorangkir
Ketua Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat
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BAB 1
PENTINGNYA PENGENDALIAN INFLASI

Mengapa Inflasi Perlu Dikendalikan
Inflasi yang stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya
memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan
pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak
stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial
ekonomi masyarakat.
Secara umum inflasi adalah suatu proses meningkatnya
harga-harga secara terus-menerus. Kenaikan harga dari
satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali
bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan
harga pada barang lainnya.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat
inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan
IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga
dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan
atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan

oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memonitor
perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara
bulanan di beberapa kota. Inflasi yang tinggi akan
menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus turun
sehingga standar hidup masyarakat turun dan akhirnya
menjadikan semua orang, terutama orang miskin, ber-
tambah miskin.
Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian
(uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil
keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa
inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan
masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan
produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan per-
tumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi domestik yang lebih
tinggi dibanding dengan negara tetangga menjadikan
tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif
sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.



S a t u  D e k a d e  P e n g e n d a l i a n  I n f l a s i | 3

Karakteristik Inflasi di Indonesia
Laju inflasi Indonesia memiliki karakteristik yang cukup
bergejolak di mana tidak hanya dipengaruhi oleh sisi
permintaan, melainkan juga dari sisi penawaran dan faktor
lain yang bersifat tidak terduga atau shock.
Faktor dari sisi penawan berkaitan
dengan biaya produksi, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi ba-
rang, maupun kebijakan peme-
rintah terkait impor ataupun
harga komoditas strategis, se-
perti bahan bakar dan komoditas
energi lainnya sering kali men-
jadi pemicu utama terjadinya ge-
jolak harga. Pengaruh dari shock
berupa kebijakan pemerintah
terhadap BBM bersubsidi, tarif
listrik, tarif angkutan merupakan in-
flasi yang dikenal sebagai kom-
ponen administered prices. Pencapaian
sasaran inflasi dengan mempertimbangkan sisi
penawaran sulit dikendalikan melalui instrumen kebijak-
an moneter Bank Indonesia yang lebih menyasar tekanan

1Buku Manual TPID, 2014

dari sisi permintaan. Instrumen yang dimaksud misalnya
seperti BI 7 DRR, Giro Wajib Minimum (GWM) dan Operasi
Moneter. Agar tercapainya sasaran inflasi maka diperlukan

kerjasama dan koordinasi antara Peme-
rintah dan Bank Indonesia melalui kebi-

jakan makroekonomi yang ter-
integrasi baik dari kebijakan fiskal,

moneter maupun sektoral.
Selain pemerintah pusat, pe-
ngendalian inflasi secara na-
sional perlu mendapat du-
kungan dari daerah. Hal ini
mengingat inflasi nasional di-
bentuk oleh hampir 81% inflasi

daerah (di luar Jakarta), dan
merupakan hasil agregasi dari

inflasi sejumlah 82 kota di In-
donesia1. Menurut Bambang Brodjo-

negoro (2004) penyebab utama inflasi di
daerah adalah faktor yang bersifat non-

Menurut Bambang
Brodjonegoro (2004)

bahwa penyebab utama
inflasi di daerah sebagai
faktor yang bersifat non-
moneter, seperti operasi

fiskal daerah (pendapatan
dan pengeluaran rutin) dan

ongkos transportasi
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moneter, seperti operasi fiskal daerah (penda-
patan dan pengeluaran rutin) dan ongkos trans-
portasi. Selain itu, inflasi di Indonesia cenderung
memiliki persistensi yang tinggi sehingga setiap
kali terjadi guncangan (shocks) akan membutuh-
kan waktu yang cukup lama untuk kembali pada
pola normalnya.
Dengan demikian koordinasi yang dikembang-
kan melalui harmonisasi kebijakan dari dan/atau
ke level daerah diharapkan dapat lebih efektif bu-
kan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah,
tetapi juga akan berlanjut pada pencapaian sasa-
ran inflasi  nasional yang rendah dan stabil se-
bagaimana yang ingin dicapai bersama oleh Pe-
merintah dan Bank Indonesia.

Antrian panjang di sebuah SPBU setelah adanya kenaikan harga BBM
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“Konsistensi kita dalam
mengendalikan inflasi perlu
dipertahankan. Ketersediaan
pasokan dan kelancaran
distribusi pangan perlu menjadi
perhatian kita bersama.
Penguatan akurasi data produksi
dan stok pangan menjadi
prioritas utama untuk
mendukung efektivitas
perumusan kebijakan.”

Perry Warjiyo,
Gubernur Bank Indonesia
(Rakornas Pengendalian Inflasi,
26 Juli 2018)
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4 Kunci Pengendalian Inflasi
Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia menjadi Undang-
Undang (untuk selanjutnya di-
sebut UU Bank Indonesia), maka
tugas pokok Bank Indonesia (BI)
adalah menjaga kestabilan nilai
Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah
dalam pengertian ini adalah ter-
hadap barang dan jasa yakni inflasi
dan kestabilan terhadap nilai tukar negara
lain. Untuk melakukan tugas tersebut, BI
melakukan kebijakan moneter yaitu mengendalikan jum-
lah uang beredar yang merupakan besaran moneter.
Dalam kenyataannya, inflasi di Indonesia, sebagaimana
pula di negara berkembang lainnya, tidak hanya merupa-
kan fenomena moneter saja tetapi juga banyak di-

pengaruhi oleh permasalahan struktural di sisi pasokan.
Karena itu, diperlukan sinergi antara Pe-merintah Pusat,

Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia,
untuk menciptakan inflasi yang rendah

dan stabil. Mengingat pentingnya
pengelo-laan inflasi untuk

mencapai tu-juan pembangunan
yang ber-kualitas, maka
pemahaman in-flasi di Indonesia
oleh para pe-mangku kebijakan
sangat pen-ting.
Secara umum, fokus program

pe-ngendalian inflasi, baik di level
pusat maupun daerah, diarahkan

pada upaya menjaga dan
melaksanakan 4K, yakni: (i)

Keterjangkauan harga; (ii) ketersediaan
pasokan ; (iii) kelancaran distribusi; dan (iv)

komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi
masyarakat terhadap harga-harga.
Mempertimbangkan karakteristik inflasi Indonesia yang
masih menunjukkan adanya disparitas antar waktu, antar
wilayah, dan antar pelaku, maka program pengendalian

4K
Keterjangkauan

Ketersediaan
Kelancaran
Komunikasi
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inflasi perlu difokuskan pada upaya menjamin keter-
sediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Selain itu, untuk
menghasilkan kebijakan yang tepat perlu didukung oleh

data yang akurat khususnya terkait data produksi, stok,
dan harga pangan

Perkembangan Inflasi Indonesia
Laju inflasi merupakan salah satu faktor penting dalam
pencapaian sasaran pembangunan nasional. Laju inflasi
yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya
beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat
mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan ke-
sejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujud-
kan pencapaian yang rendah dan stabil, Pemerintah dan
Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi sejak tahun
2005 sebagai strategi dalam penerapan Inflation Targeting
Framework. Penetapan sasaran inflasi tersebut diharapkan
dapat menjadi acuan dalam membentuk dan meng-
arahkan ekspektasi inflasi masyarakat pada tahun-tahun
yang akan datang. Selain itu, hal ini juga menegaskan
adanya komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia untuk
menjaga tren penurunan laju inflasi dalam jangka me-
nengah.
Sejak mulai ditetapkan target inflasi, realisasi inflasi baru
berhasil dijaga pada rentang sasaran yaitu sebesar 6,59%
(yoy) pada tahun 2007 (sasaran 6%±1%), 4,30% (yoy) pada
tahun 2012 (sasaran 4,5%±1%) dan tiga tahun terakhir

sebesar 3,35% (yoy) pada tahun 2015, 3,02% (yoy) tahun
2016 dan 3,61% pada tahun 2017. Pencapaian realisasi
pada tiga tahun tersebut berada pada rentang sasaran
yang ditetapkan sebesar 4% ± 1%. Untuk realisasi inflasi
tahun 2018 diperkirakan masih tetap berada dalam kisaran
sasaran yaitu 3,5% ± 1%. Hal ini didasarkan pada pen-

Sumber: BPS

Grafik 1. Sasaran dan Realisasi Inflasi



8 | S a t u  D e k a d e  P e n g e n d a l i a n I n f l a s i

capaian realisasi inflasi hingga November 2018 yang masih
sebesar 3,23% (yoy).
Disamping itu realisasi inflasi HBKN tahun 2018, tercatat
mencapai 0,59% (mtm) atau yang terendah dibandingkan
inflasi saat HBKN dalam tujuh tahun terakhir. Laju inflasi
pada masa HBKN memang mengalami tren yang menurun
sejak tahun 2013. Hal ini mencerminkan semakin terken-
dalinya harga barang terutama harga pangan pokok.
Penurunan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan
melalui kebijakan dalam menjaga ketersediaan pasokan
seperti operasi pasar, pasar murah, dan pengawasan distri-
busi yang juga melibatkan para penegak hukum untuk
mengantisipasi terjadinya praktik permainan harga. Ke de-
pan, laju inflasi pada masa HBKN akan terus dijaga pada
tren yang menurun. Pencapaian tersebut merupakan buah
sinergi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah dan
Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan sisi pe-
nawaran dan sisi permintaan.
Tercapainya laju inflasi dalam sasarannya secara berturut-
turut pada tiga tahun terakhir didukung oleh terkendalinya
inflasi inti dan volatile food serta minimalnya shock dari
kebijakan administered prices. Kondisi tersebut dipengaru-
hi oleh terkelolanya faktor domestik dan dukungan positif
faktor global. Selain itu, pencapaian tersebut tidak terlepas

dari koordinasi yang solid antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia. Koordinasi pe-
ngendalian inflasi ke depan telah diperkuat melalui Kep-
pres No. 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi
Nasional (TPIN).
Dalam rangka mendukung stabilitas harga,

pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan selama
empat tahun terakhir. Pembangunan yang telah dilakukan
meliputi pembangunan jalan tol (bertambah 310 km) yang
ber-dampak pada menurunnya biaya logistik karena mem-
percepat waktu tempuh; pembangunan 5 bandara baru;
pembangunan 410 pelabuhan baru untuk mendukung
program tol laut; dan pembangunan 366.404 jaringan iri-
gasi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pa-
ngan.

Grafik 2. Realisasi Inflasi Hari Raya Idul Fitri (%,mtm)
Sumber: BPS, 2018
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BAB 2
KELEMBAGAAN PENGENDALIAN INFLASI

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka
pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan
Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan
Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005.
Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan
dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di
level daerah (TPID) pada tahun 2008 yang
diharapkan mampu menekan inflasi di tingkat
daerah, mengingat inflasi nasional merupakan
agregasi dari inflasi daerah. Selanjutnya, untuk
mengkoordinasikan tugas TPI di level pusat dan
TPID didaerah, maka pada Juli 2011 terbentuk
Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang
diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat
memperkuat efektivitas peran TPID. Pokjanas TPID
merupakan sinergi dari Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri
dan Bank Indonesia.

Kegiatan koordinasi pengendalian inflasi terus ditempuh
oleh dua tim tersebut yaitu Tim Pemantauan dan
Pengendalian Inflasi (TPI) yang menangani isu inflasi
sektoral dan Kelompok Kerja Nasional Tim pengendalian

Wakil Presiden Boediono membuka Rakornas IV TPID 2013
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Inflasi Daerah (Pokjanas TPID) yang menjadi
pembina dari TPID serta menangani isu-isu
inflasi yang terjadi di daerah. Meskipun kedua
tim tersebut saling berkaitan, namun belum
terdapat mekanisme kerjasama yang baku
antara TPI dan Pokjanas TPID. Seiring dengan
perkembangan jumlah TPID yang cukup sig-
nifikan maka perlu penguatan kelembagaan
khususnya dalam bentuk penguatan kapa-
sitas institusional, penguatan koordinasi da-
lam rangka sinkronisasi program dan ke-
bijakan di tingkat pusat dan daerah. Di ting-
kat pusat juga diperlukan penguatan koor-
dinasi mencapai sasaran inflasi.
Sejak tahun 2013, HLM TPI dihadiri dan
dipimpin oleh menteri-menteri terkait dan
Gubernur Bank Indonesia, dimana sebelumnya hanya
dihadiri oleh Eselon I anggota TPI. Dengan adanya
keterlibatan Menteri/ Gubernur dalam rapat TPI, maka
landasan hukum perlu diperkuat di atas Surat Keputusan
Menteri Keuangan yang selama ini ditetapkan dan
diperbaharui setiap tahun.  Dasar hukum pembentukan
Pokjanas TPID juga hanya tertuang dalam MoU Kemenko
Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Bank
Indonesia yang berakhir pada April 2017.

Selain itu, pembentukan TPID yang didasarkan pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.
027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga
Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah pun dirasa
belum cukup dijadikan dasar bagi TPID dalam hal peren-
canaan program dan anggaran kegiatan.

Gambar 1. Perubahan Kelembagaan Pengendalian Inflasi

*) Didasari oleh Nota
Kesepahaman antara BI dan
Kemenkeu Tahun 2005
tentang Mekanisme
Penetapan Sasaran,
Pemantauan dan
Pengendalian Inflasi di
Indonesia. KMK tentang
Pembentukan anggota TPI
diterbitkan setiap tahun.
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Pada tahun 2016 pembahasan tentang penguatan dasar
hukum kelembagaan TPI dan Pokjanas TPID mulai intensif
dilakukan, mengingat semakin besarnya desakan TPID
yang hingga akhir 2017 mencapai 527 TPID untuk
memperkuat dasar hukum pembentukan TPID. Selain itu
dalam MoU maupun KMK tidak diatur terkait dengan
kegiatan koordinasi pengendalian inflasi lainnya seperti
Evaluasi Kinerja TPID, dan Kerjasama Penghitungan Inflasi
dengan BPS di tingkat daerah.
Koordinasi pengendalian inflasi tersebut diperkuat, dari sisi
dasar hukum, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden
No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi

Nasional (TPIN). Keppres tersebut
menaungi pembentukan Tim Pengen-
dalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengen-
dalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan tugasnya, TPIP yang
beranggotakan Pimpinan Kemen-
terian/Lembaga dibantu Kelompok Kerja
(Pokja) Pusat, Pokja Daerah dan Sekre-
tariat TPIP yang diatur lebih jelas dalam
Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian No. 148 tahun 2017

tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan
Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Sementara itu, mekanisme koordinasi pengendalian inflasi
pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian No. 10 Tahun 2017
tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan
TPID Kabupaten/Kota. Selain itu, aturan pembentukan
TPID diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian
Inflasi Daerah.

Rakornas TPID pertama kali pada tahun 2010 di Bali
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Sumber: TPIP

Perkembangan Jumlah TPID
Pada awalnya TPID mulai terbentuk sejak 2008 yang
dibangun dari sebuah kesadaran dan kebutuhan bahwa
untuk mengatasi berbagai permasalahan penyebab inflasi
di daerah diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan.

Sebagai sebuah organisasi, TPID sebagai forum koordinasi
tumbuh dan berkembang dengan berbagai aktivitas atau
kegiatan dari yang paling sederhana sampai dengan

kegiatan maupun program yang strategis. Adanya
keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dalam pengendalian
inflasi diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan
stabilisasi harga yang lebih sesuai dengan karakteristik

inflasi daerah. Amanat pembentukan TPID sendiri
baru ada dari tahun 2013 sejak diterbitkannya
Inmendagri No. 027/1696/SJ tentang Menjaga
Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah. Bisa
dikatakan sejak ada landasan hukum inilah jumlah
TPID berkembang dengan cepat.
Namun dalam perkembangannya, Inmendagri
tersebut dianggap belum mampu menjadi
landasan yang kuat bagi TPID dalam perencanaan
dan penganggaran program pengendalian inflasi
daerah. Momentum penguatan dasar hukum,
bersamaan dengan meleburnya TPI dan Pokjanas
TPID menjadi TPIP berdasarkan Keppres No. 23
tahun 2017 tentang TPIN, menyebabkan TPID
mempunyai dasar hukum yang lebih kuat karena
TPID merupakan bagian dari TPIN dimana aturan

pelaksananya diatur lebih jelas dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri No.500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim
Pengendalian Inflasi Daerah.
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Grafik 3. Perkembangan Jumlah TPID
Per November 2018
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Dalam perjalanannya, sampai
dengan November 2018, sudah
terbentuk 539 TPID. Masih terdapat
tiga daerah yang belum memben-
tuk TPID yaitu Kabupaten Sorong
Selatan dan Kabupaten Maybrat
dari Provinsi Papua Barat, serta
Kabupaten Taliabu dari Provinsi
Maluku Utara. Terus bertambahnya
jumlah daerah yang turut ber-
gabung membentuk TPID me-
nunjukkan semakin besarnya ke-
sadaran dan arti penting dari upaya
menjaga stabilitas harga bagi pem-
bangunan ekonomi yang berke-
sinambungan di daerah.
Secara umum tahapan perkem-
bangan TPID dibagi ke dalam tiga kelompok, yakni: fase
building awareness, yang merupakan tahap awal mem-
bangun kesadaran pentingnya koordinasi kebijakan untuk
mendukung pengendalian inflasi di daerah; fase fostering
commitment, merupakan fase dimana koordinasi kebi-
jakan pengendalian inflasi mulai menjadi concern bersama
setiap elemen dalam TPID; serta fase terakhir adalah fase
mature, dimana upaya pengendalian inflasi telah ter-

integrasi dalam rencana kerja seluruh institusi  terkait, se-
hingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi
komitmen bersama dan bahkan rumusan kebijakan yang
dihasilkan sudah mengarah pada isu struktural.

Presiden Joko Widodo menyalami peserta Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2018
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Rakornas Pengendalian Inflasi

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID pertama kali
dilaksanakan pada tahun 2010 di Bali. Pada saat pe-
nyelenggaraan Rakornas tersebut, tercatat 38 kota IHK
yang telah membentuk TPID.  Dalam Rakornas TPID 2010
tema yang diangkat terkait penguatan kelembagaan
“Optimalisasi Peran TPI dan TPID Dalam Mencapai Sasaran

Inflasi”. Pada tahun-tahun berikutnya penyelenggaraan
Rakornas mengambil tema yang disesuaikan dengan
perkembangan isu pengendalian inflasi, arahan Presiden
serta fokus pemerintah. Sejak tahun 2011, Jakarta dipilih
menjadi tempat penyelenggaraan Rakornas TPID mem-
pertimbangkan aksesibilitas Presiden dan peserta yang

Gambar 2. Tema Rakornas Pengendalian Inflasi
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semakin banyak karena bertambahnya jumlah TPID. Pada
tahun 2017, penyelenggaraan Rakornas TPID berubah
menjadi Rakornas Pengendalian Inflasi mengikuti
perubahan nomenklatur dalam Keppres No. 23 Tahun 2017
tentang TPIN.
Pada awalnya TPID mulai terbentuk sejak 2008 yang
dibangun dari sebuah kesadaran dan kebutuhan bahwa
untuk mengatasi berbagai permasalahan penyebab inflasi
di daerah diperlukan koordinasi dan sinergi kebijakan.

Sebagai sebuah organisasi, TPID sebagai forum koordinasi
tumbuh dan berkembang dengan berbagai aktivitas atau
kegiatan dari yang paling sederhana sampai dengan
kegiatan maupun program yang strategis dan inovatif.
Dalam rangka memberikan apresiasi kepada TPID yang
telah berhasil mengendalikan inflasi, TPIP melakukan
evaluasi atas program pengendalian inflasi TPID. Apresiasi
diberikan pada saat Rakornas dan diserahkan langsung
oleh Presiden maupun Menko Perekonomian. Dalam

perjalanannya, kategori TPID yang menerima
penghargaan berbeda-beda setiap tahunnya
mempertimbangkan beberapa arahan Pre-
siden. Namun kategori secara umum telah
diatur dalam Permenko No. 10 tahun 2017.
Dalam penetapan penerima penghargaan,
TPIP bersama external reviewer melakukan
penilaian terhadap evaluasi kinerja TPID
tahun sebelumnya (t-1). Evaluasi sendiri
dilakukan atas aspek proses yang terdiri dari
kegiatan dan program kerja TPID serta aspek
outcome yaitu realisasi dan volatilitas inflasi.
Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahunnya
sebelum pelaksanaan Rakornas.

Pemberian Penghargaan TPID Award oleh Menko Perekonomian dan GBI
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“Kami menyampaikan apresiasi kepada
Pemerintah Daerah yang telah berhasil
mengendalikan angka inflasi di daerah
masing-masing dengan dikembangkannya
inovasi-inovasi/diskresi program
pengendalian inflasi dengan tetap
berpedoman pada regulasi yang ada”

Tjahyo Kumolo,
Menteri Dalam Negeri
(Arahan atas Pelaksanaan Rakorpusda TPID Tahun 2018)
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Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam
Rakornas Pengendalian Inflasi, maka sejak tahun 2015
diselenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang
seterusnya disebut Rakorpusda TPID. Berbeda dengan
Rakornas Pengendalian Inflasi, Rakorpusda diselenggara-
kan dalam waktu yang berbeda dengan membagi TPID
menjadi beberapa kawasan. Pada tahun 2015, pe-
nyelenggaraan Rakorpusda TPID dibagi ke dalam empat
kawasan wilayah yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan
Kawasan Timur Indonesia dengan pertimbangan efek-
tivitas diskusi dan karakteristik inflasi masing-masing
daerah. Selanjutnya sejak tahun 2016 s.d 2018, Rakorpusda
diselenggarakan di Jakarta.
Dalam perjalanannya, penyelenggaraan Rakorpusda tidak
hanya untuk menindaklanjuti arahan Presiden di tingkat
daerah, namun juga mengambil fokus sesuai dengan
isu/program pengendalian inflasi yang sedang berkem-
bang saat itu.
Kedepan, Rakorpusda akan terus dilaksanakan karena
dirasa cukup efektif untuk menerjemahkan arahan Pre-
siden di tingkat daerah sehingga diharapkan dapat di-
implementasikan. Pada Rakorpusda TPID tahun 2018

dimulai sharing session bagi perwakilan pemenang TPID
award dalam rangka berbagi pengalaman kepada para
peserta TPID lainnya berkaitan dengan pengalaman dan
strategi yang dilakukan oleh TPID di masing-masing kota
dalam mengendalikan inflasi di daerahnya. Penye-
lenggaraan Rakorpusda pada tahun-tahun berikutnya
akan tetap mengakomodasi kegiatan sharing session
tersebut.

Pembukaan Rakorpusda Wilayah Jawa dan Kalimantan tahun 2018
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Tabel 1. Penyelenggaraan Rakorpusda TPID 2015-2018
Tahun Pembagian Wilayah Fokus Rakorpuda

2015

1. Sumatera,
2. Jawa,
3. Kalimantan,
4. Kawasan Timur

Indonesia

Menindaklanjuti arahan Presiden al:
1. memperkuat aspek kelembagaan TPID
2. penguatan komitmen kepala daerah
3. dukungan anggaran bagi operasionalisasi TPID di daerah
4. penguatan dukungan data dan informasi

2016

Menindaklanjuti arahan Presiden al:
1. pemerintah daerah perlu memberi perhatian tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan

ekonomi namun juga pengendalian inflasi
2. pemerintah daerah harus mempercepat realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah dan dalam rangka pengendalian harga
3. pemerintah daerah agar merumuskan terobosan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung

pengendalian harga disertai alokasi anggaran yang memadai
4. pemerintah daerah agar lebih cepat tanggap untuk mengatasi masalah infrastruktur distribusi

pangan
5. memperkuat kebijakan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan

2017

1. Sumatera,
2. Jawa –

Kalimantan,
3. Kawasan Timur

Indonesia

Mensosialisasikan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi
Nasional beserta peraturan turunannya, yaitu:
1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme

dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, tanggal 10 November 2018
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian

Inflasi Daerah, tanggal 2 Oktober 2017
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 148 Tahun 2017 Tentang Tugas dan

Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, tanggal 23
Oktober 2017

2018
1. Sumatera-Bali,
2. Jawa-Kalimantan,
3. Kawasan Timur

Indonesia

Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi untuk tingkat Provinsi dengan fokus pada 4K yakni
keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif
dengan memperhatikan karakteristik setiap daerah. Peta jalan ini diharapkan akan menjadi acuan
langkah aksi daerah kaitannya dengan pengendalian inflasi
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“Indonesia dari sisi track
record terhadap stabilitas
harga-harga ini sekarang
sudah semakin solid. Karena
ini selama 4 tahun berturut-
turut kita memiliki inflasi
yang di sekitar 3% di tengah
gejolak harga minyak dan
kurs yang naik turun”

Sri Mulyani
Menteri Keuangan
(disampaikan dalam acara CEO Networking, 3 Desember 2018)
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BAB 3
AKSELERASI PENGENDALIAN INFLASI PERIODE 2015-2018

Solidnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia

Keberhasilan dalam menjaga inflasi tetap terkendali
selama empat tahun terakhir tidak dapat
dilepaskan dari koordinasi yang solid
antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Koordinasi
tersebut juga melibatkan Bank Indo-
nesia (BI). Karakteristik inflasi di
Indonesia seperti yang telah
dijelas-kan sebelumnya masih
cenderung bergejolak, terutama
dipengaruhi sisi penawaran, ber-
kaitan dengan gangguan produksi,
distribusi, maupun kebijakan peme-
rintah misalnya terkait harga BBM dan
komoditas energi lainnya (administered
prices).

Oleh karena itu, dalam upaya  mencapai inflasi yang
rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerja

sama dan koordinasi lintas instansi dari Pe-
merintah Pusat, Pemerintah Daerah dan

Bank Indonesia. Hal ini selaras dengan
arahan Presiden dalam Rapat
Koordinasi Nasional Pengendalian
Inflasi pada 26 Juli 2018 untuk
menjaga inflasi agar dapat ber-
gerak pada level yang rendah dan

stabil. Selain itu, percepatan pem-
bangunan infrastruktur juga di-

harapkan dapat mendukung tercip-
tanya stabilitas harga dan mendo-rong

pertumbuhan ekonomi yang lebih ber-
kualitas.

“Pengendalian inflasi
adalah tugas

bersama pemerintah
baik pusat dan

daerah maupun Bank
Indonesia”
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Sepanjang sejarah pelaksanaan Rakornas
Pengendalian Inflasi, baru pada masa
pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden
selalu hadir, membuka, memimpin diskusi dan
menutup acara ter-sebut secara langsung. Pada
penyelenggaraan Rakornas sebelumnya, Pre-
siden hanya membuka acara saja. Hal ini
menunjukkan komitmen Presiden Jokowi dalam
menjaga inflasi sangat tinggi dan menekankan
bahwa pengendalian inflasi adalah tugas
bersama pemerintah  baik pusat dan daerah
maupun Bank Indonesia.

Penguatan Kelembagaan
Kegiatan koordinasi pengendalian inflasi terus ditempuh
oleh dua tim yaitu Tim Pemantauan dan Pengendalian
Inflasi (TPI) yang menangani isu inflasi sektoral dan
Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(Pokjanas TPID) yang menjadi pembina dari TPID serta
menangani isu-isu inflasi yang terjadi di daerah. Meskipun
kedua tim tersebut saling berkaitan, namun belum
terdapat mekanisme kerjasama yang baku antara TPI dan
Pokjanas TPID. Seiring dengan perkembangan jumlah TPID
yang cukup signifikan maka perlu penguatan kelembagaan

khususnya dalam bentuk penguatan kapasitas institu-
sional, penguatan koordinasi dalam rangka sinkronisasi
program dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Pada
tahun 2017, koordinasi pengendalian inflasi diperkuat dari
sisi dasar hukum melalui penerbitan Keputusan Presiden
No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengen-dalian Inflasi
Nasional.
Pada tahun 2017, koordinasi pengen-dalian inflasi
diperkuat dari sisi dasar hukum melalui penerbitan
Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada TPID didampingi para Menteri Kabinet Kerja
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Pengendalian Inflasi Nasional. Keppres tersebut juga
menaungi mekanisme koordinasi pengendalian inflasi
melalui pembentukan Tim Pengen-dalian Inflasi
Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID) Provinsi, dan Tim Pengen-dalian
Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota
yang tertu-ang dalam beberapa
peraturan turu-nan yaitu:

1. Peraturan Menteri
Koordinator Bidang
Pereko-nomian No. 10
Tahun 2017 tentang
Mekanisme dan Tata Kerja
TPIP, TPID Provinsi dan TPID
Kabupaten/ Kota.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.500.05-8135 Tahun 2017 tentang
Tim Pengendalian Inflasi Da-erah.

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pereko-
nomian No. 148 tahun 2017 tentang Tugas dan
Keanggotaan Kelompok Ker-ja dan Sekretariat Tim
Pengen-dalian Inflasi Pusat (TPIP).

Sebelum diterbitkannya Keppres, dalam rangka
mempercepat pem-bentukan TPID, Menteri Dalam Negeri

telah melakukan beberapa upaya salah satunya melalui
Surat No. 500/688/SJ dan No. 500/689/SJ tanggal 30

Januari 2017, serta No. 500/1305/Bangda tanggal 27
Maret 2017 untuk mendorong peran aktif pe-

merintah daerah dalam upaya
pengendalian inflasi di daerah masing-

masing.
Pada tahun 2018, dalam rangka
menindaklanjuti amanat Keppres
tentang pembentukan TPID,
Kemenko Per-ekonomian
bersama Kementerian Dalam

Negeri, Bap-penas, BKF dan Bank
Indonesia melakukan monitoring

dan evaluasi ke Maluku Utara.
Sebelumnya terdapat empat daerah di

Maluku Utara yang belum membentuk TPID
yaitu Halmahera Tengah; Halmahera Utara;

Halmahera Selatan dan Pulau Taliabu. Namun saat ini
hanya tinggal Pulau Taliabu yang belum membentuk TPID.
Sejak diterbitkannya Keppres TPIN sampai dengan akhir
2018 terdapat sebanyak 539 daerah sudah membentuk
TPID, sehingga tinggal hanya tiga daerah saja yang belum
membentuk TPID. Pembentukan TPID sangat penting

“Koordinasi
pengendalian inflasi

diperkuat dari sisi
dasar hukum via

penerbitan Keputusan
Presiden Nomor 23

Tahun 2017”
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mengingat TPID inilah yang menjadi garda terdepan dalam
pengendalian inflasi daerah dimana gejolak terutama
berasal dari sisi penawaran serta dalam rangka menjaga

ekspektasi inflasi masyarakat terjaga dalam rentang
sasarannya.

Rezim Inflasi Rendah
Laju inflasi di Indonesia secara konsisten terus mengalami
tren penurunan, bahkan dalam tiga tahun terakhir berada
di kisaran 3% sesuai dengan sasaran inflasi yang
ditetapkan. Penurunan laju inflasi ini tidak hanya terjadi
pada laju inflasi umum, tetapi juga terjadi pada semua
komponen inflasi. Laju inflasi komponen inti, administered
price, dan volatile food dapat dikatakan berada pada rezim
inflasi rendah.
Rendahnya inflasi volatile food tidak terlepas dari kebijakan
pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi berkembang dari orientasi
stabilisasi harga ke perbaikan pasokan, distribusi, statistik
dan kelembagaan.
Realisasi inflasi tahunan dalam kurun waktu 2015-2017
telah berhasil dijaga pada rentang sasaran, masing-masing
pada level 3,35% (2015), 3,02% (2016) dan 3,61% (2017).
Untuk tahun 2018, dengan telah dikeluarkannya berbagai
kebijakan mitigasi resiko dan mempertimbangkan
keberhasilan menjaga kestabilan harga pada saat bulan
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puasa dan Hari Raya Idul Fitri Untuk tahun 2018,
dengan telah dikeluarkannya berbagai
kebijakan mitigasi resiko dan
mempertimbangkan keberhasilan menjaga
kestabilan harga pada saat bulan puasa dan Hari
Raya Idul Fitri yang mencapai 0,59% (mtm) atau
terendah sejak tujuh tahun terakhir, tentunya
optimisme realisasi inflasi tahun 2018 akan
kembali terjaga pada kisaran sasaran semakin
besar. Tentu hal ini akan menjadi sejarah baru di
mana pemerintah bisa mengelola stabilitas
harga yang selama ini sulit dilakukan.
Realisasi inflasi tahunan dalam kurun waktu
2015-2017 telah berhasil dijaga pada rentang
sasaran, masing-masing pada level 3,35%
(2015), 3,02% (2016) dan 3,61% (2017). Untuk
tahun 2018, dengan telah dikeluarkannya
berbagai kebijakan mitigasi resiko dan
mempertimbang-kan keberhasilan menjaga
kestabilan harga pada saat bulan puasa dan Hari
Raya Idul Fitri yang mencapai 0,59% (mtm) atau terendah
sejak tujuh tahun terakhir, tentunya optimisme realisasi
inflasi tahun 2018 akan kembali terjaga pada kisaran
sasaran semakin besar. Tentu hal ini akan menjadi sejarah

baru di mana pemerintah bisa mengelola stabilitas harga
yang selama ini sulit dilakukan.
Selain secara nasional, tren penurunan laju inflasi juga
terlihat secara spasial atau per daerah. Secara umum, laju
inflasi di daerah dalam tiga tahun terakhir sesuai dengan

Tabel 2. Koodrinasi Kebijakan Pangan TPIP
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sasaran inflasi nasional, kecuali untuk Sumatera Utara dan
Kalimantan Barat yang masih mencatatkan laju inflasi di
sekitar batas atas sasaran inflasi (5%, yoy). Jika dilihat per
kawasan, rata-rata laju inflasi umum pada tahun 2015 –
2017 mencapai 3,16% (yoy) untuk wilayah Jawa, 3,63%
(yoy) untuk wilayah Sumatera, dan 3,56% (yoy) untuk
wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini

menunjukkan bahwa pengendalian inflasi juga telah
diupayakan baik di tingkat pusat dan daerah, tentunya
dengan penguatan koordinasi kebijakan antar instansi
Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah
Daerah (TPID), serta Bank Indonesia.

Gambar 3. Inflasi Daerah Tahun 2015-2017
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Sejak tahun 2015 tingkat inflasi nasional dan 82 kota
semakin mendekati sasaran target inflasi nasional, terlihat
dari tren konvergennya. Pada tahun 2015, share jumlah
kota IHK yang berada diluar target sasaran sebesar 77,4%.
Bahkan, kecuali pada November dan Desember, tingkat
inflasi nasional berada jauh di luar target. Pada tahun 2016
dan 2017, konsisten berada dalam rentang target sebesar
4±1%. Hingga November 2018, share jumlah kota IHK
yang berada diluar target sasaran sebesar 31,4%, semakin
lebih baik dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Dengan
demikian, semakin banyak daerah yang realisasi inflasinya

semakin mendekati target sasaran. Dalam rangka
mencapai target inflasi nasional, maka daerah perlu
memperhatikan target sasaran inflasi nasional mengingat
inflasi nasional dibangun dari inflasi daerah.
Inflasi yang rendah dan stabil mendorong perekonomian
menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan
nasional dan mendorong investasi. Sedangkan bagi
pengusaha, inflasi akan memberikan keuntungan karena
perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya
produksi.

Grafik 7. Perkembangan Inflasi 82 Kota Terhadap Target Inflasi Nasional

Sumber: BPS, diolah
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Tabel 3. Rata-Rata Konvergensi Inflasi 82 Kota Terhadap Target Inflasi Nasional
Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nop Des Rata-Rata

2015 93,9 67,1 69,5 82,9 89,0 92,7 86,6 84,1 78,0 58,5 51,2 75,6 77,4

2016 39,0 41,5 39,0 37,8 41,5 41,5 48,8 56,1 58,5 62,2 52,4 65,9 48,7

2017 57,3 35,4 37,8 25,6 29,3 34,1 26,8 32,9 28,0 32,9 42,7 30,5 34,5

2018 30,5 40,2 39,0 26,8 24,4 26,8 34,1 30,5 30,5 31,7 31,7 - 31,4
Sumber: BPS,  diolah
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”Terkendalinya inflasi yang rendah dan stabil mendorong
perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan

nasional dan mendorong investasi. Sedangkan bagi pengusaha, inflasi
akan memberikan keuntungan karena perolehan yang lebih tinggi

daripada kenaikan biaya produksi”
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Tabel 4. Pemenang TPID Award (Program Kerja TPID 2011-2017)
Sumber: TPIP

No Kategori
Pemenang

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1
TPID Terbaik
Provinsi

1. Sumatera Utara
2. Jawa Barat
3. Sulawesi Selatan

1. Sumatera Utara
2. Jawa Barat

Nusa
3. Tenggara Timur

1. Sumatera Selatan
2. D.I.Yogyakarta
3. Kalimantan Tengah

1. Sumatera Utara
2. Jawa Timur
3. Nusa Tenggara Timur

1. Sumatera Utara
2. Jawa Tengah
3. Bali

1. Sumatera Barat
2. DKI Jakarta
3. Bali

1. Sumatera Barat
2. Jawa Tengah
3. Kalimantan Barat
4. Sulawesi Utara
5. Nusa Tenggara Timur

2
TPID Terbaik
Kab/Kota

1. Kota Pematang Siantar
2. Kota Balikpapan
3. Kota Surakarta

1. Kota Medan
2. Kota Cirebon
3. Kota Balikpapan

1. Kota Padang
2. Kab Jember
3. Kota Pontianak

1. Kota Medan
2. Kab Jember
3. Kota Pontianak

1. Kota Padang
2. Kab Jember
3. Kota Samarinda

1. Kota Tanjung
Pinang

2. Kota Kediri
3. Kota Pontianak

1. Kota Padang
2. Kota Kediri
3. Kota Samarinda
4. Kota Makassar
5. Kota Ternate

3 TPID Berprestasi
Kab/Kota -

1. Kota Tebing Tinggi
2. Kab Malang
3. Kab Sinjai

1. Kota Tebing Tinggi
2. Kab Malang
3. Kab Takalar

1. Kota Tebing
Tinggi

2. Kab Lumajang
3. Kab Polewali

Mandar

1. Kota Tebing
Tinggi

2. Kab Boyolali
3. Kab Bangli

4. Kab Deli Serdang
5. Kab Bangli
6. Kab Banjar
7. Kota Bitung
8. Kab Manggarai Timur

4 TPID Inovatif
Provinsi - - -

1. Aceh
2. Jawa Timur
3. Gorontalo

1. Sumatera
Selatan

2. Jawa Timur
3. Gorontalo

-

5 TPID Inovatif
Kab/ Kota - - -

1. Kota Medan
2. Kota Surakarta
3. Kota Balikpapan

1. Kota Medan
2. Kab Banyuwangi
3. Kota

Probolinggo
-
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Darmin Nasution,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
(Rakornas Pengendalian Inflasi, 26 Juli 2018)

“Logistik di bidang pangan diperkuat dan
diefisienkan dengan penguatan kelembagaan
koordinasi pengendalian inflasi melalui ketetapan
atau penetapan Keputusan Presiden Nomor 23
Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya.
Penguatan juga dilakukan melalui pembentukan
tim pengendali inflasi daerah (TPID) di seluruh
Indonesia”
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BAB 4
PROGRAM-PROGRAM TPID

Semakin luasnya keberadaan TPID, diimbangi dengan
semakin intensifnya upaya TPID untuk menjaga stabilitas
harga di daerah. Secara umum, berbagai langkah kebijakan
daerah dalam upaya stabilisasi harga, telah mendukung
terkendalinya inflasi nasional. Oleh karena itu, upaya
mengendalikan inflasi di daerah telah menjadi agenda
prioritas kerja bagi seluruh TPID.
Dalam pelaksanaan Rakornas TPID ke VII tahun 2016,
Presiden Joko Widodo menyampaikan terkait empat kunci
strategi pengendalian inflasi yakni keterjangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komu-
nikasi efektif. Komitmen daerah dalam menjaga stabilitas
harga yang diwujudkan melalui 4K kembali ditegaskan dan
menjadi landasan dalam penyusunan roadmap pengen-
dalian inflasi yang meliputi rencana kerja terintegrasi an-
tara pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam men-
dukung pencapaian sasaran inflasi nasional.
TPID terus berinovasi dalam merancang program
pengendalian inflasi agar capaian realisasi inflasi sesuai

target dengan tepat serta tetap mengedepankan
karakteristik masing-masing daerah. Dalam menjalankan
program kerjanya, TPID juga melibatkan berbagai pihak
seperti kepolisian, kejaksaan, KPPU, Bulog, asosiasi-
asosiasi, serta masyarakat secara umum. Dalam per-
jalanannya, banyak inovasi program pengendalian inflasi di
suatu daerah yang diadopsi oleh daerah lain dengan ber-
bagai penyesuaian tanpa menghilangkan karakteristik da-
erahnya.
Dibawah ini merupakan beberapa program pengendalian
inflasi dari TPID yang dapat dijadikan sebagai referensi
bagi TPID yang lain, serta menunjukkan bahwa program
pengendalian inflasi tidak hanya sekedar seremoni namun
dapat secara konkrit menjaga stabilisasi harga di daerah
dengan berbagai inovasi yang dapat dikembangkan.
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Gambar 4. Program-Program Pengendalian Inflasi TPID
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Pemberian Subsidi Ongkos Angkut pada 8 Komoditas – Provinsi Jawa Timur
Inflasi yang sering terjadi pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) akibat tingginya permintaan bahan pangan membuat

Pemprov Jawa Timur menerapkan program subsidi ongkos angkut pada 4 komoditas utama yaitu beras, tepung terigu, gula pasir dan
minyak goreng. (Mendukung Keterjangkauan Harga)

Kenaikan BBM pada Juni 2013 yang
berdekatan dengan Ramadhan dan
Idul Fitri akan memicu kenaikan
harga komoditas lainnya secara
signifikan sehingga inflasi ber-
potensi melambung. Menyikapi
hal tersebut, TPID berdasarkan
rapat Pleno tanggal 10 Juni 2013
mengajukan pelaksanaan Subsidi
Ongkos Angkut.
Program diimplementasikan pada 4
komoditas utama yaitu beras, tepung
terigu, gula pasir dan minyak goreng
dengan waktu pelaksanaan 4 Juli-18 Agustus
2013 di 38 Kab/Kota masing-masing 2 pasar utama.
Komponen yang disubsidi adalah biaya packaging, ongkos
tenaga kerja dan biaya angkut. Selain itu, salah satu yang
akan diskenariokan adalah dengan memutus rantai dari
distributor pertama ke distributor keempat di seluruh

Jatim. Nantinya, rantai distribusi dari Jatim
akan di serahkan ke kabupa-ten/kota,

kemudian di distribusi-kan hingga ke
kecamatan.
Mekanisme pelaksanaan adalah
perusahaan yang ditunjuk sebagai
produsen 4 komoditas utama (di-
awasi oleh TPID Jawa Timur)

menjual 4 komoditas utama
dengan harga setelah subsidi

kepada masyarakat luas. Subsidi
dibayarkan melalui reimburse

perusahaan ke PT. Jatim Gra Utama.
Realisasi biaya yang disubsidi tahun 2013 sebesar

Rp10,1 miliar mayoritas untuk minyak goreng dan gula
pasir. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2011

“Pelaksanaan subsidi
ongkos angkut mampu

menahan inflasi di
kisaran 0,3% - 0,5%

(mtm) selama Lebaran
sehingga menahan

kenaikan inflasi yang
jauh lebih tinggi”
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(Rp350 juta) dan tahun 2012 (Rp7 miliar), yang
menunjukkan tingginya animo masyarakat.

Kegiatan ini terbukti mampu mengendalikan tingkat inflasi
di Jawa Timur pada saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Inflasi Jawa Timur pada Juli 2013 (2,96%) dan Agustus 2013
(0,97%) lebih rendah dari nasional (3,29% dan 1,12%).
Inflasi pada Hari Raya Idul Fitri 2013 juga lebih rendah
dibandingkan tahun 2012 (1,27%). Hal ini diperkuat pula
dengan inflasi 4 komoditas sasaran Subsidi Ongkos
Angkut yang mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan
Provinsi lain di Jawa. Pelaksanaan subsidi ongkos angkut
mampu menahan inflasi di kisaran 0,3% - 0,5% (mtm)

selama Lebaran sehingga menahan kenaikan inflasi yang
jauh lebih tinggi.

Tabel 5. Perkembangan Inflasi Jawa Timur

Ke depan kegiatan ini akan tetap dilaksanakan pada waktu
dimana tekanan inflasi tinggi dan akan diajukan alternatif
penambahan komoditas bekerja sama dengan Bulogmart
Jawa Timur. Hal yang perlu ditekankan adalah tahap awal
pemberian subsidi ongkos angkut masih dibutuhkan,
tetapi setelah harga bahan pokok stabil, subsidi ongkos
angkut bisa dicabut bertahap. Oleh karenanya, penting
bagi Pemprov Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga
saat terdapat potensi gejolak harga terutama saat HBKN
dan momentum-momentum lain.

Pakde Karwo, Gubernur Jatim dalam Gerakan Stabilitas Harga
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Pengembangan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro–Provinsi Jambi
“Penyelenggaraan pasar lelang dengan penyerahan kembali (forward) komoditi agro di Provinsi Jambi dilakukan sebagai

upaya untuk meningkatkan harga produk pertanian terutama saat pasca panen, di mana harga cenderung menurun karena
produksi yang berlimpah.” (Mendukung Keterjangkauan Harga)

Provinsi Jambi memiliki potensi
komoditas agro yang melimpah. Ketika
pasca panen, harga komoditi cenderung
turun sehingga berdampak pada
pendapatan petani. Salah satu upaya
yang ditempuh untuk meningkatkan
harga produk pertanian adalah dengan
menjual produk tersebut pada kegiatan
Pasar Lelang Agro (PLA)/ Pasar Lelang
Komoditas pada dasarnya merupakan
pertemuan antara penjual – pembeli di
mana pada kegiatan tersebut tercipta
harga yang disepakati. Kesepakatan harga
diikuti dengan kesepakatan bagaimana
mekanisme penyerahan produk pada
gudang pembeli atau diambil digudang
penjual. Dengan mekanisme tersebut
akan tercipta harga, jumlah produk yang

Demontrasi produk dalam pasar lelang komoditi agro
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dilelang, kualitas produk, dan diharapkan dapat
menstabilkan harga produk tersebut.
Lelang Agro atau Lelang Komoditas ini didanai melalui
kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan RI yang
dilakukan sebanyak 3 kali setahun pada tahun 2017.
Tujuannya menampung seluruh kebutuhan pemasaran
komoditi pertanian seperti karet, padi, beras, jagung,
kentang, kayu manis, kopi, sayur-sayuran, dan perikanan
yang rantai perdagangan cukup panjang serta masih
belum efisien. Bagi petani produsen, dampak atau hasil
yang diperoleh adalah dari sisi kepastian harga. Dengan
adanya kepastian harga maka petani dapat merencanakan
pola budi daya tanam sehingga dapat meningkatkan
kualitas dan produkivitas. Terjaminnya ketersediaan
pasokan juga dirasakan oleh industri pengolahan di mana
bahan baku yang diperlukan dapat tersedia sesuai dengan
kapasitas dan rencana produksi. Kepastian pasokan juga
dapat melindungi pedagang/ eksportir dari risiko gagal
pengiriman jika sewaktu – waktu terjadi resiko gagal panen
atau hal lainnya.

“Penyelenggaraan
pasar lelang dilakukan

sebagai upaya
meningkatkan harga

produk pertanian
terutama saat pasca

panen”
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Pembukaan Rute Penerbangan Langsung – Provinsi Bengkulu
“Inflasi angkutan udara menjadi penyumbang terbesar di Provinsi Bengkulu akibat terbatasnya jumlah armada dan rute langsung ke

berbagai kota di Sumatera, padahal apabila permasalahan ini dapat diatasi, inflasi Bengkulu dapat ditekan secara signifikan. Oleh
karena itu, pembukaan rute penerbangan langsung merupakan suatu keharusan” (Mendukung Keterjangkauan Harga)

Inflasi angkutan udara berpengaruh signifikan
terhadap pembentukan inflasi umum di
Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik pada Desember
2016, pangsa komoditi angkutan udara
merupakan terbesar kedua setelah
komoditi beras. Apabila dibandingkan
dengan kota-kota besar lainnya di
Sumatera, andil inflasi angkutan udara
di Bengkulu adalah yang tertinggi, dan
melonjak signifikan sejak tahun 2016.
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal
seperti jumlah armada pesawat yang
terbatas, hanya terdapat 11 rute penerbangan
rutin, dan tidak sebanding dengan jumlah rata-rata
penumpang yang berkisar 1000 hingga 1500 orang
perhari. Dampaknya adalah harga tiket pesawat di
Bengkulu menjadi tinggi.

Dari 11 rute, 9 diantaranya menuju Jakarta
dan hanya 2 rute menuju Batam dan

Palembang, kondisi ini mendorong
penerbangan dari Bengkulu ke kota-

kota besar lainnya di Sumatera
diharuskan transit melalui Jakarta
sehingga biaya tidak efisien dan
cenderung mahal. Keterbatasan
penerbangan langsung tanpa tran-
sit via Jakarta mendorong harga

tiket Jakarta-Bengkulu berfluktuatif
khususnya pada periode-periode peak

season seperti libur Idul Fitri dan Tahun
Baru.

Adanya permasalahan tersebut merespon Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bengkulu untuk me-
minta maskapai penerbangan untuk menambah rute
penerbangan dari Bengkulu, khususnya penerbangan
langsung dari Bengkulu ke kota-kota di Sumatera tanpa

“Dari 11 rute, 9
diantaranya

menuju Jakarta
dan hanya 2 rute

menuju Batam dan
Palembang”
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Tabel 6. Rute Baru Penerbangan dari Bengkulu

transit di Jakarta. Langkah-langkah yang telah
dilaksanakan diantaranya dalam HLM TPID tgl 25 Januari
2017, Gubernur Bengkulu menyampaikan urgensi
pentingnya pembukaan konektivitas udara Bengkulu
karena berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan
harga-harga di Bengkulu. Kemudian, pembukaan konek-
tivitas tersebut masuk kedalam arahan yang ditindaklanjuti
Dishub dengan menyampaikan surat permohonan kepada
pihak Wings Air No. 800/280/Dishub-17 tanggal
29/03/2017 tentang usulan pembukaan rute baru trans-

portasi udara di Provinsi Bengkulu. Plt Gubernur sendiri
melakukan upaya kompromi kepada pihak maskapai agar
realisasi dapat dilaksanakan secepatnya pada tahun 2017.
Kemudian, usulan tersebut direspon positif oleh pihak
Wings Air, sehingga pada September 2017 dioperasikan 3
rute baru yaitu Bengkulu-Padang pp, Bengkulu-Jambi pp,
dan Bengkulu-Palembang pp.
Sejak dibukanya 3 rute penerbangan direct flight baru,
maka andil Inflasi angkutan udara sejak bulan September
hingga Desember 2017 menunjukkan penurunan yang
signifikan apabila dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Hal ini berdampak signifikan pada penurunan
inflasi umum di Bengkulu sehingga inflasi Bengkulu tahun

Maskapai Penerbangan Tujuan

Lion Air Bengkulu Jakarta

Wings Air Bengkulu

Palembang
Jambi

Lampung
Padang
Batam

Garuda Indonesia Bengkulu Jakarta
Sriwijaya Air Bengkulu Jakarta

Batik Air Bengkulu Jakarta
Citilink Bengkulu Jakarta

Usulan Rute Baru:
 Bengkulu – Bandung
 Bengkulu – Jogjakarta
 Bengkulu – Medan
 Bengkulu – Pekanbaru

Sumber : BPS (diolah), sasaran inflasi nasional 3-5%

Tabel 7. Inflasi Angkutan Udara

Sumber: Dinas
Perhubungan
Provinsi Bengkulu
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2017 mampu diarahkan lebih
rendah dibandingkan laju infla-
si nasional (Bengkulu 3,56% se-
mentara nasional=3,61%).
Pembukaan 3 (tiga) rute lang-
sung oleh pihak Wings Air me-
rupakan upaya nyata TPID yang
dampaknya dirasakan langsung
masyarakat dimana harga tiket
pesawat di akhir tahun lebih
terkendali. Plt Gubernur juga
mendorong Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) terkait khu-
susnya Dishub agar pembu-
kaan rute penerbangan baru
lainnya terus dilakukan. Meres-
pon hal tersebut, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi
dengan Pihak Express Air, bahwa dalam waktu dekat akan
terdapat tambahan rute penerbangan baru yang melayani
Bengkulu – Lampung dan Bengkulu – Bandung, sehingga
ke depannya, jumlah armada di Bengkulu akan semakin
besar dan inflasi angkutan udara semakin dapat ditekan.

Bandara Fatmawati, Provinsi Bengkulu
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Pasar Penyeimbang – Kalimantan Tengah
“Beberapa komoditas pangan utama berkontribusi besar terhadap tingkat inflasi Kalimantan Tengah, sehingga diperlukan  kerjasama
dengan berbagai pihak dalam memfasilitasi penjualan komoditas-komoditas yang berpotensi memicu inflasi pada Pasar Penyeimbang
(PP) baik yang tetap (stasioner) maupun keliling (mobile)” (Mendukung Keterjangkauan Harga)

Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) menjadi saatnya terjadi
kenaikan harga-harga komoditas.
Hal ini disebabkan oleh mening-
katnya permintaan secara signi-
fikan sedangkan pasokan relatif
normal. Pemerintah Provinsi Kali-
mantan Tengah melalui Tim Pe-
ngendali Inflasi Daerah (TPID) be-
kerja sama dengan Bank Indo-
nesia dan Badan Pusat Statistik me-
lakukan kajian berdasarkan pengalaman
historis memperkirakan komoditas-komoditas
yang berpotensi dan mempunyai andil inflasi tertinggi
setiap bulan khususnya pada periode hari besar ke-
agamaan. Setelah mengetahui komoditas komoditas
tersebut, TPID melakukan koordinasi dengan semua pihak
terkait untuk mengupayakan ketersediaan dan pen-
distribusiannya. Selanjutnya Pemerintah Provinsi juga
menghimbau kepada para pedagang agar tidak

menaikkan harga secara tidak wajar.
Disamping itu, Pemerintah Provinsi mela-

lui TPID juga melakukan kerjasama
dengan berbagai pihak dan memfa-
silitasi penjualan komoditas-komoditas
yang berpotensi memicu inflasi pada
Pasar Penyeimbang (PP) baik PP yang
tetap (stasioner) maupun keliling (mo-

bile) yang akan berkeliling membawa
ko-moditas yang dijual di Pasar

Penyeimbang stasioner ke beberapa
kelurahan di Palang-karaya.

Pada tahap awal, kajian terhadap komoditas yang
dominan menyumbang inflasi dilakukan dan diketahui
bahwa ko-moditas strategis seperti beras, daging dan telur
ayam ras, minyak goreng, bawang merah, cabe
rawit/merah, dan ikan segar merupakan komoditas-

“Pasar Penyeimbang
mobile berkeliling

membawa komoditas
yang dijual di Pasar

Penyeimbang stasioner
ke beberapa kelurahan

di Palangkaraya”
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komoditas dengan andil inflasi tertinggi pada periode hari
raya Idul Fitri 1434 H/Juli-Agustus 2013.

Pemerintah Provinsi juga melaksanakan kerja sama
dengan pihak ketiga dalam pembudidayaan ayam ras
dimana pemerintah provinsi menyiapkan kandang dengan
kapasitas 15.000 ekor berikut pemeliharaan sedangkan
pihak ketiga menyiapkan bibit ayam ras dan pakan dengan
pola pembagian keuntungan. Mengingat Pemerintah
memiliki kerjasama dengan pihak ketiga dalam pem-
budidayaan ayam ras, maka pemerintah juga sewaktu-
waktu dapat menyalurkan daging ayam ras melalui Pasar
Penyeimbang.
Berbagai upaya lanjutan pasca pembentukan Pasar
Penyeimbang terus dilakukan. Seperti mempublikasikan
Pasar Penyeimbang secara gencar dan menyeluruh melalui
berbagai media sehingga seluruh warga mengetahui

program ini. Selain itu, pemantauan harga-harga secara
harian di dua Pasar Tradisional (PT) yakni Pasar Besar dan
Pasar Kahayan juga dilakukan. Apabila harga komoditas
tertentu di PT naik, maka harga komoditas tersebut
dipertahankan untuk tetap di Pasar Penyeimbang melalui
upaya-upaya tersebut diatas.
Program Pasar Penyeimbang saat HBKN berdampak
signifikan dalam menekan tingkat inflasi. Hal ini terlihat
pada tahun 2013 dimana tingkat inflasi Kalimatan Barat
sebesar 6,79% jauh di bawah inflasi nasional dan terendah
dibandingkan dengan inflasi provinsi-provinsi lainnya di
Pulau Kalimantan. Selain itu, dampak utama dari program
ini adalah terjaganya ekspektasi masyarakat pada
komoditas bahan makanan yang dijual di Pasar
Penyeimbang yang tercermin dari pantauan harga
komoditas tersebut di pasar tradisional. Ke depannya,
diharapkan jumlah lokasi dan armada Pasar Penyeimbang
stasioner dan mobile dapat ditambah. tingginya tingkat
kesadaran instansi terkait pengelolaan inflasi tercermin
dari peran dan tanggung jawab masing-masing instansi
dalam penyediaan komoditas di Pasar Penyeimbang.

Tabel 8. Penyedia Komoditas (PP)

Sumber: OPS Kalimantan Tengah (2014)
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Pasar Lelang Forward – Jawa Tengah
“Adanya berbagai permasalahan pangan seperti dugaan praktek kartel sebagai penentu harga di Jawa Tengah membuat Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggagas program pasar lelang dengan penyerahan kemudian. Sistem ini diharapkan semakin
efektif dan efisien dalam mengendalikan harga di Jawa Tengah” (Mendukung Keterjangkauan Harga)

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa
Tengah menduga bahwa harga komo-
ditas pangan di Jawa Tengah banyak
dipengaruhi praktek kartel. Sebab,
terdapat berbagai indikasi ketidak-
normalan harga meskipun paso-
kan sedang normal. Selain itu,
sistem perdagangan yang bersifat
tradisional mengakibatkan per-
masalahan bagi petani, seperti ak-
ses pasar yg terbatas, lemahnya
daya saing produk dan ketidak-
stabilan harga. Oleh karena itu, Rapat
Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPID Jawa
Tengah dan DI. Yogyakarta menyepakati dan
merekomendasikan perlunya perbaikan tata niaga dan
struktur pasar komoditas dengan alternatif pengem-
bangan sistem perdagangan yang efisien, penguatan daya
saing komoditas, dan kepastian pembentukan harga me-
lalui Pengembangan Pasar Lelang Komoditi Agro.

Pengembangan pasar lelang komo-ditas agro
juga menjadi pendorong untuk peningkatan

produksi dan ekspor ko-moditas agro di
Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan pasar lelang komoditas
yang mempertemukan transaksi
penjual dan pembeli melalui sistem
lelang dengan penyerahan kemudian
(forward) sesuai dengan kontrak yang
disepakati. Program ini dilaksanakan

pada tingkat provinsi dan kabu-
paten/kota di Jawa Tengah. Komoditas

utama yang diperdagangkan adalah beras
dan jagung, ditambah komoditi agro lainnya

yang berasal dari berbagai kab/kota di Jawa Tengah.
Adapun pembeli komoditi terutama berasal dari Bandung,
Jakarta dan Surabaya. Penyelenggaraan pasar lelang rutin
dilakukan setiap bulan, dengan dikoordinir oleh Kantor
Disperindag Provinsi Jawa Tengah dengan kerjasama dan

“Rata-rata volume
transaksi mencapai
Rp. 15 miliar/lelang
dan jumlah penjual
semakin bertambah

dimana sampai
dengan Maret 2014
menjadi 147 orang”
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didukung dinas terkait. Dalam skala yang lebih besar, pasar
lelang dilaksanakan bersamaan dengan Expo Agro Pro-
duksi Jawa Tengah. Selain itu, penyediaan papan informasi
harga komoditas di ruang publik serta pemuatan dalam
Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SIHATI)
yang dikelola TPID Provinsi Jawa Tengah juga diupayakan
untuk publikasi pelaksanaan pasar lelang kepada ma-
syarakat, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, rata-
rata volume transaksi mencapai Rp.15 miliar/lelang.
Jumlah penjual juga semakin bertambah dimana sampai
dengan Maret 2014 menjadi 147 orang.
Setelah pelaksanaan program ini, terdapat berbagai
dampak positif dalam perbaikan struktur pasar komoditas,
seperti pembentukan harga yang semakin transparan dan
stabil, efisiensi dalam tata niaga, meningkatkan posisi
tawar petani, dan peningkatan kesejahteraan petani.
Penyelenggaraan kegiatan pasar lelang makin berjalan
baik dan berkembang, ditandai dengan meningkatnya
peserta lelang, jenis komoditi yang diperdagangkan,
volume dan cakupan pasar lelang, khususnya di beberapa
kabupaten. Tercapainya stabilitas harga beberapa
komoditas dalam setahun terakhir, seperti inflasi beras dan
sayuran dapat dijaga sekitar 3,5% dan 2%. Selain itu, inflasi
Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir selalu berada dibawah

inflasi nasional. Pada akhirnya, hal ini mendorong
peningkatan produksi & ekspor komoditas agro Jateng.
Dengan penyelenggaraan pasar lelang yang semakin baik,
kedepan pasar lelang akan diarahkan secara online untuk
meningkatkan efisiensi dan menambah pelaku pasar
sebagaimana rekomendasi TPID Jawa Tengah serta
dikelola secara profesional dan mandiri oleh swasta
dengan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator.

Pembukaan pasa lelang forward komoditi di Kabupaten Brebes

http://website.bappebti.go.id/id/news2/photo/detail/3252.html
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Kerjasama Antar Daerah Dalam Menjaga Laju Inflasi Daerah Terkendali – Kota Padang
“Inisiatif kota Padang menjalin kerjasama antar daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yaitu melalui pembuatan
perjanjian kerjasama atau MoU dengan 4 (empat) kabupaten/ kota di Sumatera Barat” (Mendukung Ketersediaan Pasokan)

Kota Padang merupakan kota yang subur namun lahan
pertanian, perkebunan, peternakan masih relatif terbatas,
sedangkan kebutuhan masyarakat akan ketahanan pangan
semakin hari semakin tinggi. Dengan laju pertumbuhan
penduduk yang cukup tinggi, dan tingginya tingkat
urbanisasi dari kabupaten/kota lain yakni melalui jalur
pendidikan, telah berdampak pada semakin meningkatnya
kebutuhan suplai pangan ke Kota Padang. Sementara itu,
dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan
strategis ini terutama komoditi cabai, Kota Padang masih

bergantung terhadap daerah lain.  Bahkan semakin
berfluktuasinya harga bahan pangan pokok seperti cabai
mempengaruhi laju inflasi secara signifikan di Kota Padang
terutama menjelang dan pada saat hari raya besar
keagamaan nasional (HBKN) maupun liburan sekolah.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Kota Padang
berupaya untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan
komoditas pangan strategis melalui perjanjian kerjasama
antardaerah. Kerjasama Pemerintah Kota Padang
dilakukan sejak tahun 2015 dengan cara menjalin

Penandatangan MoU antara Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Bukit Tinggi.
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kerjasama dengan kabupaten/kota yang surplus bahan
pangan strategisnya. Dengan membentuk kerjasama,
pemerintah berusaha menjalin keterikatan emosional
dengan kabupaten/ kota lainnya sehingga dapat
menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelancaran
distribusi pasokan pangan strategis yang dinilai
menyumbang inflasi cukup tinggi bagi Kota Padang. Tahap
awal kerjasama antar daerah ini telah berhasil
menggandeng 4 (empat) kabupaten/kota di Sumatera
Barat, antara lain: Kabupaten Pesisir Selatan, Kota
Payakumbuh, dan Kota Bukit Tinggi.
Dalam rekomendasi kerja yang dikeluarkan TPID Kota
Padang ditujukan kepada SKPD Dinas Peternakan,
Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan. Diminta
kepada SKPD tersebut untuk berakselerasi dalam
peningkatan produksi daerah yang berdaya saing. Setelah
ditandatanganinya MoU Kerjasama Antar Daerah ini,
tindak lanjut selanjutnya diarahkan pada jenis kerjasama
bisnis to bisnis (b to b). Salah satu wujud nyata bentuk
kerjasama ini dengan dibentuknya perusahaan daerah
yang akan menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan
kelancaran distribusi barang pangan strategis. Hasil
implementasi dari program ini mampu mensinergikan
SKPD terkait dalam bahu-membahu meningkatkan
produksi daerah, serta dapat membentuk opini positif

ditengah masyarakat bahwa pemerintah turut andil
membangun ketahanan pangan. Hasil atau output secara
nyata telah menurunkan kontribusi cabai terhadap
pembentukan laju inflasi secara signifikan dan berturut–
turut sampai dengan akhir Maret 2017 hingga terjangkau
daya beli masyarakat.
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Program Inisiasi dan Pendampingan Kampung Green Kota Malang– Kota Malang
“Langkah antisipatif Pemkot Malang dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan rumah”
(Mendukung Ketersediaan Pasokan)

Sistem pasar bebas yang gagal mencapai keseimbangan
pasar dan menjamin kesejahteraan konsumen menye-
babkan pemerintah harus ikut campur untuk melakukan
intervensi pasar melalui instrumen regulasi. Maka dari itu
pemerintah memiliki peran atau fungsi stabilitas untuk

mengontrol goncangan-goncangan perekonomian terse-
but melalui program yang terencana dan komprehensif.
Kebijakan stabilitas harga merupakan kebijakan atau
program utama yang mendasari seluruh kegiatan TPID
Kota Malang. Dinamika ekonomi, perubahan global,
perubahan permintaan akibat perubahan gaya hidup dan
juga perubahan cuaca atau iklim akan memberikan
pengaruh pada harga sesuai karakteristik dari harga
komoditi.
Pemerintah sebagai stabilisator ekonomi dituntut untuk
memiliki langkah-langkah antisipatif dalam pengendalian
harga salah satu diantaranya dengan melibatkan
masyarakat untuk berperan aktif mengurangi dampak
kenaikan harga bahan pangan melalui optimalisasi lahan
pekarangan sekitar rumah. Luas lahan Kota Malang
terbatas sementara laju pertumbuhan penduduk terus
meningkat. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan selain
ditujukan untuk ketahanan pangan dengan menanam
berbagai jenis tanaman yang sering dikonsumsi dan

Salah satu Kampung Green binaan Kota Malang
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memelihara ternak, juga untuk memenuhi
kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH).
Kebijakan inflasi harus dilakukan
secara kompherensif dengan me-
libatkan sektor-sektor lain dan
juga bidang-bidang lain. Selain
agar program tersebut dipa-
hami, juga agar koordinasi pro-
gram bisa dilakukan lebih efek-
tif.
Pertanian Kota (Urban Farming)
adalah salah satu kebijakan
yang melibatkan berbagai bi-
dang dan lapisan masyarakat. Ide
kampung hijau di Malang sudah ada
sejak tahun 2009, kemudian diperkuat
dengan berbagai kebijakan Walikota Malang
melalui dukungan pada Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) dan Penguatan Inisiatif Masyarakat kampung
Glintung Go Green (GGG). Melalui teknologi yang baik
pertanian kota akan dapat memberikan manfaat, baik
keserasian lingkungan, udara yang bersih, keindahan
kampung, peningkatan pendapatan masyarakat dan men-
dukung stabilisasi harga komoditi karena ketersediaan
pasokan. Dukungan juga dilakukan pada program

Kelompok Perempuan, yaitu Tim Penggerak
PKK Kota Malang. Komoditi Urban

Farming kemudian dikembang-kan
pada tanaman sayuran baik

dikonsumsi sendiri maupun di-
jual kepada masyarakat baik
dalam bentuk segar maupun
olahan. Beberapa komoditi
yang ditanam merupakan
komo-diti strategis yang
mendukung ketahanan pangan

dan mendu-kung stabilisasi
harga. Ditambah pemberian

bantuan bibit dari Bank Indo-nesia,
program ini semakin berkembang di

Kota Malang dan memberi inspirasi bagi
kampung-kampung sekitarnya.

Gerakan 3G dimulai dengan kegiatan sederhana, yaitu
penghijauan lingkungan yang diluncurkan pada bulan
Februari 2012. Gerakan ini sekaligus mendukung program
Pemerintah Kota Malang dalam melakukan gerakan
penghijauan Malang Ijo Royo-royo. Dalam
pelaksanaannya, disepakati setiap rumah wajib memiliki
tana-man hijau sebagai syarat untuk memperoleh layanan

“Waktu terus bergulir
dan wacana

pengembangan kegiatan
seputar 3G itu pun

menjadi bahan diskusi
masyarakat sehari-hari
maupun dalam rapat-

rapat tingkat RW”
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administrasi kependudukan. Bagi
mereka yang tidak mampu membeli
tanaman, maka pihak RW
menyediakan tana-man dan yang
bersangkutan ber-kewajiban
merawatnya. Waktu terus bergulir
dan wacana pengembangan
kegiatan seputar 3G itu pun menjadi
bahan diskusi masyarakat sehari-hari
maupun dalam rapat-rapat tingkat
RW.
Implementasi program merambah
ke tanaman konsumsi guna
memenuhi kebutuhan sehari–hari. Pemberian bibit (bibit
tanaman dan ternak) kepada Kelompok Tani dan anggota
TP PKK (urban farming) juga dilakukan. Selan-jutnya,
pemberian pelatihan dan pendampingan terkait budidaya
pertanian dan pengolahan pasca panen. Dina-mika peran
aktif masyarakat juga dibangun dengan melakukan
kerjasama dengan perguruan tinggi dan pasar penampung
hasil pertanian serta olahannya, memfasilitasi Pasar
Komoditi pada pasar tani setiap hari minggu, swalayan
ikan setiap hari, pasar murah menjelang hari besar
keagamaan, operasi pasar, pengisian stan-stan pada lokasi
finish, blusukan setiap dua minggu sekali, dan kegiatan

lain, serta perlombaan lingkungan hijau antar kampung.
Program ini berkembang pesat bahkan telah menjadi salah
satu destinasi wisata pendidikan di Kota Malang.

Salah satu gang perkampungan yang mengembangkan Kampung Green
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Pengembangan Budidaya Padi Berteknologi Hazton - Provinsi Kalimantan Barat
“Metode tanam padi berteknologi Hazton berhasil dikembangkan Provinsi Kalbar untuk mendongkrak hasil panen para petani,

sehingga tidak ada lagi petani yang kekurangan beras” (Mendukung Ketersediaan Pasokan)

Menjamin ketersediaan pasokan pangan juga perlu
diimbangi dengan lahirnya inovasi yang mampu
menjawab tantangan untuk meningkatkan produktivitas
pertanian. Kendala utama yang seringkali dihadapi dalam
hal produktivitas khususnya padi sebagai tanaman pokok
nasional yaitu produktivitas padi (hasil padi per satuan
luas) yang relatif rendah.
Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat di tahun 2014 yakni mengembangkan
teknologi budidaya pertanian dengan metode Hazton.
Berangkat dari namanya, ‘Hazton’ memiliki dua arti yang
merupakan singkatan dari ‘hasil berton-ton’ dan seka-ligus
pencetusnya yaitu diperkenalkan untuk pertama kalinya
oleh Ir. H. Hazairin, MS (pada saat itu menjabat Kepala
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura) bersama stafnya
Anton Kamarudin SP, M.Si.
Penerapan Hazton berawal dari pemilihan benih, terkait
dengan jenis benih apakah cocok atau tidak ditanam di
wilayah tersebut menyesuaikan dengan kondisi geografis
daerah masing-masing. Setelah memilih benih yang cocok,

kemudian dilanjutkan ke persemaian. Dalam teknologi
Hazton, proses persemaian harus dilakukan secara optimal
agar hasil semaian bisa berproduksi dengan baik. Teknik
budidaya tanaman padi dengan metode ini memiliki
jumlah bibit 20 sampai 30 bibit per lubang tanam, serta
umur bibit yang cukup tua sekitar 30 – 35 hari. Metode
Hazton menekankan pada jumlah bibit yang ditanam

Gubernur Kalimantan Barat panen padi dengan metode Hazton
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dengan tujuan menghasilkan indukan yang produktif dan
tidak terfokus terhadap jumlah anakan pada tiap rumpun.
Semakin padat bibit yang dimasukan dalam satu lubang,
akan semakin banyak menghasilkan padi berkualitas dan
kuat berkompetisi (meminimalisir hama keong yang
umumnya menyerang padi muda). Dari beberapa kali hasil
uji coba, demplot, dan demfarm di beberapa tempat di
Kalimantan Barat, peningkatan hasil mencapai 100%
bahkan lebih. Implementasi kegiatan pengembangan
kluster padi dan sentra padi dengan teknologi Hazton
dilaksanakan di beberapa wilayah yang tersebar di Provinsi
Kalimantan Barat.

Beberapa kelebihan dalam menerapkan teknologi Hazton
bagi petani, antara lain dapat membantu pekerjaan petani
agar tidak perlu lagi membersihkan/menyiangi rumput,
karena pada saat ditanam, bibit padi dalam jumlah banyak
mempersempit ruang gerak sehingga rumput akan sulit
tumbuh. Selain itu, dalam segi pemeliharaan juga lebih
mudah sehingga petani tidak perlu memikirkan anakan
lagi serta metode ini dapat mempercepat masa panen
hingga 15 hari. Namun demikian, kendala yang masih
dihadapi oleh petani yaitu diperlukannya banyak benih,
100 – 125 kg/ha jumlah ini jauh lebih banyak jika
dibandingkan luas lahan bercocok tanam pada umumnya
sekitar 25kg/ha. Benih/bibit juga disuplai pemerintah dari
Pulau Jawa sehingga diperlukan waktu untuk adaptasi.
Hingga saat ini, pengembangan teknik budidaya Hazton
sudah diterapkan di 24 Provinsi di Indonesia, bahkan di
beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika. Teknologi
Hazton dirasakan sangat memberikan nilai tambah dalam
meningkatkan hasil produksi padi yang ditanam, dari
metode yang biasa menghasilkan 4 ton hektar, dengan
metode ini produksi bisa mencapai 10 ton per hektar.

Penampakan sawah dengan metode tanam hazton



S a t u  D e k a d e  P e n g e n d a l i a n  I n f l a s i | 51

Sinergi BUMDes, Gapoktan, dan Perum Bulog – Kabupaten Banyuwangi
“Sinergi BUMDes, Gapoktan, dan Bulog difokouskan dalam hal peningkatan kinerja sektor pertanian, seperti fasilitas sarana dan

prasarana produksi, infrastruktur jalan, dan irigasi” (Mendukung Ketersediaan Pasokan)

Poin keunggulan Banyuwangi adalah pengembangan
ekonomi pedesaan melalui sinergi badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Sinergi Bulog, BUMDes, dan Gapoktan mampu menjawab
dua tantangan sekaligus, antara lain memperlancar
pasokan/distribusi bahan pangan untuk mengendalikan
harga di tingkat desa dan perkotaan. Di sisi lain, program
ini juga dapat mendorong dan memperkuat ekonomi
pedesaan yang pada akhirnya diharapkan mampu
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi kabupaten yang
diimbangi dengan tingkat harga yang rendah dan stabil.
UU Desa yang diberlakukan sejak 2015 memberi banyak

angin segar bagi peningkatan daya saing kawasan
pedesaan. Dana desa tersebut oleh Kabupaten
Banyuwangi salah satunya diperuntukan mendorong
penguatan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk
melalui peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).
Pengembangan BUMDes dibagi dalam dua tujuan, yaitu
ketahanan pangan (buffer stock dan distribusi harga
murah) serta mendorong pengembangan sumber
pertumbuhan ekonomi baru yaitu sektor pariwisata.
BUMDes dapat membantu masyarakat desa menyediakan
kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau dan
terjamin pasokannya, sehingga daya beli masyarakat
terjaga. Pasokan didapatkan melalui sinergi bersama
dengan Bulog maupun Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan). Gapoktan sebagai pemasok bagi Bulog dan
BUMDes telah menerima bantuan bibit padi senilai
Rp579.100.000 dan benih cabai senilai Rp628.650.000 dari

2014
2015

2016
Nasional Jatim Banyuwangi

Grafik 8. Laju Inflasi 2014-2016 wilayah Jatim
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APBD. Pasokan ini diantaranya sebesar 70% dimanfaatkan
untuk sarana operasi pasar lokal dan mendukung
kerjasama antardaerah secara business to business di luar
daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Sementara 30%
pasokan untuk memenuhi pasar lokal/Domestic Market
Obligation (DMO). Komoditas yang menjadi sasaran antara
lain seperti padi, jagung, kedelai, dan cabai rawit. Melalui
kebijakan ini, pasokan dapat diarahkan untuk memastikan
data neraca pangan daerah yang disusun sejak tahun 2015
dalam bentuk roadmap pengendalian inflasi Banyuwangi
2015. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kegiatan
implementasi yang sudah dilakukan selama tahun 2016,
diantaranya: menata dan memperkuat instrumen
manajemen risiko inflasi melalui pembuatan website dan
aplikasi pengendalian inflasi daerah, memperkuat

mekanisme bantuan dengan kewajiban menyuplai pasar
lokal dan mempersiapkan pasokan untuk operasi pasar
melalui kerjasama dengan beberapa Gapoktan di tingkat
kecamatan, pelaksanaan operasi pasar yang tersebar di 20
titik Kabupaten Banyuwangi.
Berkat sinergi antara BUMDes, Gapoktan, dan Perum
Bulog, laju kenaikan harga bahan pangan di Banyuwangi
bisa dikelola dengan baik. Kinerja makroekonomi semakin
membaik. Laju inflasi pada tahun 2016 lebih rendah
dibandingkan rata–rata tingkat inflasi di Provinsi Jawa
Timur dan rata–rata inflasi secara nasional pada periode
yang sama. Sinergi BUMDes, Gapoktan.
Selanjutnya, sinergi Bulog dan BUMDes akan diperluas ke
desa–desa yang lain dengan target sinergi di 60 BUMDes
pada 2017 di seluruh wilayah Banyuwangi. Kedepannya
sinergi ini juga akan diperluas tidak hanya dalam hal
distribusi bahan pangan, tapi juga usaha berbasis
agribisnis lainnya, seperti penyerapan hasil usaha tani
(Gapoktan) terutama pada komoditas yang memiliki
sumbangan besar terhadap inflasi, meliputi cabai rawit,
cabai merah, dan bawang merah.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas menerima penghargaan
dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2017
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Kerjasama Pasokan Pangan Melalui Optimalisasi Model Bisnis BUMD – Provinsi DKI
Jakarta

“Kerjasama antara 3 (tiga) BUMD pangan DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya berperan
penting dalam upaya pengendalian rantai pasokan pangan dari hulu hingga hilir” (Mendukung Ketersediaan Pasokan)

Sebagaimana diketahui, Provinsi DKI Jakarta merupakan
daerah konsumen, sehingga ketergantungan dengan
daerah lain sebagai produsen bahan pangan sangat tinggi.
Dengan tingkat kebutuhan pangan yang tinggi tersebut
serta kedudukan Jakarta sebagai Ibukota, harga-harga
pangan tentunya menjadi barometer secara nasional.
Optimalisasi peran BUMD dalam pengendalian harga
pangan di Ibukota merupakan inovasi dan program yang
dijalankan TPID Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015, dan
terus dikembangkan hingga saat ini. Program ini
melibatkan 3 BUMD pangan DKI Jakarta (PT Food Station
Tjipinang Jaya (FS), PD Dharma Jaya (DJ) dan Perumda
Pasar Jaya (PJ) yang berperan dalam pengendalian rantai
pasokan pangan dari hulu hingga hilir. Inovasi yang
dijalankan secara menyeluruh berkontribusi dalam me-
ngendalikan harga pangan di DKI Jakarta, dan menjadi
banyak percontohan dan pembelajaran bagi TPID lainnya.
Banyaknya jumlah penduduk di Ibukota juga merupakan

tantangan tersendiri. BUMD pangan DKI Jakarta bergerak
dari hulu hingga hilir untuk menjaga ketahanan pangan di
Ibukota melalui kerjasama pasokan pangan, manajemen

Pasar Jak Grosir PD Pasar Jaya, Kramat Jati
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stok dan metode penyaluran
pangan dengan harga stabil
kepada masyarakat yang ter-
integrasi. Melalui program
ini, diharapkan harga pangan
akan selalu terkendali.
Pada implementasinya, keti-
ga BUMD semua bermain
dari hulu hingga hilir. Saat ini,
fokus pengendalian har-ga
pangan tertuju pada 6
komoditas pangan, yaitu be-
ras, daging sapi, daging
ayam, telur ayam, bawang
merah dan cabai merah. Di
sisi hulu, sudah banyak kerja-sama pasokan pangan
antardaerah, bahkan impor (khusus daging sapi) untuk
memenuhi kebutuhan DKI Jakarta. TPID Provinsi DKI
Jakarta melalui BUMD juga merupakan TPID pertama yang
memiliki teknologi CAS (controlled atmosphere storage),
gudang penyimpanan khusus komoditas hortikultura yang
dapat menyimpan bawang merah dan cabai merah hingga
umur yang lebih panjang. Mesin CAS tersebut disediakan
oleh Perumda Pasar Jaya dan berada di Pasar Induk Kramat
Jati.

Di sisi hilir, berbagai
inovasi juga telah dila-
kukan. Untuk penyaluran
ke tingkat pedagang, TPID
Provinsi DKI Jakarta saat ini
telah membangun Jak-
Grosir, yang merupakan
pusat perkulakan bahan
kebutuhan pokok dengan
harga murah, yang disa-
lurkan ke pedagang. De-
ngan ini, pedagang da-pat
menjual kembali ke
masyarakat dengan harga
yang lebih terjangkau.
JakGrosir akan membantu

pedagang dalam mendapatkan sumber barang yang
berkualitas dan murah, Secara tidak langsung hal ini
diharapkan dapat menjaga stabilisasi harga di pasar.
Ketiga BUMD pangan bersinergi dalam menyediakan
komoditas subsidi pangan tersebut. Sebanyak 94 pasar
yang menangani program tersebut serta di beberapa
lokasi lain.

Gambar 5. Model Bisnis BUMD Pangan DKI Jakarta
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Paket Sinergi Aksi Melalui Teknologi Ozon – Provinsi Jawa Tengah
“Adanya kondisi merugi baik bagi konsumen saat harga tinggi maupun bagi petani saat harga rendah akan mengganggu jaminan

kesinambungan ketersediaan persediaan pangan di masa yang akan datang” (Mendukung Ketersediaan Pasokan)

Menjaga kestabilan harga tidak hanya dilihat dari sisi
kepentingan konsumen, tetapi juga produsen petani.
Ketersediaan stok di segala musim (antarwaktu) sebagai
salah satu upaya menjaga kestabilan harga pangan
merupakan hal utama yang harus dilakukan. Saat stok
terbatas, konsumen sering dirugikan karena harga
melonjak sehingga menurunkan daya beli. Di saat tersebut,

petani yang juga merupakan konsumen turut merugi
dengan lonjakan harga.
Sebaliknya, saat stok melimpah, petani akan merugi karena
harga cenderung jatuh, dimana hal ini akan mem-
pengaruhi keputusan petani untuk terus memproduksi
atau tidak serta akan mengganggu jaminan kesi-
nambungan ketersediaan stok di masa yang akan datang.
Pemanfaatan teknologi penyimpanan seperti mesin
Control Atmosphere System (CAS), masih dalam skala
terbatas dibandingkan permintaan pasar, terlebih lagi
mengingat mahalnya biaya pembelian CAS. Upaya
menjaga petani tetap bersedia menanam komoditas
pangan dengan berbagai insentif bertujuan menghindari
penurunan produksi yang dapat mempengaruhi inflasi
menjadi sangat strategis.
Di Jawa Tengah, jumlah petani tercatat mencapai 31% dari
angkatan kerja. Indikator kerugian dan penurunan
kesejahteraan petani tertangkap pada Nilai Tukar Petani

Dr Muhammad Nur DEA (kanan) saat memperagakan cara kerja alat
penyimpanan berteknologi ozon dengan memasukkan cabe
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(NTP) yang di bawah angka 100. Sehubungan
dengan situasi tersebut, TPID Provinsi
Jawa Tengah berkomitmen untuk
memilih upaya menjaga/mensta-
bilkan pendapatan dan kesejah-
teraan petani sebagai salah satu
program prioritas TPID.
Program ini bertujuan Mengen-
dalikan harga komoditas pangan
khususnya saat panen. Paket Sinergi
Aksi tersebut adalah aksi atur
pasokan melalui teknologi ozon yang
berfungsi untuk menahan pembusukan.
Mesin berteknologi ozon, (hasil penelitian Prof.
M. Nur dari UNDIP) merupakan teknologi yang mampu
menahan pembusukan komoditas pangan. Biayanya relatif
lebih murah, sehingga memungkinkan untuk diadakan dan
dikelola sendiri oleh Gapoktan. Teknologi ozon mampu
menjaga kesegaran cabe rawit (15 hari), sayuran (20 hari),
dan cabe merah (60 hari). Bertambah panjangnya lifetime
komoditi diharapkan dapat menjadi solusi stok yang
terjaga, gejolak harga yang terkendali, dan memperbaiki
daya tawar petani. Sebagai pilot project, telah diberikan
bantuan 1 set mesin ozon dan gudang penyim-panannya

kepada Gapoktan Mutiara Organik di sentra
produksi horti-kultura Kabupaten

Magelang.
Saat sebelum program ini dite-
rapkan, terdapat permasalahan
dalam pertanian diantaranya pro-
ses panen hortikultura harus dila-
kukan setiap hari, biaya SDM
tinggi, kondisi terdesak petani

untuk langsung menjual hasil
karena produk mudah busuk, petani

tidak dapat menerima permintaan
dalam jumlah besar karena keterbatasan

masa simpan produk hortikultura. Namun,
setelah program ini diterapkan, berbagai manfaat pun
dirasakan oleh petani diantaranya petani bisa melakukan
penundaan penjualan hingga 7 hari, kualitas barang lebih
bagus dan bersih sehingga lebih menarik untuk pasar,
terutama dan konsumen modern, serta keuntungan yang
diperoleh petani lebih besar. Pada akhirnya, baik
konsumen maupun produsen akan sama-sama
diuntungkan karena produk yang berkualitas dengan
harga terjangkau.

“Bertambah panjangnya
lifetime komoditi
diharapkan dapat

menjadi solusi stok yang
terjaga, gejolak harga
yang terkendali, dan
memperbaiki daya

tawar petani”
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Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang – Provinsi Jawa Barat
“Keberadaan beras sebagai komoditas dengan bobot tertinggi membuat komoditas ini memerlukan perhatian khusus, terutama terkait
dengan penyimpanan dan kepastian penjualan. Oleh karena itu, integrasi SRG dan Pasar Lelang” (Mendukung Ketersediaan Pasokan)

Beras merupakan komoditas dengan bobot inflasi tertinggi
(3,67%). Rata-rata inflasi bulanan beras di Jawa Barat pada
tahun 2015 adalah sebesar 0,02% dengan inflasi tertinggi
sebesar 0,12% (Februari 2015) dan menjadi komoditas
dengan andil kumulatif tahun 2015 tertinggi yaitu sebesar
0,19%. Tahun 2009 adalah permulaan dibentuknya Sistem
Resi Gudang (SRG) di Jawa Barat khususnya pada 8
kabupaten dan pada tahun 2016 telah berdiri 12 gudang
SRG di 11 kabupaten di Jawa Barat. Gudang SRG Kab.

Cianjur merupakan SRG yang ditunjuk sebagai per-
contohan nasional karena telah berhasil menerbitkan resi
gudang untuk komoditas gabah sebanyak 302 lembar
dengan total pembiayaan dari PT BJB sebesar Rp. 33,6
miliar sepanjang 2011-2016.
Pada 21 Mei 2015 dibentuk Tim Satgas (Task Force)
Pengembangan dan Percepatan Implementasi Sistem Resi
Gudang di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk mewu-
judkan implementasi SRG secara lebih luas, cepat, sinergis
dan terintegrasi dari hulu ke hilir termasuk dalam
pemasarannya. Kemudian, pada 13 Oktober 2016, PT Pos
Indonesia telah diberikan izin oleh BAPPEBTI untuk
menyelenggarakan pasar lelang di Jawa Barat, selain
Koperasi Pasar Lelang Jawa Barat.
Setelah terlaksananya program SRG, rata-rata inflasi beras
di Jawa Barat tahun 2016 mengalami penurunan secara
signifikan menjadi 0,01% (lebih rendah dibanding 2015
sebesar 0,02%) dan inflasi tertinggi tahun 2016 pada bulan

Menko Perekonomian bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian
dan Gubernur Jawa Barat dalam launching Gudang SRG di Cianjur
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Juni hanya sebesar 0,07% (lebih rendah disbanding 2015
pada bulan Februari mencapai 0,12%) sehingga andil
kumulatifnya sebesar 0,13% (lebih rendah dibanding 2015
sebesar 0,19%).
Mengingat keberadaan SRG di Jawa Barat telah berjalan
dengan baik, tahap selanjutnya adalah dilakukan integrasi
SRG dengan Pasar Lelang dengan tujuan agar petani
memperoleh kepastian harga terbaik dan transparan.
Kelebihan dan kekurangan integrasi ini diantaranya
pembentukan harga terjadi secara transparan; adanya
kepastian penyerahan barang dengan harga yang berlaku;
apabila ada dispute diantara pelaku usaha bisa diatasi

karena sudah ada kesepakatan antara pembeli dan
penjual. Namun, kekurangan program ini adalah
partisipasi pelaku usaha masih kurang; pelaku usaha lebih
menyukai transaksi secara langsung (bilateral); adanya
tambahan biaya selain biaya simpan juga pelaku usaha
dikenakan fee bagi penjual maupun pembeli masing-
masing 1%. Setelah program ini diterapkan, berbagai
evaluasi telah dilakukan agar program dapat memiliki
keberlanjutan dan efektif dalam menjaga stabilitas harga.
Diantaranya adalah penguatan 12 gudang SRG di Jawa
Barat untuk memperpendek rantai pasok komoditas beras
dan meminimalisasi ketergantungan petani terhadap
tengkulak serta meningkatkan kesejahteraan petani
dengan perolehan harga yang lebih baik. Selain itu,
meningkatkan SRG yang bankable dengan mempercepat
pencairan dana skema SRG untuk meningkatkan daya tarik
perbankan sebagai sumber pembiayaan bagi
petani/Poktan/Gapoktan. Edukasi dan sosialisasi kepada
petani/poktan/Gapoktan maupun pelaku usaha juga
dilakukan untuk mengaitkan keuntungan penggunaan
pasar lelang sebagai sarana untuk mendapatkan harga jual
yang terbaik.

Menko Perekonomian bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Gubernur Jawa Barat
dalam launching Gudang SRG di Cianjur
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Truk Masuk Kota – Kota Tebing Tinggi
“Kenaikan harga sembako akibat kurangnya pasokan ke pasar mendorong Pemerintah Kota Tebing Tinggi memberikan izin dispensasi

bagi angkutan barang masuk ke inti kota” (Mendukung Kelancaran Distribusi)

Fokus pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam menjaga
kestabilan harga sembako salah satunya diwujudkan
dalam bentuk kebijakan dispensasi angkutan barang yang
memasuki inti kota. Kebijakan ini dikeluarkan melihat
kondisi kurangnya pasokan pasar yang mengakibatkan
kenaikan harga pada barang. Kenaikan harga pada
bawang merah naik dari sebelumnya Rp32.000/kg menjadi
Rp45.000/kg, sedangkan untuk telur ayam mengalami
kenaikan harga sebesar R 3.000 per kotaknya yang berisi
30 telur, lalu untuk Cabai merah juga mengalami kenaikan
menjadi Rp35.000/kg dari sebelumya kisaran Rp20.000 –
Rp25.000 pada pertengahan 2016.
Dalam rangka mengatasi kecenderungan peningkatan
harga ditahun 2017 dan hari besar keagamaan nasional
maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Parwa Tebing
Nomor 35 tahun 2017 untuk mempermudah pasokan
barang ke pasar. Adapun jumlah Unit Kendaraan yang
mendapat dispensasi memasuki int
i kota pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perkembangan Unit Kendaraan
Masuk Kota

NO JENIS
KENDARAAN

JUMLAH TAHUN
2016

(UNIT KENDARAAN)

JUMLAH TAHUN
2017
(UNIT

KENDARAAN)

1 Colt Diesel
Box 220 132

2 Colt Diesel 52 118
3 Truck 34 70
4 Truck Box - -

Total 306 320

Semenjak diperlakukan Parwa Kota Tebing Tinggi pada
tahun 2017, jumlah unit kendaraan yang memasuki kota
pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,58% dari
tahun sebelumnya.
Kenaikan unit kendaraan yang memasuki kota mampu
menekan harga sembako dan barang strategis menjadi
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lebih murah antara 15% s/d 25% pada tahun 2017 dari
harga sebelumnya. Keluwesan pemerintah dalam
mengizinkan angkutan untuk masuk ke inti kota dalam
menjaga pasokan barang memiliki dampak positif bagi
pelaku ekonomi seperti produsen dapat menekan biaya
produksi menjadi lebih rendah dan konsumen dapat
membeli barang dengan harga murah. Akibatnya harga
cenderung stabil, tingkat inflasi terkendali.

Kedepannya peraturan ini akan tetap dilaksanakan untuk
menjaga pasokan barang kepasar. Hal yang perlu
ditekankan pada kebijakan ini Pemerintah kota Tebing
Tinggi akan lebih melakukan pemantuaan terhadap izin
dispensasi serta memfasilitasi tempat khusus tertentu
untuk menurunkan barang dan mempermudah izin bagi
angkutan barang kebutuhan pokok untuk memasuki inti
kota guna memperlancar arus distribusi barang.

Truk angkutan bahan pangan pada saat HBKN
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Reformasi Rantai Tata Niaga Pangan, Hemat Distribusi – Provinsi Bengkulu
“Ketergantungan DKI Jakarta pada daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan mendorong Pemerintah Provinsi lebih gencar

memperkuat aliran distribusi pangan yang didukung oleh tiga BUMD” (Mendukung Kelancaran Distribusi)

Mencapai Kestabilan harga menjadi fokus utama dalam
pengendalian Inflasi oleh TPID Prov. Bengkulu.
Berdasarkan kajian Bank Indonesia dan survei lapangan
BULOG terhadap komoditi beras tercatat terjadi anomali
tataniaga. Hampir sebagian besar gabah petani yang
diproduksi sentra pertanian di Bengkulu Utara, Rejang
Lebong, Manna dan Kaur mengalir ke luar daerah dalam
bentuk GKG (Gabah Kering Giling) untuk kemudian
kembali masuk ke Bengkulu dalam bentuk beras siap
konsumsi. Survei tataniaga BI mencatat bahwa 65% beras
konsumsi masyarakat Bengkulu didatangkan dari daerah
lain (seperti cap manggis, cap kembang kol).
Akibatnya situasi ini menyebabkan harga beras di
Bengkulu cenderung berfluktuatif dan mahal karena
bertambahnya biaya produksi. Berdasarkan data BPS tahun
2015, Inflasi Beras engkulu merupakan yang tertinggi
kedua di Pulau Sumatera setelah Prov. Kepulauan Riau.
Kondisi ini menjadi ironi mengingat produksi padi/gabah
di Bengkulu tercatat surplus 267 ribu ton, namun sebagian
besar konsumsi beras justru dipasok daerah lain.

Melihat fenomena tersebut, Gubernur Bengkulu men-
dorong agar adanya ODP/Organisasi Perangkat Daerah
dalam menyusun kebijakan dari tata niaga beras agar
gabah lokal dapat diolah di Bengkulu, rantai tataniaga
akan lebih efisien, dan nilai tambah pengolahan beras
dapat dinikmati petani lokal.
Pemerintah Bengkulu menggunkan dua channel distribusi
untuk Toko Tani Indonesia (TTI) dan Rumah Pangan Kita
(RPK) untuk mestabilkan harga beras, lalu medukung
kegiatan pasar murah menjelang Idul Fitri.
Tabel 10. Rantai Tata Niaga Normal, TTI, dan RPK
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Sekolah Peduli Inflasi – Kota Balikpapan
“Komoditas cabai memberikan andil pada kenaikan inflasi Kota Balikpapan. Melalui strategi Sekolah Peduli Inflasi mengajak Siswa
Sekolah Menengah untuk membudidayakan cabai dalam menjaga pasokan cabai di Balikpapan” (Mendukung Komunikasi Efektif)

Kota Balikpapan sebagai ibukota industri perdagangan
telah mendorong berdirinya pusat perbelanjaan, pusat
kuliner serta diikuti dengan bertambahnya jumlah
penduduk, kondisi ini berdampak pada peningkatan
kebutuhan pangan sehingga terjadi ketidakseimbangan
antara supply dan demand. Dalam menjaga pasokan
pangan dan takanan inflasi akibat kenaikan harga pangan
yang meningkat, TPID dengan Bank Indonesia dan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menerapkan
Sekolah Peduli Inflasi yang diikuti oleh 30 sekolah,
kemudian dilakukan penambahan sebesar 20 SMP, 5
pondok pesantren, dan 5 SMA/SMK di Penjaman Paser
pada tahun 2017.
Progam ini mengajak siswa untuk membudidayakan cabai
disekolah serta diharapkan mampu diaplikasikan dirumah
sehingga kebutuhan akan cabai rumah tangga dapat
dipenuhi yang pada akhirnya mempengaruhi harga cabai
dipasaran. Melalui program ini dapat menjaga stok dan
kelancaraan distribusi pangan melalui espektesi dengan
menanamkan nilai kepada masyarakat untuk berlaku bijak
dalam memenuhi kebutuhannya. Program Sekolah Peduli

Inflasi melihat kondisi bahwa harga cabai masih ikut andil
dalam tingginya inflasi karena masih besar keter-
gantungan Kota Balikpapan pada pasokan dari luar daerah
yakni Pulau Jawa dan Sulawesi. Pada tahun 2016 dimana
SMA 3 Balikpapan dengan menanam 1.300 rumpun cabai
dapat meraup pendapatan hingga Rp7 juta per bulan
ketika harga cabai di kisaran Rp80.000-Rp90.000 per
kilogram. Situasi ini membantu mengendalikan harga
cabai di pasaran dan terjaganya pasokan cabai.

Peresmian Sekolah Peduli Inflasi
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Website Pasar Lelang – Provinsi Bali
“Pertumbuhan ekonomi Bali yang tercatat positif terhadap pertumbuhan nasional diikuti dengan tekanan inflasi yang yang cukup

signifikan yang didorong oleh volatilitas komoditas pangan strategis serta perbedaan karakterstik antar daerah melalui Pasar Lelang
dengan menggunakan website dapat memudahkan pelaku usaha dalam menawarkan komoditas” (Mendukung Komunikasi Efektif)

Pertumbuhan ekonomi bali pada 2016 tumbuh 6,32 %
tercatat positif diatas pertumbuhan ekonomi nasional
5,02%. Kuatnya pertumbuhan ekonomi di Bali dipe-
ngaruhi kuatnya industri jasa Pariwisata. Namun kuatnya
industri jasa pariwisata bukan tanpa tantangan. Gejolak
kunjungan wisatawan yang telah mencapai lebih dari 10
juta wisatawan baik domestik maupun mancanegara
menambah permintaan akan kebutuhan terutama bahan
pangan dari masyarakat bali itu sendiri.
Dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuiti
dengan tekanan inflasi yang cukup signifikan terutama
didorong oleh volatilitas komoditas pangan startegis.
Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang meningkat
diikuti dengan meningkatkan laju inflasi serta perbedaan
karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi bali maka
diadakannya kerjasama Perdagangan Antar daerah (antar
Provinsi-Kabupaten/Kota), salah satunya dengan Pasar
Lelang Forward Komoditi Agro dengan menjual berbagai
komoditas.

Tabel 11. Jenis Komoditas Pasar Lelang Forward

Sapi Potong Cabe CVO (Coconut Virgin
Oil)

Babi Tomat Kelapa
Telur Ayam Jeruk Mangga

Kopi Salak Sayuran
Cengkeh Beras Dll
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Pasar lelang yang dilakukan secara forward dilakukan
dengan sistem penyerahan kemudian melalui kontrak
kerjasama yang disepakati dipandu juru lelang dan pelaku
usaha yang terlibat dalam kegiatan ini. Pada Tahun 2017,
telah dilaksanakannya Pasar lelang sebanyak 4 (empat)
kali, telah didukung dengan adanya website pasar lelang
Bali.
Dampak dari program ini mendukung ketahanan pangan

yakni terserapnya surplus produksi komoditas, terpe-
nuhinya permintaan komoditas pangan, Produsen dapat
mengakses Pasar dalam pemasaran komoditasnya, ter-
jaganya fluktuasi harga komoditas, terpenuhinya kebu-
tuhan industri pariwisata/retail dengan produk lokal yang
relatif lebih mudah dari impor, Terbangunnya pasar yang
kompetitif serta mengurangi adanya assymetric infor-
mation dan dalam Jangka panjang dapat mendorong daya
saing produsen lokal.

Pendaftaran Komoditi

Verifikasi Mutu dan Volume

Ditentukan Harga Penawaran

Eksekusi Lelang

Eksekusi Lelang

Gambar 6. Business process Pasar Lelang Forward
Komoditi Agro
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Sistem Informasi Harga Si Hati – Provinsi Jawa Tengah
“Metode pemerintah daerah mengendalikan inflasi kini terus dipermudah dengan aplikasi berbasis android.

SiHaTi terus dikembangkan hingga yang terbaru muncul generasi ketiga. Aplikasi Sihati generasi ketiga
dapat diunduh di playstore android secara gratis” (Mendukung Komunikasi Efektif)

Sejak tahun 2012, TPID Jateng memanfaatkan Sistem
Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi) yang
berbasis website pada bulan Februari 2012. Sistem
informasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakorwil
TPID se Jateng-DIY di tahun 2011 yang tercetus karena
adanya keterbatasan akses informasi komoditas strategis
yang up to date sehingga menyebabkan terjadinya
asymmetric information. Kondisi tersebut berdampak
memicu ekspektasi negatif masyarakat terhadap harga
komoditas yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat
mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kemampuannya dalam
menyajikan data dan informasi tersebut tidak terlepas dari
komitmen dan konsistensi dinas terkait dalam memberikan
supply data, khususnya data harga. Selain itu, proses teknis

Peluncuran Aplikasi SiHati – Foto: Deputi Gubernur Bank Indonesia,
Hendrar; Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo; Kepala Bank Indonesia Jawa

Tengah, Iskandar Simorangkir; dan anggota TPID Jateng, Jumat (8/1)
meluncurkan Aplikasi SiHaTi sebagai CCTV Perekonomian Jateng, di

Kantor Bank Indonesia Semarang
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dalam updating data dalam sistem yang sangat mudah
mendukung kemampuan penyajian data tersebut serta
mampu memberikan data dan informasi yang akurat dan
terkini kepada masyarakat.
Secara umum, SiHaTi dapat memberikan pengaruh yang
cukup efektif dan efisien terhadap ekspektasi inflasi di
masyarakat yang terlihat mengalami perbaikan cukup
signifikan dibandingkan kondisi pada periode sebelumnya.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa asimetri informasi
terkait harga komoditas semakin mengecil.
Pengembangan SiHaTi hingga generasi kedua telah
dimulai sejak diluncurkan tahun 2013 bersama dengan

ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.
500/37 Tahun 2013. Pada mulanya, SiHati berbentuk situs
pemantauan harga dan menjadi situs pertama di
Indonesia. Namun dalam perkembangannya terus
disempurnakan hingga menjadi generasi ketiga dengan
pengendalian inflasi harga dari Hulu hingga Hilir.
Aplikasi SiHaTi memiliki dua keunggulan yakni
memberikan early warning indikator dan fitur virtual
meeting yang membantu pemangku kepentingan melihat
perkembangan harga dengan cepat dan akurat serta
memudahkan untuk berkordinasi dan berkomunikasi
secara virtual. SiHati juga akan memberikan peringatan
kepada pejabat terkait, seperti Gubernur, Walikota, dan
Bupati, apabila terjadi lonjakan harga diatas 10 persen
selama tiga hari berturut-turut. Dari sisi petani, mereka
dapat berinteraksi dengan pihak pemerintahan setempat
melalui SMS dengan format yang diinformasikan di situs
SiHati. Misalnya, jika harga beras atau daging di pasaran
tinggi, Gubernur bisa segera mengomandokan Bulog atau
instansi terkait lainnya untuk segera melakukan
pengecekan dan segera mengambil tindakan untuk
mengatasi. Melalui SiHaTi pemantauan terjadinya lonjakan
harga komoditas dapat terdeteksi sekaligus mampu
dengan segera mencari solusi bersama untuk
mengatasinya.

Grafik 9. Perkembangan Inflasi Jawa Tengah
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Integrasi PIHPS dalam Solo Destination– Kota Surakarta
“Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dioptimalkan fungsinya dengan mengintegrasikan ke dalam aplikasi mobile Solo
Destination yang memungkinkan pimpinan daerah, TPID, dan masyarakat dapat mengakses informasi data terkait harga pangan

secara real time dan akurat sehingga dapat menjawab persoalan asymetric informationyang seringkali menjadi pemicu gejolak harga”
(Mendukung Komunikasi Efektif)

Komoditas beras selama ini menjadi
sumber utama inflasi nasional tak
terkecuali bagi kota Surakarta. Bobot
komoditas ini terhadap inflasi kota
Surakarta mencapai 4,59% atau paling
tinggi dibandingkan bahan pangan
lainnya. Dalam rangka meminimalkan
gejolak harga komoditas beras
tersebut, Pemerintah Pusat menye-
lenggarakan program ketahanan pa-
ngan melalui penyaluran beras miskin
(RASKIN) bagi masyarakat berpeng-
hasilan rendah. Di Kota Surakarta,
penerima RASKIN pada tahun 2015
sebanyak 29.043 rumah tangga sasa-
ran, sementara penduduk miskin ter-
catat 59.700 penduduk.
Dengan demikian, masih banyak pen-
duduk miskin yang belum dapat
merasakan manfaat dari penyaluran
RASKIN dimaksud. Alokasi RASKIN
yang lebih rendah dari jumlah kebu-

tuhan tersebut, selain berisiko menim-
bulkan permasalahan sosial dan ke-
amanan, juga dapat memicu gejolak
harga beras yang pada akhirnya
menyebabkan tingginya inflasi, kon-
disi ini pernah terjadi pada kurun
waktu dua tahun terakhir (2013 dan
2014) sehingga inflasi tercatat sebesar
8,32% dan 8,01% (yoy).
Dalam rangka menunjang keberhasi-
lan program AKSI di atas diperlukan
keberadaan aplikasi yang handal. Pu-
sat Informasi Harga Pangan Strategis
(PIHPS) yang telah tersedia kemudian
dioptimalkan penggunaannya dengan
mengintegrasikan ke dalam aplikasi
mobile Solo Destination yang me-
mungkinkan Pimpinan Daerah, TPID,
dan masyarakat dapat mengakses
informasi dan data harga pangan

strategi secara real time dan akurat. Tersedianya aplikasi
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yang berbasis teknologi ini diyakinin mampu meniadakan
persolan asymetric information yang selama ini menjadi
faktor pemicu gejolak harga pangan.
Berdasarkan latar belakang di atas, TPID Surakarta
mengadakan rapat yang langsung dipimpin oleh Walikota
Surakarta. Dalam Rapat tersebut Walikota mengeluarkan
suatu kebijakan untuk menyediakan tambahan RASKIN
bagi penduduk berpenghasilan rendah yang belum terco-
ver oleh RASKIN Pemerintah Pusat dengan menggunakan
sebagian APBD kota dan disalurkan melalui Kantor
Ketahanan Pangan. Kebijakan tersebut kemudian di-
tuangkan dalam Peraturan Walikota No. 1-C Tahun 2015.
Program tersebut dikenal dengan nama Raskinda.
Pentingnya keberadaan sistem informasi yang handal
dalam rangka mengelola ekspektasi inflasi masyarkat,
direspon oleh TPID dan Dinas teknis dengan meng-
integrasikan PIHPS kedalam aplikasi mobile “Solo
Destination”. Aplikasi ini selain menampilkan perkem-
bangan harga komoditas bahan pangan secara real time
dan akurat juga menyajikan informasi seputar kuliner,
pusat perbelanjaan, tempat wisata, tempat bersejarah
serta informasi penting lainnya.
Melalui Sinergi Aksi dan Aplikasi ini, kota Surakarta berhasil
menjadi salah satu kota dengan inflasi terendah tahun

2015 yaitu hanya sebesar 2,56% (yoy). Selain itu rata–rata
bulanan perkembangan harga beras tahun 2015 turun
drastis menjadi 0,47% atau jauh lebih rendah diban-
dingkan rata–rata bulanan 3 tahun sebelumnya yang
mencapai 0,61%.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Solo menyabet
penghargaan sebagai TPID Inovatif di Pulau Jawa dalam
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-7 tahun 2016.
Penghargaan ini diraih karena adanya sinergi aksi dan
pemanfaatan aplikasi untuk pengendalian inflasi.
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“Pertumbuhan dan menekan inflasi
merupakan 2 hal yang penting diperhatikan

oleh seluruh kepala daerah dan seluruh
pimpinan Kementerian/Lembaga”

– Presiden Joko Widodo
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BAB 5
RUANG PERBAIKAN

Tantangan Pengendalian Inflasi
Laju inflasi di Indonesia secara konsisten terus mengalami
tren penurunan, bahkan dalam tiga tahun terakhir berada
di kisaran 3% sesuai dengan sasaran inflasi yang
ditetapkan. Penurunan laju inflasi ini tidak hanya terjadi
pada laju inflasi umum, tetapi juga terjadi pada semua
komponen inflasi. Laju inflasi komponen inti, administered
price, dan volatile food dapat dikatakan berada pada rezim
inflasi rendah.
Namun demikian, tingkat inflasi Indonesia masih relatif
lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di satu
kawasan. Tingkat inflasi Indonesia di tahun 2018 ini masih
lebih tinggi dibandingkan Malaysia, Thailand, dan
Singapura. Meskipun begitu, laju inflasi Indonesia mulai
mengalami penurunan. Rata-rata inflasi tahunan Indonesia
pada 2018 mencapai 3,20% (yoy), jauh lebih rendah
dibandingkan dengan Filipina yang berada pada kisaran
5,13% (yoy). Apabila memperhatikan tingkat inflasi
komponen inti, tingkat inflasi inti Indonesia masih relatif

tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Inflasi
inti Indonesia dalam lima tahun terakhir berada pada
kisaran 3% – 5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan negara-
negara lain yang berada pada kisaran 0,5% – 3% (yoy).
Hanya pada tahun 2018, tingkat inflasi inti Indonesia lebih

Grafik 10. Inflasi IHK Indonesia dan Kawasan

Sumber: Bank Indonesia



S a t u  D e k a d e  P e n g e n d a l i a n  I n f l a s i | 71

rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi inti Filipina
tahun 2018 yang relatif tinggi mencapai 3,93% (yoy).
Hal yang serupa juga terjadi pada komponen harga yang
bergejolak (volatile food), tingkat inflasi Indonesia masih
lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Dalam lima
tahun terakhir inflasi komponen volatile food Indonesia
masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya.
Perbaikan pada inflasi komponen volatile food mulai
terlihat pada tahun 2017 yang berada dalam tren menurun,
namun hanya lebih rendah dibandingkan Filipina dan
Malaysia. Hal ini tidak terlepas dari tingkat harga pangan

domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga
global.
Perbaikan pada inflasi komponen volatile food mulai
terlihat pada tahun 2017 yang berada dalam tren menurun,
namun hanya lebih rendah dibandingkan Filipina dan
Malaysia. Hal ini tidak terlepas dari tingkat harga pangan
domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga
global.

Roadmap Pengendalian Inflasi
Pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan sasaran
inflasi untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 adalah masing-
masing sebesar 3,5%, 3,0%, dan 3,0% dengan deviasi ±1%.
Sasaran inflasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 124/PMK.010/2017. Sasaran inflasi
ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan a.l.
pertama, pentingnya mempertahankan sasaran inflasi
yang tidak lebih tinggi dari sasaran tahun-tahun
sebelumnya dan sedikit menurun sebagai bentuk
komitmen Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga
stabilitas harga dan mengarahkan ekspektasi inflasi ke
tingkat yang lebih rendah; kedua, dilaksanakannya

Grafik 11. Inflasi Pangan Indonesia dan Kawasan

Sumber: Bank Indonesia
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berbagai program untuk menyelesaikan permasalahan
struktural perekonomian yang berdampak positif terhadap
stabilitas harga dan mendorong daya saing perekonomian;
ketiga, adanya penguatan koordinasi kebijakan
pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tantangan pencapaian sasaran inflasi dari domestik
bersumber dari kelompok pangan dan energi. Tantangan
dari kelompok pangan terutama terjadi pada periode
2018–2019. Dengan implementasi roadmap, diharapkan
pada akhir 2019 inflasi volatile food sudah lebih terkendali.
Rata-rata inflasi volatile food sepanjang 3 tahun terakhir
adalah sebesar 5,58% (yoy). Angka tersebut masih lebih
tinggi dibandingkan kisaran yang disepakati dalam forum
High Level Meeting TPIP pada 22 Januari 2018 yaitu
sebesar 4% - 5%. Tantangan pengendalian inflasi pada
kelompok ini tercermin dari masih terdapatnya disparitas
inflasi antarwaktu, antarwilayah dan antarpelaku.

Permasalahan disparitas inflasi antarwaktu bersumber baik
dari konsumsi maupun pasokan. Inflasi beberapa
komoditas pangan utama akan meningkat pada periode
HBKN ketika konsumsi meningkat maupun pada periode
musim tanam. Adanya permasalahan keterbatasan
teknologi penyimpanan juga turut berkontribusi pada
tingginya inflasi. Komoditas pangan yang bersifat
perishable seperti aneka bawang, aneka cabai, daging dan
telur ayam ras memiliki faktor musiman yang lebih kuat.
Sementara itu, untuk komoditas pangan strategis lainnya,
seperti beras, minyak goreng, jagung, gula dan kedelai,
inflasi juga disebabkan oleh keterbatasan produksi dalam
negeri.

Gambar 7. Sasaran Inflasi 2019 – 2021
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Permasalahan disparitas inflasi antar wilayah bersumber
dari karakteristik daerah dan aspek distribusi. Beberapa
daerah merupakan daerah sentra produksi sementara
daerah lainnya adalah daerah defisit. Inflasi IHK di
beberapa daerah masih lebih tinggi dibandingkan inflasi
nasional secara konsisten. Beberapa daerah sentra
produksi bahkan juga ditandai oleh inflasi komoditas
terkait yang tinggi pula. Untuk daerah defisit, mengingat
daerah defisit tidak dapat didorong untuk meningkatkan
produksi komoditas yang dibutuhkan, maka diperlukan
strategi kebijakan untuk kecukupan pasokan selain dari
peningkatan produksi.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran inflasi
nasional serta dalam menghadapi berbagai tantangan,
peran TPID menjadi sangat penting. Dalam mencukupi
kebutuhan stok antarwaktu dan antarwilayah, diperlukan
sinergi antar TPID dalam wadah kerjasama antara daerah
surplus dan daerah defisit. Oleh karena itu, diharapkan
masing-masing TPID Provinsi dapat menyusun Roadmap
Pengendalian Inflasi Daerahnya untuk dapat memetakan
potensi dan masalahnya serta strategi yang akan
dilaksanakan dengan fokus terhadap 4K

Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Upaya pengendalian inflasi nasional tidak terlepas dari
dukungan pemerintah daerah dalam hal ini adalah TPID.
Dalam rangka mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil,
sinkronisasi program yang telah disusun oleh Pemerintah
Pusat dengan pemerintah daerah menjadi sangat penting.
Sebagaimana halnya RKP 2019 yang telah memasukan
program stabilisasi harga dalam rancangan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2019 sebagai salah satu prioritas bidang,
daerah dapat mengsinkronisasikan dengan RKPDnya
masing-masing. Dengan dilaksanakannya sikronisasi ini,

diharapkan pusat dan daerah mempunyai persamaan
persepsi dalam melaksanakan program pengendalian
inflasi, sehingga permasalahan ditingkat lapangan dapat
diantisipasi seminimal mungkin dan hal ini tentunya akan
berdampak terhadap capaian realiasasi inflasi yang lebih
baik.
Dalam Kepmenko 148/2017, bahwa Pokja Pusat menyusun
roadmap pengendalian inflasi nasional yang nantinya
dijadikan sebagai rekomendasi dalam penyusunan baik
RKP maupun RKPD sehingga program yang ditetapkan
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baik di pusat maupun di daerah sejalan dalam mendukung
upaya pengendalian inflasi nasional. Untuk memperkuat
upaya pengendalian inflasi tersebut secara nasional, dalam

rancangan teknokratiknya, Bappenas telah mengako-
modasi terkait program stabilitas inflasi dalam RPJMN
2020-2024.

Penyempurnaan Formula Evaluasi Kinerja TPID
Evaluasi kinerja TPID pertama kali dilakukan pada tahun
2012 untuk mengevaluasi kinerja TPID pada tahun
sebelumnya. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur
efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan
memberikan apresiasi atas peran aktif TPID Provinsi dan
TPID  Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian inflasi.
Setiap tahunnya, kriteria evaluasi kinerja ditetapkan
berbeda-beda dengan tingkat partisipasi yang terus
meningkat. Hasil evaluasi kinerja tersebut dijadikan dasar
TPIP untuk menentukan penerima penghargaan TPID
Provinsi dan TPID  Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh
Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi.
Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum tingkat awareness
Pemerintah Daerah (terutama Kepala Daerah), terus
menunjukan peningkatan. Keterlibatan Kepala Daerah
secara langsung dalam kegiatan TPID semakin intensif di
sejumlah daerah, terutama dalam memutuskan kebijakan
yang akan dilakukan untuk mendukung stabilitas harga.
Selain itu, daerah semakin inovatif dalam

mengembangkan program-program pengendalian inflasi.
Diharapkan dengan diterbitkannya Keppres TPIN sebagai
dasar hukum pembentukan TPID, semua pihak yang terkait
dapat semakin memberikan dukungan secara penuh.
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Grafik 12. Tingkat Partisipasi (OPS/Jumlah TPID)

Sumber: TPIP
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Penetapan kriteria selama ini selalu berkembang dan terus
dilakukan penyempurnaan dalam penilaian. Selama ini
penetapan kriteria dibagi menjadi dua yaitu aspek input
yang terdiri dari kegiatan dan program kerja TPID dengan
bobot sebesar 60%, serta aspek outcome yaitu realisasi dan
volatilitas inflasi dengan bobot sebesar 40%. Kedepan

aspek outcome akan ditingkatkan bobotnya mengingat
TPID sudah masuk pada fase mature. Fase mature ini
menganggap bahwa TPID tidak lagi hanya sekedar
menjalankan kegiatan seremoni tapi lebih kepada
bagaimana mencapai realisasi inflasi yang rendah dan
stabil yang tercermin dalam realisasi inflasinya.

Presiden joko Widodo menyerahkan penghargaan kepada TPID
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