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POP-UP
Informasi penting terbaru terkait kebijakan
pengendalian inflasi seperti Surat Himbauan
Menko untuk menjaga ketersediaan dan
keterjangkauan harga pada HBKN, infografis,
dll.

PERKEMBANGAN INFLASI
Menampilkan peta realisasi inflasi provinsi
dan kabupaten/kota IHK.

PERATURAN TERBARU
Menampilkan peraturan-peraturan terbaru
terkait pengendalian inflasi, seperti
Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, dsb.

VIDEO TERBARU
Memuat konten video terbaru yang dibuat oleh
Sekretariat TPIP maupun TPID terkait
pengendalian inflasi, seperti video Rapat
Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, dll.

ARTIKEL DAN PUBLIKASI
TERBARU

Berisi artikel-artikel terbaru terkait
pengendalian inflasi. Artikel lengkap berada
di sub menu Lumbung Inovasi.
Serta memuat publikasi terbaru oleh TPIP
seperti panduan penilaian, infografis, dsb.

Beranda



Lumbung Inovasi menampilkan berbagai kegiatan dan/atau program pengendalian
inflasi yang dilakukan baik oleh TPIP maupun TPID. Kegiatan atau program yang
dilakukan oleh TPID terkait pengendalian inflasi dapat diajukan kepada TPIP yang
kemudian akan di-review dan di-publish oleh TPIP ke website. Kegiatan atau program
yang ditampilkan di website di antaranya meliputi inovasi sistem informasi
pengendalian dini inflasi, kerja sama yang dilakukan antar daerah, hingga langkah
strategis pengendalian inflasi yang dipaparkan dalam High Level Meeting.

Lumbung
Inovasi



PERATURAN

Berisi berbagai peraturan seperti UU, PP, Keppres,
Kepmenko, dsb yang berkaitan dengan
pengendalian in�asi.

SURAT

Berisi berbagai surat dari TPIP yang ditujukan
kepada TPID seperti Surat Menko Perekonomian
terkait Extra E�ort Pengendalian In�asi

PEDOMAN

Berisi antara lain:
1. Laporan TPIP
2. Evaluasi Kinerja TPID
3. Peta Jalan Pengendalian In�asi Nasional
4. Pedoman Lainnya (Buku Publikasi, Pedoman SBH,
    dsb.)

ANALISIS INFLASI

Berisi laporan analisis in�asi bulanan oleh
Tim Pengendalian In�asi Pusat (TPIP).

MATERI PAPARAN

Berisi berisi dokumen materi paparan baik
dalam Rakornas, Rakorpusda, HLM,  dan rapat
lainnya.

INFOGRAFIS

Berisi berbagai Infogra�s seperti Infogra�s
pedoman laporan triwulanan, guide book
pemanfaatan web tpin, dsb.VIDEO

Berisi berbagai konten video yang dibuat oleh
Sekretariat TPIP maupun oleh TPID terkait
pengendalian in�asi.

SIARAN PERS

Berisi publikasi siaran pers oleh TPIP.

Publikasi



LOGIN

Internal

Untuk masuk ke submenu internal, daerah perlu login
terlebih dahulu. User dan password masih sama seperti
yang diberikan oleh Sekretariat TPIP. Untuk informasi

lebih lanjut mengenai user dan password, dapat
menghubungi Sekretariat dan Pokja Daerah TPIP.



INTERNAL

BERANDA
Berisi kolom untuk mengisi Informasi daerah secara lengkap beserta
data Penanggung Jawab TPID atas laporan dan/atau kegiatan 
masing-masing. Informasi ini wajib diisi untuk kepentingan koordinasi
TPIP dan TPID lebih lanjut seperti penyampaian pedoman/surat/
kebijakan, dll. Selain itu, kontak penanggung jawab juga dapat 
digunakan untuk koordinasi antar TPID melalui �tur kontak (pesan)
yang berada di menu internal juga.

Kolom penanggung jawab cukup diisi satu kali di awal,
dan diubah saat ada perubahan PIC saja. 

Internal



INTERNAL

KIRIM ARTIKEL
Sub-menu bagi TPID untuk mengirimkan atau melaporkan
kegiatan atau program TPID dalam pengendalian in�asi.
Kegiatan atau program tersebut nantinya akan ditampilkan
dalam lumbung inovasi.



INTERNAL

SUB-MENU LAPORAN
Cara Upload Laporan Evaluasi Kinerja
1. Pada sub-meu laporan pilih Laporan Evaluasi Kinerja.

2. Pada sub-meu laporan pilih Laporan Evaluasi Kinerja. Akan
muncul tampilan seperti berikut. 
3. Pilih jenis dokumen (aspek proses atau aspek output/OPS).
4. Dapat ditambahkan ringkasan singkat laporan kegiatan pada
kolom deskripsi (opsional). Contoh: Dokumen HLM Kepala Daerah.
5. Pilih �le yang akan diupload dengan ukuran maksimal 8 MB.
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INTERNAL

Cara Upload Laporan Triwulanan

1. Pada sub-meu laporan pilih Laporan Triwulanan.

2. Akan tampil menu sebagai berikut. Pilih tahun laporan dan
periode laporan. Setelah itu klik tombol lanjut.



INTERNAL

Cara Upload Laporan Triwulanan

3. Melaporkan perkembangan inflasi daerah dan atau perubahan
harga komoditas yang signifikan selama 3 bulan terakhir pada provinsi
atau kota/kab masing-masing.

Kesalahan Umum:
1. Melaporkan inflasi atau
perubahan harga daerah lain.
2. Tidak memberikan data
pendukung tingkat inflasi/
deflasi ataupun tingkat
perubahan harga.

4. Melaporkan identifikasi permasalahan pengendalian inflasi. Setidak-
tidaknya menyebutkan komoditas yang mengalami kenaikan/
penurunan signifikan dan menjelaskan penyebabnya 
(misal: peningkatan demand, gangguan distribusi, cuaca, dsb.)

Kesalahan Umum:
1. Hanya menyebutkan
komoditas yang mengalami
kenaikan/penurunan
2. Tidak menjalaskan terkait
penyebab kenaikan/
penurunan harga komoditas

Perkembangan inflasi daerah dan atau 
perkembangan harga barang kebutuhan
pokok dan penting, barang lainnya dan 
jasa serta risiko ke depan.

Identifikasi permasalahan pengendalian
inflasi di daerah



INTERNAL

Cara Upload Laporan Triwulanan

5. Menjelaskan kebijakan yang ditempuh TPID untuk menangani
komoditas yang mengalami kenaikan/penurunan harga pada poin
kedua.

Kesalahan Umum:
1. Menjelaskan kegiatan yang
telah dilakukan pada
triwulan sebelumnya
2. Hanya menjelaskan rapat 
koordinasi atau HLM tanpa
menyampaikan kebijakan
lainnya yang telah
dilaksanakan

6. Menjelaskan bagaimana dampak dari kebijakan yang telah
dilaksanakan dan keefektifan kebijakan.

Kesalahan Umum:
1. Tidak menjelaskan dampak
dan keefektifan dari kebijakan
2. Penjelasan belum disertai
data pendukung yang
menunjukkan dampak
kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pengendalian
inflasi di daerah

Evaluasi kebijakan pengendalian 
inflasi di daerah



INTERNAL

Cara Upload Laporan Triwulanan

7. Menjelaskan apa saja yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki
dari kebijakan yang telah dilakukan.

Kesalahan Umum:
1. Tidak menjelaskan  apa
saja yang perlu diperbaiki
atau ditingkatkan
2. Tidak ada rekomendasi

8. Klik tombol Kirim Laporan. 

Kesalahan Umum:
1. Tidak menjelaskan dampak
dan keefektifan dari kebijakan
2. Penjelasan tidak disertai
angka-angka yang
menunjukkan dampak
kebijakan

Rekomendasi kebijakan pengendalian
inflasi di daerah



INTERNAL

Kirim Pesan

Sub-menu untuk mengirim pesan, baik kepada TPIP maupun TPID
daerah lain. Pada kolom tujuan dapat dimasukkan entitas yang dituju
(hanya yang telah mengisi profil yang akan muncul).



INFORMASI KONTAK
Sekretariat TPIP, Gedung Pos Ibu Kota Lt. 6
Jalan Lapangan  Banteng Utara No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, 
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710

sekretariat.tpip@gmail.com

Tel. 021-352-2692


