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This study aims to analyze the persistence of inflation in West Papua
Province and commodities’ contributions to its persistence. In
addition, this study also aims to know the role of Regional Inflation
Control Team (TPID) in controlling the inflation rate. Using
secondary time series data in Januari 2013 until June 2017, this
study estimates the persistence with Univariate Autoregressive (AR)
Model approach. This study empirically shows that the inflation in
West Papua has a high level persistence. This level indicates that
inflation relatively needs a long time to back to its natural value
after the shocks. It needs 49 months to back to natural value.
Furthermore, using Multiple Linier Regression Model, this study also
shows that the persistence is significantly caused by groups of
prepared food and water, electricity, gas, and oil as administered
price and volatile foods groups. TPID as an inflation controller board
have given good roles in coordinating both fiscal and monetary
policies.
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Abstrak

 Tersedia online 8 November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi
di Provinsi Papua Barat dan kontribusi sejumlah komoditas terhadap
pembentukan persistensi inflasi tersebut. Selain itu, penelitian ini
juga melihat peranan Tim Pengendali Instansi Daerah (TPID)
menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi. Dengan
menggunakan data time series inflasi bulanan Januari 2013 s.d. Juni
2017, penelitian ini mencoba mengestimasi dengan pendekatan
Univariate Autoregressive (AR) Model. Penelitian ini membuktikan
bahwa inflasi di Provinsi Papua Barat memiliki derajat persistensi
yang tinggi. Tingginya derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat
tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi
untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai
alamiahnya, yaitu selama 49 bulan. Dengan model Regresi Linier
Berganda diketahui bahwa persistensi inflasi tersebut dipengaruhi
oleh shock yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan
kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebagai
kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai
kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID, terbukti
memiliki arah hubungan negatif meskipun tidak signifikan terhadap
inflasi regional di Provinsi Papua Barat.
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1.

PENDAHULUAN

Inflasi sebagai salah satu masalah makroekonomi selalu menjadi perhatian, khususnya dalam
pengambilan kebijakan ekonomi nasional dan regional. Perubahan perilaku inflasi dapat terjadi
karena timbulnya perubahan substansial ataupun shock dalam perekonomian. Perubahan tersebut
dapat memengaruhi perilaku pembentukan harga yang dapat berdampak terhadap perilaku inflasi.
Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat persisten atau berlangsung dalam kurun waktu lama.
Reaksi yang diberikan dalam mengatasi perubahan/shock dan perencanaan ke depan memerlukan
pengetahuan yang memadai mengenai seberapa besar dan lama shock yang terjadi memengaruhi
perekonomian.
Marques (2004) mendefinisikan persistensi inflasi sebagai kecepatan tingkat inflasi untuk
kembali ke tingkat ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu shock. Derajat persistensi yang tinggi
menunjukkan lambatnya tingkat inflasi ke tingkat alamiahnya. Sebaliknya derajat persistensi yang
rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat alamiahnya. Shock
dimaksud antara lain dapat berupa kebijakan pemerintah, gangguan distribusi, bencana alam dan
perubahan cuaca. Oleh karena itu, perilaku inflasi penting untuk dipelajari dalam rangka
mendukung pengambilan kebijakan atas respon dari perubahan tekanan terhadap inflasi agar
pengendalian inflasi lebih efektif.
Mengingat inflasi nasional pada dasarnya merupakan gabungan dari inflasi di seluruh daerah,
maka untuk tujuan pengendalian inflasi nasional perlu diperoleh gambaran yang utuh mengenai
perilaku inflasi daerah. Untuk itu, mempelajari persistensi inflasi pada lingkup regional atau daerah
dan mengetahui penyebabnya penting untuk banyak dilakukan di berbagai daerah dengan
pertimbangan bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga
membutuhkan kebijakan pengendalian inflasi yang berbeda pula. Wimanda (2006) menyatakan
bahwa antara inflasi-inflasi daerah dengan inflasi nasional tidak menunjukkan adanya konvergensi
sehingga pola pergerakannya seringkali berbeda dari pergerakan inflasi nasional. Hal inilah yang
dapat mengakibatkan kebijakan moneter tidak sepenuhnya efektif dalam menekan laju inflasi di
daerah, sehingga inflasi daerah perlu dikaji secara khusus. Begitu pula, Carlino dan Defina (1998)
menyatakan bahwa secara teoretis kebijakan moneter merupakan kebijakan yang bersifat skala
nasional, namun dalam realitasnya, terjadi divergensi daerah dalam merespon shocks dari variabel
agregat ekonomi tersebut.
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat persistensi inflasi di Indonesia. Hasil studi
Yanuarti (2007) dan Alamsyah (2008) misalnya menyimpulkan bahwa derajat persistensi inflasi di
Indonesia secara umum sangat tinggi namun cenderung menurun pada periode setelah krisis.
Sementara itu, Harmanta (2009) menyatakan bahwa persistensi inflasi yang bersifat backward
looking pada era Inflation Targeting Framework (ITF) mengalami penurunan, sementara yang
bersifat forward looking mengalami peningkatan. Namun demikian, kajian tersebut perlu didukung
oleh kajian yang bersifat regional, dalam arti melihat persistensi inflasi yang lebih khusus di tingkat
regional. Pada lingkup regional, Arimurti dan Trisnanto (2011) dan Trisnanto (2011) melakukan
penelitian persistensi inflasi di Jakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat persistensi
inflasi di Jakarta masih tinggi dengan kelompok komoditi penyumbang persistensi yaitu kelompok
makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, serta barang kelompok kesehatan. Begitu juga,
Hidayati (2013) menemukan bahwa derajat persistensi inflasi di Jawa Timur relatif tinggi. Sumber
utama penyebab munculnya persistensi inflasi terkait shock yang terjadi pada komponen
administered price yang diwakili oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta
kelompok volatile food yang diwakili oleh kelompok bahan makanan. Penelitian Hidayati juga
menemukan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke
nilai alamiahnya selama 8 hingga 16 bulan. Sedangkan untuk adanya pembentukan Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan pengaruh yang baik bagi persistensi inflasi Jawa Timur.
Setelah dibentuknya TPID, persistensi inflasi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan.
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Kajian persistensi inflasi regional ini akan difokuskan pada Provinsi Papua Barat. Pemilihan
provinsi ini didasarkan pada alasan bahwa pada provinsi ini terdapat Kota Sorong sebagai salah satu
representasi perekonomian kawasan timur Indonesia yang mencatat rata-rata tingkat inflasi dengan
Indeks Harga Konsumen (IHK) umum tertinggi di seluruh kota dan provinsi di Indonesia pada
periode tujuh tahun terakhir.
TABEL- 1: 10 Kota di Indonesia Dengan Rata-rata IHK Umum Tertinggi
Tahun
Kota
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sorong
Maumere
Watampone
Manokwari
Bima
Pangkal
Pinang
Bandar
Lampung
Mataram
Pontianak
Palopo
Sumber : BPS, 2014

2014

Average

121.39
114.96
115.59
113.87
113.09

132.29
123.45
125.39
128.67
121.7

140.61
132.5
134.22
134.17
127.91

144.03
140.79
141.45
139.87
135.35

150.15
151.35
147.79
145.76
144.61

162.35
160.18
154.77
154.2
155.49

111.81
110.89
111.99
108.57
116.05

137.52
133.45
133.03
132.16
130.60

113.04

119.15

126.64

137.8

145.99

157.97

113.42

130.57

112.14

120.32

128.49

138.63

144.28

153.92

112.21

130.00

110.75
110.88
115.88

117.73
118.57
124.43

126.54
126.13
129.52

135.37
134.41
134.89

145.45
142.95
136.12

155.57
154.23
146.86

112.52
116.38
111.14

129.13
129.08
128.41

IHK Umum Kota Sorong pada 7 tahun terakhir tercatat rata-rata sebesar 137,52 dengan tingkat
IHK Umum terendah sebesar 111,81 dan tertinggi sebesar 162,35. Tingkat inflasi terendah di Kota
Sorong selama periode pengamatan terjadi pada akhir tahun 2014 yang salah satunya didorong oleh
penurunan inflasi pada volatile food dan inflasi inti dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.
Penurunan inflasi pada volatile food pada triwulan IV tahun 2014 tersebut didorong oleh kembali
normalnya pasokan ikan laut segar yang sempat mengalami kenaikan inflasi cukup tinggi pada
periode sebelumnya akibat pengauh badai tropis di wilayah Australia sehingga mengganggu
penangkapan ikan di wilayah perairan Papua Barat. Mulai normalnya pasokan ikan segar yang
menjadi komoditas utama masyarakat mendorong penurunan inflasi pada kelompok volatile foods
ini. Begitu pula, tekanan inflasi inti yang tidak terlalu tinggi di tengah melemahnya nilai tukar
rupiah dapat diredam oleh penurunan harga sejumlah komoditas konsumsi dunia, CPO, barang
tambang, dan emas. Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi pada akhir tahun 2013 sebagai dampak
dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) premium bersubsidi
(administered price) pada pertengahan tahun 2013 yang menyebabkan peningkatan inflasi di
subsektor bensin dan transportasi (Bank Indonesia, 2014).
Jika kita melihat perbandingan tingkat inflasi nasional dan Provinsi Papua Barat, dapat
diketahui bahwa pergerakan inflasi di Provinsi Papua Barat relatif searah dengan pergerakan inflasi
nasional (Lihat Grafik-1), dengan kecenderungan inflasi di Provinsi Papua Barat melewati rata-rata
inflasi nasional di akhir periode pengamatan. Dari Grafik-1 dapat diduga bahwa inflasi di Provinsi
Papua Barat memiliki derajat persistensi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih
tingginya tingkat ketergantungan Provinsi Papua Barat terhadap ketersediaan pasokan komoditas
volatile food dan kebijakan Pemerintah dalam bentuk administered prices yang masih menjadi
faktor utama yang mendorong peningkatan inflasi. Namun demikian, perlu penelaahan lebih lanjut
untuk membuktikan dugaan tingginya derajat persistensi inflasi tersebut di Provinsi Papua Barat.
Sehubungan dengan hal tersebut, kajian persistensi inflasi perlu pula didukung dengan analisis
mengenai penyebab persistensi inflasi. Sebagaimana dimaklumi bahwa inflasi IHK dibentuk dari
harga sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa, dimana harga komoditas-komoditas tersebut
ada yang cenderung flat dan berubah dengan kebijakan Pemerintah atau supply shocks yang bersifat
musiman. Untuk itu, diperlukan asesmen untuk melihat secara lebih rinci faktor-faktor yang
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bersifat fundamental, khususnya terkait dengan sejumlah komoditas tersebut. Hal ini dimaksudkan
agar respon kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat.
GRAFIK- 1: Inflasi Nasional dan Provinsi Papua Barat

Sumber: Bank Indonesia (2015)
Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat
kejutan (shock) tersebut maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi
antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi. Dalam
usaha untuk mengatasi inflasi yang bersumber dari kejutan pada sisi penawaran, dibentuklah Tim
Pengendali Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2008 dibentuk pula Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas untuk membantu pencapaian tingkat inflasi di
daerah.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan
menjawab pertanyaan yang mengemuka: (i) bagaimana tingkat persistensi inflasi di Provinsi Papua
Barat?; (ii) bagaimana pengaruh dan kontribusi inflasi sejumlah komoditas atau kelompok
barang/jasa terhadap pembentukan inflasi di Provinsi Papua Barat?; (iii) bagaimana peranan TPID
menjalankan fungsinya dalam mengendalikan inflasi di di Provinsi Papua Barat?

2.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Terdapat berbagai macam definisi atau pengertian mengenai inflasi. Namun pada dasarnya
semua pengertian mengenai inflasi mengacu pada kecenderungan harga barang-barang untuk naik
secara umum dan terus-menerus.
Samuelson dan Nordhaus (2004) mendefinisikan inflasi dengan cukup sederhana yaitu
kenaikan tingkat harga umum. Bank Indonesia (2016) mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan
dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau
dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan
kenaikan) kepada barang lainnya.
Jika terjadi kenaikan harga secara umum hanya berkaitan dengan beberapa barang
tertentu secara kontinyu disebut inflasi tertutup (closed inflation) dan apabila kenaikan harga
terjadi secara keseluruhan disebut inflasi terbuka (open inflation). Sedangkan jika serangan
inflasi demikian hebatnya dan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang
tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang
tidak terkendali (hiperinflasi).
Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa ketika terjadi guncangan dalam perekonomian,
variabel ekonomi akan cenderung menjauh dari nilai alamiahnya untuk waktu yang lama, atau
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dengan kata lain variabel tersebut tidak langsung kembali kepada nilai alamiahnya jika mengalami
guncangan. Fenomena seperti ini dikenal sebagai persistensi dari suatu variabel.
Menurut Angeloni dalam Alamsyah (2008) persistensi inflasi dapat diartikan sebagai
kecenderungan lambatnya pergerakan inflasi menuju nilai jangka panjangnya ketika terjadi
goncangan dalam perekonomian. Marques (2004) mendefinisikan persistensi inflasi sebagai
kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ketingkat ekuilibriumnya setelah timbulnya suatu shock.
Definisi yang hampir serupa juga dikemukakan Willis dalam Arimurti dan Trisnanto (2011) yang
mengartikan persistensi inflasi sebagai waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk kembali ke
baseline setelah adanya shock. Persistensi inflasi adalah pengaruh jangka panjang dari guncangan
terhadap inflasi. Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan tersebut, dapat disimpulkan
bahwa persistensi inflasi merupakan cepat atau lambatnya inflasi untuk kembali ke nilai alamiahnya
ketika terjadi guncangan (shock) yang menyebabkan inflasi menjauh dari nilai alamiahnya tersebut.
Derajat persistensi yang tinggi menunjukkan lambatnya tingkat inflasi kembali ke tingkat
alamiahnya. Sebaliknya derajat persistensi yang rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi untuk
kembali ke tingkat alamiahnya. Shock dimaksud antara lain berupa kebijakan Pemerintah,
gangguan distribusi, bencana alam, dan perubahan cuaca. Studi mengenai persistensi inflasi penting
untuk meningkatkan kemampuan peramalan inflasi, memperoleh kejelasan efek dinamis dari
exogenous price shocks, memberikan informasi/petunjuk dan memperbaiki kebijakan moneter,
serta untuk menilai apakah rezim kebijakan moneter yang berbeda akan menghasilkan persistensi
yang berbeda (Arimurti dan Trisnanto, 2011).
Menurut Marques (2004), dalam mengukur persistensi inflasi, terdapat tiga hal penting yang
harus diperhatikan. Pertama, dalam estimasi persistensi inflasi, sangat bergantung pada nilai inflasi
jangka panjang yang diasumsikan. Untuk mengetahui apakah inflasi bergerak dengan lambat atau
cepat sebagai responnya terhadap guncangan, diperlukan informasi mengenai jalur inflasi yang akan
diikuti seandainya guncangan tidak terjadi dan seberapa besar tingkat inflasi yang diharapkan
setelah pengaruh guncangan hilang. Kedua, apakah nilai jangka panjang dari inflasi harus
diasumsikan exogenous (ditentukan oleh kebijakan moneter) ataukah endogenous (ditentukan oleh
data). Dalam pendekatan multivariate dengan menggunakan model struktural, dapat diketahui
besarnya kemungkinan guncangan tertentu berpengaruh terhadap nilai inflasi jangka panjang, akan
tetapi dalam pendekatan univariat harus diasumsikan bahwa guncangan tidak memengaruhi nilai
inflasi jangka panjang atau target inflasi bank sentral. Ketiga, target inflasi yang bergerak dapat
menjadi sumber persistensi inflasi. Sebagai contoh, jika bank sentral mengubah target inflasinya,
maka orang-orang akan memerlukan waktu untuk belajar mengenai target yang baru sehingga
inflasi akan bergerak lebih lambat menuju nilai targetnya. Dalam studi empiris, hal ini dapat
diketahui dengan penggunaan model struktural.
Untuk mengukur tingkat persistensi inflasi, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan,
yaitu pendekatan univariat dan multivariat model (Yanuarti, 2007). Pendekatan univariat lebih
menekankan pada aspek data time series. Dalam pendekatan ini model autoregresif sederhana
diasumsikan dan shock diukur dari komponen white noise dari proses autoregresif. Sedangkan
menurut Dossche dan Everaert (dalam Arimurti dan Trisnanto, 2011), pendekatan multivariat
mencakup juga tambahan informasi seperti output riil dan tingkat suku bunga bank sentral.
Pendekatan multivariate mengasumsikan hubungan kausalitas antara inflasi dan determinannya,
dengan menggunakan Phillips Curve atau Structural VAR model. Persistensi inflasi dalam konteks
ini adalah durasi dari suatu guncangan terhadap inflasi.
Marques (2004) menggarisbawahi perbedaan penting dari metode multivariat dan univariat.
Pada pendekatan multivariate, kita dapat menganalisis shock berbeda yang turut memengaruhi
inflasi dan menentukan shock apa yang memiliki dampak spesifik pada persistensi inflasi.
Sedangkan pada pendekatan univariat, shock pada inflasi tidak memiliki interpretasi ekonomi
karena shock tersebut merupakan ukuran total shock yang memengaruhi inflasi pada periode
tersebut.
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Dari beberapa studi yang telah dilakukan, pendekatan univariat dengan menggunakan model
autoregressive (AR) time series merupakan pendekatan yang paling lazim dalam riset empiris.
Estimasi persistensi inflasi dilakukan dengan melihat proses univariate autoregressive (AR) time
series model sebagaimana disebutkan oleh Marques (2004) karena model AR tersebut merupakan
pengukur persistensi inflasi yang cukup baik serta berkaitan langsung dengan koefisien mean
reversion sebagai alternatif pengukuran tingkat persistensi inflasi. Formula AR dengan order p
dapat dijabarkan sebagai berikut:

=

+

+

(1)

dimana:
:
:

tingkat inflasi triwulanan pada waktu t
konstanta dari hasil proses estimasi, sebagai kontrol terhadap rata-rata inflasi

:

jumlah koefisien AR

:

random error term atau residual dari regresi persamaan di atas

Tingkat
persistensi
inflasi
dihitung
dengan
menjumlahkan
koefisien
AR
(ρ = ∑ α ) . Persistensi inflasi dikatakan tinggi apabila tingkat inflasi saat ini sangat
dipengaruhi oleh nilai lag-nya, sehingga koefisiennya mendekati 1. Dalam hal ini, inflasi dikatakan
mendekati unit root process. Untuk estimasi ρ, penentuan jumlah lag variabel dependen yang
sesuai menggunakan Akaike Information Criterion (AIC) dan atau Schwarz Bayesian Information
Criterion (SBIC).
Sementara itu, untuk mengukur berapa lama waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap
50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya, dapat digunakan formula (Gujarati,
2004):
ℎ=

1−

(2)

dimana h merupakan waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap 50% shock yang terjadi
sebelum kembali ke nilai rata-ratanya dan ρ adalah hasil estimasi derajat persistensi inflasi.
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi
permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di
Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi supply (sisi penawaran)
berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi, maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shocks
terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis
seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan komoditas energi lainnya (administered prices).
Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap shocks tersebut, untuk mencapai
inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas instansi,
yakni antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan
sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya
mendukung kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka
pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim
Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian
dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di level daerah pada tahun
2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah,
maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat
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menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID
adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kemendagri (Bank Indonesia, 2015).
Inisiatif pembentukan TPID dimulai sejak 2008 dengan dukungan dari berbagai kalangan,
khususnya di daerah. Saat ini telah terbentuk 93 TPID di 33 provinsi yang mencerminkan semakin
tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi kegiatan pembangunan dan untuk
kesejahteraan masyarakat secara umum. Besarnya komitmen daerah untuk turut berpartisipasi
menjaga stabilitas harga tertuang dalam Agenda Jakarta 2011 yang merupakan hasil Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) II TPID yang diselenggarakan pada 16 April 2011. Pada Rakornas II
TPID juga disepakati pembentukan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang beranggotakan
Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), dan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) (Bank Indonesia, 2016). Pokjanas TPID berperan dalam
mengoordinasikan sekaligus mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam
menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu, Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk
memperkuat sinergi pusat-daerah dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah yang memerlukan
kebijakan Pemerintah Pusat. Berbagai rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan TPID
dinilai sedikit banyak telah membantu pemangku kepentingan di daerah dalam merumuskan
kebijakan terkait pengendalian harga dan menjaga persistensi inflasi di daerah.
Berbagai studi pernah dilakukan untuk melihat persistensi inflasi di Indonesia, baik dalam
lingkup nasional maupun regional. Studi yang dilakukan Yanuarti (2007) bertujuan untuk
mengukur derajat persistensi inflasi di Indonesia serta meneliti apakah terjadi perubahan derajat
persistensi inflasi pada kurun waktu 1990-2006. Dengan menggunakan full sample, ditemukan
bahwa derajat persistensi inflasi di Indonesia sangat tinggi, namun cenderung menurun pada
periode setelah krisis.
Selanjutnya, Alamsyah (2008) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat perubahan
perilaku inflasi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah krisis, serta melihat sumber penyebab
persistensi inflasi, terutama yang berasal dari perilaku mikro pengusaha yang didekati dengan
model hybrid NKPC. Dengan menggunakan pendekatan univariate, yaitu the sum of autoregressive
coefficient (AR (1)) ditemukan bahwa derajat persistensi di Indonesia relatif tinggi pada periode
pengamatan 1985-2007. Namun demikian, derajat persistensi tersebut cenderung menurun pada
masa setelah krisis ekonomi. Ditemukan pula bahwa inflasi di Indonesia berperilaku campuran yang
merupakan kombinasi dari perilaku backward dan forward looking. Oleh karena itu, upaya
penjangkaran ekspektasi inflasi menuju ke target yang ditetapkan bank sentral diperlukan untuk
mengendalikan inflasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan moneter di Indonesia.
Sementara itu, Harmanta (2009) menyatakan bahwa persistensi inflasi yang bersifat backward
looking pada era ITF mengalami penurunan, sementara yang bersifat forward looking mengalami
peningkatan. Namun demikian, kajian tersebut perlu didukung oleh kajian yang bersifat regional,
dalam arti melihat lebih dalam persistensi inflasi di tingkat regional. Hal ini juga dilatarbelakangi
oleh pemahaman bahwa inflasi nasional dibentuk dari inflasi daerah. Secara lebih spesifik, kajian
persistensi inflasi di daerah dengan mempertimbangkan bahwa tiap-tiap daerah memiliki
karakteristik inflasi yang berimplikasi pada kebijakan pengendalian inflasi yang spesifik meski
secara umum tekanan inflasi di daerah banyak terkait dengan kejutan di sisi pasokan.
Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kendari (2010) menunjukkan derajat
persistensi inflasi yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya di Kota Kendari. Kendari
memiliki derajat persistensi sebesar 0,82 dan komoditi yang menyumbang bobot inflasi terbesar
yaitu rokok kretek. Hasil Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV (2010)
di Kalimantan Tengah, dengan diwakili oleh Palangkaraya dan Sampit, juga menunjukkan adanya
persistensi inflasi yang relatif rendah-tinggi antara 0,4-0,9. Di Palangkaraya komoditas penyumbang
inflasinya adalah beras, tarif listrik, minyak tanah, sewa rumah, dan tarif telpon. Sedangkan di
Sampit penyumbang inflasinya adalah beras, minyak goreng, rokok filter, tukang bukan mandor,
dan emas perhiasan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Arimurti dan Trisnanto (2011) pada persistensi inflasi di
Jakarta menyebutkan bahwa tingkat persistensi inflasi di Jakarta masih tinggi dengan kelompok
komoditi penyumbang persistensi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau,
serta barang kelompok kesehatan. Dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyerap shock
yang ada untuk kelompok komoditi selama 5-12 bulan, sedangkan untuk komoditi selama 3-12
bulan. Penelitian ini menyebutkan bahwa tingginya persistensi inflasi di Jakarta disebabkan oleh
adanya penetapan harga oleh Pemerintah (administered price) dan shock pada volatile food.
Di wilayah lainnya, Hidayati (2013) melalukan penelitian persistensi inflasi di Jawa Timur
dengan teknik model autoregressive (AR) time series menemukan bahwa derajat persistensi inflasi
di Jawa Timur tinggi yaitu sebesar 0,90. Penelitian Hidayati menyebutkan bahwa sumber utama
penyebab munculnya persistensi inflasi terkait shock yang terjadi pada komponen administered
price yang diwakili oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok
volatile foods yang diwakili oleh kelompok bahan makanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa
jangka waktu yang dibutuhkan oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke nilai alamiahnya
adalah selama 8 hingga 16 bulan. Sementara itu, pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
telah memberikan pengaruh yang baik bagi persistensi inflasi Jawa Timur. Setelah dibentuknya
TPID, persistensi inflasi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Implikasi dari temuan di
atas adalah diperolehnya acuan dalam menentukan timing dalam menentukan kebijakan oleh
pemerintah.
Berdasarkan kerangka teoretis dan temuan empiris pada penelitian-penelitian terdahulu, maka
hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

2.

3.

3.

Mengingat bahwa kecenderungan persistensi inflasi di tingkat regional seperti di
Palangkaraya, Sampit, Kendari (Bank Indonesia, 2010), Jakarta (Arimurti dan Trisnanto, 2011),
dan Jawa Timur (Hidayati, 2013) relatif tinggi, maka dalam penelitian ini penulis menduga
bahwa persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat juga tinggi.
Tingginya tingkat ketergantungan inflasi baik nasional maupun regional terhadap
ketersediaan pasokan komoditas volatile food dan kebijakan Pemerintah dalam bentuk
administered prices, maka dalam penelitian ini penulis menduga bahwa sumber utama (dominan)
inflasi di Provinsi Papua Barat berasal dari inflasi komoditas atau kelompok barang/jasa yang
termasuk dalam komoditas volatile food atau administered prices.
Upaya untuk mengendalikan inflasi secara umum di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua
Barat, telah didukung oleh koordinasi institusional antara Bank Indonesia dan Pemerintah
pusat/daerah. Tim Pengendali Inflasi Derah (TPID) dibentuk sebagai tim antarinstansi dengan
tugas utama memantau inflasi regional secara melekat dan merumuskan kebijakan yang
diperlukan untuk mengendalikan inflasi regional di daerah. Dengan keterangan ini, maka
dalam penelitian ini penulis menduga bahwa keberadaan TPID Provinsi Papua Barat dapat
memberikan peranan yang baik terhadap pengendalian laju inflasi di Provinsi Papua Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Data dan Variabel Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Data Inflasi Provinsi
Papua Barat berupa Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun dasar 2012=100 dan tujuh kelompok
komoditas barang/jasa pembentuk inflasi berbentuk time series bulanan periode Januari 2013 s.d.
Juni 2017 yaitu kelompok bahan makanan (BAMA); kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau (MAJADI); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (PERUM); kelompok
sandang (SAND); kelompok kesehatan (KES); kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga
(PENDIDI); kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (TRANS). Seluruh Data Inflasi
dan IHK diperoleh dari Publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.
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Variabel-variabel yang digunakan yaitu:
1.

Inflasi (INF)
Tingkat inflasi yang digunakan adalah IHK Umum. Indeks Harga Konsumen (IHK) digunakan
karena IHK mengukur kenaikan biaya hidup (cost of living) yang mencakup barang dan jasa
yang banyak dikonsumsi masyarakat.

2.

Kelompok Komoditi Penyusun IHK
Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2002 dan 2007 yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS), perhitungan inflasi dibentuk dari sejumlah komoditas atau kelompok
barang/jasa yang dikelompokkan secara umum menjadi beberapa kelompok yaitu:
a. kelompok bahan makanan (BAMA) ;
b. kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (MAJADI);
c. kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (PERUM);
d. kelompok sandang (SAND);
e. kelompok kesehatan (KES);
f. kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga (PENDIDI);
g. kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (TRANS).
Dummy TPID
Dummy TPID merupakan proxy yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

3.

3.2. Metode Analisis
Estimasi persistensi inflasi dilakukan dengan metode analisis univariate autoregressive (AR)
time series model. Pemilihan model AR tersebut dikarenakan model AR merupakan pengukur
persistensi inflasi yang cukup baik. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, seperti yang
dilakukan Marques (2004), Yanuarti (2007), Arimurti dan Trisnanto (2011), Alamsyah (2008), dan
Hidayati (2013), model univariate autoregressive (AR) time series merupakan pendekatan yang
paling lazim dalam riset empiris. Formula AR dengan order p dapat dijabarkan sebagai berikut:

=

+

+

(3)

dimana:
:
:

tingkat inflasi triwulanan pada waktu t
konstanta dari hasil proses estimasi, sebagai kontrol terhadap rata-rata inflasi

:

jumlah koefisien AR

:

random error term atau residual dari regresi persamaan di atas.

Tingkat persistensi inflasi dihitung dengan menjumlahkan koefisien AR:
( =

)

Persistensi inflasi dikatakan tinggi apabila tingkat inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai
lag-nya, sehingga koefisiennya mendekati 1.
Sementara untuk mengukur berapa lama waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap 50%
shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya, dapat digunakan formula:
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ℎ=

(4)

1−

dimana h merupakan waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap 50% shock yang terjadi
sebelum kembali ke nilai rata-ratanya dan ρ adalah hasil estimasi derajat persistensi inflasi.
Setelah mengetahui derajat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat, maka dilakukanlah
analisis terhadap sumber inflasi di Provinsi Papua Barat terutama dari sisi penawaran. Untuk
mengetahui sumber inflasi di Provinsi Papua Barat, penelitian ini menggunakan model analisis
Regresi Linier Berganda dengan persamaan sebagai berikut:
=

0
5

+

+

1

+

6

JADI +

2

+

3

7

+

+
8DTPID

4

D+

+

(5)

dimana:
BAMAt
MAJADIt
PERUMt
SANDt
KESt
PENDIDIt
TRANSt
DTPIDt
0
0–

7

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tingkat inflasi (IHK Umum)
Indeks harga kelompok bahan makanan
Indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
Indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
Indeks harga kelompok sandang
Indeks harga kelompok kesehatan
Indeks harga kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga
Indeks harga kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan
Dummy TPID
Konstanta
Koefisien
Error terms

Persamaan di atas menunjukkan sumber-sumber inflasi yang terjadi di Provinsi Papua Barat
dilihat berdasarkan kelompok komoditi penyusun IHK. Selain itu, persamaan ini juga mencoba
melihat pengaruh dari adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pembentukan inflasi di
Provinsi Papua Barat.
Dengan mengetahui sumber atau faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi inflasi maka
diharapkan hal tersebut dapat menjadi gambaran terkait sumber persistensi inflasi di Provinsi
Papua Barat.

4.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Statistik Deskriptif
Hasil uji statistik deskriptif (Tabel-2) pada seluruh variabel menunjukkan bahwa rata-rata
tingkat IHK Umum di Provinsi Papua Barat selama periode penelitian tercatat rata-rata sebesar 135,
dengan tingkat IHK Umum terendah sebesar 111.81 dan tertinggi sebesar 162.35. Inflasi pada
kelompok MAJADI menunjukkan rata-rata inflasi yang paling tinggi dibandingkan kelompok
komoditas barang/jasa lainnya, yaitu sebesar 155.85 selama periode penelitian. Kemudian rata-rata
tingkat inflasi tertinggi setelah kelompok MAJADI berturut-turut diikuti oleh kelompok BAMA
dan kelompok KES dengan nilai rata-rata IHK sebesar 153.69 dan 124.99. Rata-rata tingkat inflasi
terendah selama periode penelitian terjadi pada kelompok TRANS. Yang menarik adalah bahwa
meskipun kelompok MAJADI memiliki rata-rata tertinggi selama periode, namun titik tertinggi
(maksimal) inflasi justru pada kelompok BAMA. Artinya, dalam waktu tertentu, inflasi di Provinsi
Papua Barat pernah mencapai titik tertinggi yaitu pada kelompok bahan makanan. Hal menarik
lainnya adalah bahwa deflasi tidak pernah terjadi pada kelompok bahan makanan, kesehatan dan
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transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang ditunjukkan oleh titik minimal (terendah) selama
periode penelitian.
TABEL-2: Statistik Deskriptif
Minimum
IHK
111.81
BAMA
114.69
MAJADI
113.25
PERUM
109.67
SAND
99.40
KES
108.32
PEND
103.80
TRANS
107.18
Sumber: hasil pengolahan data

Maximum
162.35
197.79
193.20
138.12
120.87
140.38
133.41
121.18

Mean
135.3375
153.3900
155.8575
123.2125
110.7775
124.9925
115.5063
112.7138

Std. Deviation
17.08343
27.31350
28.76996
10.12653
8.24595
11.04618
11.81277
5.22269

4.2. Pengujian Persistensi Inflasi
Pengujian persistensi inflasi Provinsi Papua Barat dengan menggunakan model autoregressive
menghasilkan output sebagaimana pada Tabel-3.
TABEL-3. Hasil Pengujian Persistensi Inflasi

Model

R

R Square

Model Summary
Adjusted R Square

.992a
.984
1
a. Predictors: (Constant), IHK_1

Model

Std. Error of the Estimate
.984

1.00784

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

2.648
1 (Constant)
.981
IHK_1
a. Dependent Variable: IHK
Sumber: hasil pengolahan data

2.041
.018

.992

t

Sig.

1.297
55.773

.200
.000

Derajat persistensi yang tinggi menunjukkan lambatnya tingkat inflasi ke tingkat alamiahnya.
Sebaliknya derajat persistensi yang rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi kembali ke
tingkat alamiahnya. Tingkat persistensi inflasi dapat dilihat dari koefisien autoregresif. Persistensi
inflasi dikatakan tinggi apabila tingkat inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai lag-nya,
sehingga koefisiennya mendekati 1. Berdasarkan hasil uji autoregresif (AR) menggunakan program
Eviews sebagaimana Tabel-3, diketahui bahwa koefisien autoregresif (AR (1)) sebagai indikator
persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat bernilai 0,981. Nilai tersebut menunjukkan mendekati
angka 1 (satu), yang berarti bahwa tingkat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat tergolong tinggi.2
Koefisien persistensi yang tinggi menyatakan lambatnya tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat
alamiahnya setelah timbul suatu shock sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi Provinsi Papua
Barat bersifat persisten. Persistensi inflasi Provinsi Papua Barat yang tinggi ini berarti bahwa secara
umum nilai inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai masa lalunya, sehingga pengaruh guncangan
atau shock terhadap inflasi akan sulit dinetralisir yang mengakibatkan inflasi akan sulit untuk
kembali ketingkat alamiahnya. Dengan hasil ini maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama
penelitian ini diterima.
Hasil ini menjadi bukti empiris yang menguatkan fakta bahwa persistensi inflasi daerah di
Indonesia relatif tinggi. Penelitian Bank Indonesia di beberapa wilayah, seperti Kendari (2010) dan
Kalimantan Tengah (2010), menyebutkan derajat persistensi inflasi yang tinggi, yaitu di Kendari
sebesar 0,82 dan Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kota Palangkaraya dan Sampit sebesar 0,4–
2

Kategori persistensi inflasi tinggi apabila tingkat persisten mencapai nilai > 0,80 (Arimurti dan Trisnanto , 2011).
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0,9. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh
Arimurti dan Trisnanto (2011) mengenai persistensi inflasi di Jakarta yang tergolong tinggi yaitu
sebesar 0,94. Begitu pula dengan Hidayati (2013) yang menemukan bahwa persistensi inflasi di Jawa
Timur juga tergolong tinggi yaitu sebesar 0,90. Sehingga dapat dinyatakan bahwa persistensi inflasi
yang tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia yaitu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan
Papua.
4.3. Pengujian Sumber Inflasi
Pengujian sumber inflasi Provinsi Papua Barat difokuskan pada sisi penawaran. Sumbersumber inflasi yang terjadi di Provinsi Papua Barat dilihat berdasarkan sejumlah komoditas atau
kelompok barang/jasa penyusun IHK yang terdiri dari komponen volatile foods dan administered
price. Terdapat tujuh kelompok komoditi penyusun IHK yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
kelompok bahan makanan (BAMA); kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau
(MAJADI); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (PERUM); kelompok sandang
(SAND); kelompok kesehatan (KES); kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (PENDIDI);
kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan (TRANS).
Pengujian sumber persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat dengan Regresi Linier Berganda
diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel-4.
TABEL-4. Hasil Pengujian Sumber Inflasi
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
(Constant)
-.036
1.606
-.022
BAMA
.317
.002 143.557
MAJADI
.146
.004
36.314
PERUM
.236
.006
36.951
SANDANG
.060
.015
4.028
KES
.028
.003
10.926
PEND
.050
.005
10.814
TRANS
.163
.003
57.219
DTPID
-.025
.026
-.953
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)
Sumber: hasil pengolahan data

Prob.

.982
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.346
0.998
0.996
275297
0.000

Dari hasil estimasi model untuk mengetahui sumber inflasi Provinsi Papua Barat pada Tabel-4,
variabel terbesar yang signifikan (pada alpha 5%) mempengaruhi inflasi di Provinsi Papua Barat
adalah kelompok bahan makanan (BAMA) dengan koefisien sebesar 0,317 dan kelompok
perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (PERUM) dengan koefisien sebesar 0,236. Kedua
kelompok ini termasuk dalam komponen administered price atau volatile foods. Dengan hasil ini
maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua penelitian ini diterima.
Kelompok bahan makanan merupakan komponen volatile foods karena pada kelompok ini
terdiri atas bahan makanan seperti beras, daging, kacang-kacangan, buah-buahan, dan lain
sebagainya yang rentan terhadap guncangan seperti bencana alam, gagal panen, kekeringan, dan
kebanjiran. Harga volatile food juga dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan
domestik dan perkembangan harga komoditas pangan internasional. Adanya guncangan seperti ini
sering dialami oleh daerah-daerah di Indonesia, tidak terkecuali wilayah Provinsi Papua Barat.
Pada triwulan II dan III tahun 2013 sebagai periode di mana inflasi Provinsi Papua Barat
mencapai titik tertinggi dalam periode penelitian, inflasi di kelompok bahan makanan mengalami
peningkatan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kelompok bahan makanan pada
periode ini mengalami inflasi sebesar 13,81% (y.o.y) dan 5,55% (q.t.q), angka tersebut lebih tinggi
dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,30% (y.o.y) dan 4,17% (q.t.q). Inflasi dari
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kelompok bahan makanan merupakan inflasi tertinggi jika dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh subkelompok bumbu-bumbuan yang tercatat mengalami
inflasi sebesar 81,55% (y.o.y). Kenaikan tersebut terutama terjadi pada komoditas seperti bawang
merah, cabe rawit, cabe merah, dan gula merah yang mencapai lebih dari 40 % (y.o.y). Selain itu,
subkelompok daging dan hasilnya juga menjadi penyumbang tingginya inflasi kelompok bahan
makanan, terutama disebabkan oleh meningkatnya harga daging ayam. Inflasi tertinggi terjadi pada
akhir tahun 2013 sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM) premium bersubsidi (administered price) pada pertengahan tahun 2013. Kebijakan
kenaikan BBM tersebut menyebabkan peningkatan inflasi di subsektor bensin dan transportasi
khususnya pada aspek distribusi bahan-bahan makanan (Bank Indonesia, 2014).
GRAFIK-2. Inflasi Provinsi Papua Barat Menurut Komponen Disagregasi

Sumber: Bank Indonesia (2014)
Temuan ini dikonfirmasi oleh publikasi Bank Indonesia (2014) bahwa berdasarkan
disagregasi3 inflasi Provinsi Papua Barat pada 3 tahun terakhir (Lihat Grafik-2), tingkat inflasi
terutama bersumber dari peningkatan tekanan inflasi di kelompok administered price dan volatile
food. Kelompok administered price tercatat mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki
triwulan II tahun 2013. Tekanan inflasi dari kelompok ini terus berada di atas rata-rata inflasi IHK
hingga triwulan IV tahun 2015. Peningkatan inflasi kelompok administered price didorong oleh
peningkatan tarif angkutan atau transportasi. Sedangkan kelompok volatile food tercatat
mengalami peningkatan tekanan inflasi yang tajam dan di atas rata-rata inflasi IHK pada triwulan
III tahun 2013. Sementara itu, kelompok inflasi inti (core) tercatat relatif stabil, dimana kelompok
komoditas ini mencatatkan inflasi yang cenderung tetap selama periode penelitian. Pada inflasi inti
(core), tekanan inflasi relatif stabil. Secara umum, inflasi di kelompok ini masih berasal dari
subkelompok makanan jadi, perumahan, dan sandang akibat peningkatan permintaan.
4.4. Pengujian Persistensi Inflasi Komoditas atau Kelompok Barang/Jasa
Di samping pengukuran derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat secara umum,
penelitian ini juga melakukan pengukuran tingkat persistensi inflasi IHK berdasarkan sejumlah
komoditas atau kelompok barang/jasa pembentuknya. Hasil estimasi derajat persistensi inflasi di
Provinsi Papua Barat pada tiap-tiap komoditas atau kelompok barang/jasa adalah sebagaimana
Tabel-5.
Derajat persistensi inflasi berdasarkan sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa
pembentuknya pada Tabel-5 diperoleh dengan menjumlahkan seluruh koefisien AR masing-masing
3

Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi inflasi inti (core inflation) dan inflasi non-inti (volatile food dan administered
prices). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang
bersifat fundamental.
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komoditas atau kelompok barang/jasa. Hasil estimasi derajat persistensi inflasi secara umum
menunjukkan bahwa inflasi IHK Provinsi Papua Barat persisten pada hampir seluruh komoditas
atau kelompok barang/jasa. Hal ini sejalan dengan persistensi inflasi umum yang juga menunjukkan
angka persistensi yang tinggi. Dari tujuh komoditas atau kelompok barang/jasa pembentuk IHK,
seluruhnya menunjukkan derajat persistensi inflasi yang relatif tinggi, berada pada kisaran nilai
lebih dari 0.80. Hasil estimasi menunjukkan bahwa derajat persistensi inflasi kelompok bahan
makanan, makanan jadi, perumahan, air, listrik, gas, dan kesehatan.
TABEL-5. Derajat Persistensi Inflasi Komoditas atau Kelompok Barang/Jasa
No.
Komoditas/Kelompok
Derajat Persistensi
1
bahan makanan
0.94
2
makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau
0.97
3
perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar
0.93
4
Sandang
0.80
5
Kesehatan
0.98
6
pendidikan, rekreasi dan olahraga
0.78
7
transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan
0.88
Sumber: Hasil Olah Data
Selanjutnya, tingginya derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat tercermin pula dari
lamanya waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum
kembali ke nilai rata-ratanya. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Arimurti dan Trisnanto
(2011), Alamsyah (2008), dan Hidayati (2013), diperoleh hasil perhitungan waktu dari masingmasing komoditas atau kelompok barang/jasa untuk kembali ke inflasi alamiahnya sebagaimana
Grafik-3.
GRAFIK-3: Waktu yang Dibutuhkan Inflasi Kelompok Komoditi Kembali ke Nilai Rata-rata
(Bulan)
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Sumber: Bank Indonesia, 2015, diolah
Dengan besarnya persistensi inflasi Provinsi Papua Barat yaitu 0,98, maka waktu yang
dibutuhkan oleh inflasi umum untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu sekitar 49 bulan. Sedangkan
untuk kelompok komoditi dengan derajat persistensi antara lebih dari 0.80 memerlukan waktu
selama 4 hingga 49 bulan. Kelompok komoditi dengan derajat persistensi inflasi tertinggi yaitu
kelompok kesehatan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memerlukan waktu yang
paling lama kurang lebih masing-masing 49 bulan dan 32.33 bulan sebelum kembali ke nilai
alamiahnya. Sedangkan kelompok komoditi pendidikan, rekreasi dan olahraga hanya memerlukan
waktu kurang lebih 3.55 bulan untuk kembali ke nilai alamiahnya (Grafik-3).
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4.5. Peranan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terhadap Inflasi Provinsi Papua Barat
Untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerja sama dan
koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dan Pemerintah. 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
Daerah (TPID) di level daerah pada tahun 2008. Inisiatif pembentukan TPID dimulai sejak 2008
dengan dukungan dari berbagai kalangan, khususnya di daerah. Saat ini telah terbentuk 93 TPID di
33 provinsi yang mencerminkan semakin tingginya kesadaran daerah terhadap implikasi inflasi bagi
kegiatan pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Keanggotaan TPID yang
terdiri atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro
Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait
lainnya sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam
kerangka stabilitas harga (Bank Indonesia, 2015).
Pada tingkat regional Provinsi Papua Barat, TPID telah dibentuk dan aktif pada awal tahun
2015. Dengan telah berdirinya TPID di seluruh kabupaten/kota maka diharapkan koordinasi dan
proses pengendalian inflasi dapat berjalan lebih baik (Bank Indonesia, 2014).
TPID dalam penelitian ini diproksikan dengan variabel kualitatif (dummy). TPID Provinsi
Papua Barat mulai dibentuk pada awal tahun 2014, maka periode time series sebelum dibentuknya
TPID diwakili dengan nilai 0 dan periode setelahnya diwakili dengan nilai 1.
Hasil estimasi (pengujian) peranan Dummy TPID terhadap pembentukan inflasi di Provinsi
Papua Barat dengan Ordinary Least Square sebagaimana pada Tabel-6 berikut.
TABEL-6. Hasil Estimasi Peranan Dummy TPID
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
TPID
-.025
.026
-.953
Sumber: hasil olah data

Prob.

.346

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel-6, koefisien variabel Dummy TPID bernilai sebesar 0,025. Hal ini dapat dipahami bahwa keberadaan TPID di Provinsi Papua Barat sebagai upaya untuk
mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi,
terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional (IHK) di Provinsi Papua Barat.
Artinya, terdapat perbedaan pada persistensi inflasi sebelum dan setelah adanya TPID. Sebelum
dibentuknya TPID yaitu sebelum pertengahan tahun 2014, inflasi cenderung tinggi. Sedangkan
setelah dibentuknya TPID, inflasi cenderung menurun dari bulan ke bulan. (Lihat Grafik-4).
Meskipun demikian, sejatinya peran TPID dalam pengontrolan tingkat inflasi di Papua Barat belum
terlihat secara nyata (tidak signifikan secara statistik). Hal ini terindikasi secara visual dari grafik
bahwa tren penurunan mulai berlangsung beberapa bulan setelah terbentuknya TPID yang
menandakan pengaruh TPID tidak terlihat secara langsung sejak dibentuk.
Dengan hasil ini maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima. Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil kajian Subekan dan Azwar (2016) yang menganalisis peran TPID
pada pembentukan harga di Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menemukan bahwa keberadaan
TPID di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan terbukti memiliki arah hubungan
negatif terhadap inflasi regional di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Papua Barat oleh Bank Indonesia
disebutkan bahwa perkembangan inflasi di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir lebih dipengaruhi oleh komponen inflasi volatile food dan administered prices. Hal ini
menunjukkan bahwa tekanan inflasi yang ada masih didominasi oleh pengaruh unfavorable shocks
antara lain kenaikan harga komoditas strategis seperti bahan pangan, bahan bakar minyak dan tarif
listrik. Melihat perbedaan karakteristik Provinsi Papua Barat yang terdiri atas kepulauan dan
pegunungan dimana tidak semua daerah mampu memproduksi semua kebutuhannya sendiri
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sehingga mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap daerah lain baik sesama daerah
dalam wilayah Provinsi Papua Barat atau dengan daerah di luar wilayah Provinsi Papua Barat. Di
tengah permasalahan struktural yang ada, kondisi ketergantungan pasokan suatu daerah dengan
daerah lain, struktur pasar yang belum efisien, dan panjangnya jalur distribusi barang untuk sampai
ke konsumen, maka penguatan kerja sama pasar antardaerah merupakan salah satu alternatif solusi
dalam menjamin kesinambungan pasokan dalam rangka mendorong terwujudnya sasaran inflasi
yang rendah dan stabil.
GRAFIK-4. Tingkat Inflasi Umum Provinis Papua Barat Sebelum dan Sesuadah Pembentukan
TPID

Sumber: BPS, 2017, diolah
Di antara upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Papua
Barat adalah peran TPID Provinsi Papua Barat dengan menginventarisir data potensi yang menjadi
komoditas strategis untuk dikerjasamakan, menganalisis data surplus-defisit, mengidentifikasi data
daerah yang berpotensi untuk bekerjasama, menginventarisir bentuk-bentuk kerjasama yang telah
ada di wilayah kerja Provinsi, dan memberikan rekomendasi kepada Pemda tentang bentuk dan
cakupan kerjasama yang perlu dilakukan.
Mengingat bahwa penelitian ini menemukan bahwa tingginya derajat persistensi inflasi di
Provinsi Papua Barat antara lain diakibatkan oleh tingginya derajat persistensi inflasi yang terjadi
pada kelompok volatile food dan kelompok administered price, maka seluruh pemangku kebijakan
di tingkat pemerintah daerah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan
Dinas Perhubungan Provinsi Provinsi Papua Barat bersama TPID perlu untuk membentuk desk
kerja sama untuk melakukan pemantauan harga, pasokan dan distribusi kelompok komoditas yang
masuk dalam kelompok volatile food dan administered price, serta melaporkannnya secara
mingguan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

5.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi di Provinsi Papua Barat memiliki derajat persistensi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan
bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah
adanya shock. Tingginya derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat tercermin dari lamanya
jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum
kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi Provinsi Papua Barat
untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 49 bulan;
Tingkat inflasi Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada komponen
administered price dan volatile foods. Hal ini dapat dilihat dari kelompok komoditi yang memberikan
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kontribusi besar pada pembentukan inflasi yaitu kelompok bahan makanan dan kelompok
perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar;
2. Keberadaan TPID di Provinsi Papua Barat sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan
moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah
hubungan negatif terhadap inflasi regional di Provinsi Papua Barat. Artinya, terdapat perbedaan
inflasi sebelum dan setelah adanya TPID, meskipun secara statistik belum terlihat nyata
(signifikan).

6.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Inflasi yang tinggi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Inflasi yang tinggi
akan memberikan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan
memengaruhi daya beli masyarakat terutama yang berpendapatan tetap. Pengelolaan ekonomi
akan menjadi lebih sulit bila tingkat inflasi yang terbentuk menjadi persisten. Sesuai dengan
salah satu definisi mengenai persistensi inflasi, laju inflasi akan membutuhkan waktu yang lebih
lama untuk kembali kepada tingkat sebelum terjadi kejutan (shock). Hal tersebut dapat
berimplikasi terhadap besarnya upaya yang diperlukan untuk menurunkan tingkat inflasi.
Persistensi inflasi yang tinggi di Provinsi Papua Barat memberikan implikasi bahwa upaya
penurunan inflasi nasional akan menjadi tantangan yang lebih besar mengingat Provinsi Papua
Barat memiliki bobot yang relatif besar dalam pembentukan inflasi nasional;
2. Berdasarkan hasil estimasi, tingginya derajat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat antara
lain diakibatkan oleh tingginya derajat persistensi inflasi yang terjadi pada kelompok volatile food
dan kelompok administered price. Inflasi volatile food dan administered price yang tinggi akan
mempengaruhi ekspektasi inflasi sehingga berpotensi mempersulit upaya pengendalian inflasi
daerah. Hal ini berimplikasi bahwa koordinasi para pemangku kebijakan di bidang terkait,
dalam hal ini Bank Indoensia, Pemerintah Daerah dan TPID, harus dioptimalkan lagi. Selain itu,
pengendalian administered price sangat bergantung pada upaya Pemerintah Daerah untuk
mengatur timing dan magnitude kebijakan di bidang harga (dan pendapatan) sehingga
memberikan dampak yang minimal terhadap inflasi, misalnya dengan penetapan harga
(administered price) secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi
pada inflasi dan harga di kelompok komoditas lainnya;
3. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup hanya dengan melalui kebijakan moneter yang
bersifat skala nasional. Permasalahan inflasi di daerah banyak yang sifatnya non-moneter atau
butuh koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah terkait pengendaliannya. Oleh karena
itu, selain mengandalkan kebijakan ekonomi secara nasional, diperlukan pula kebijakan dari
pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di daerah, sehingga peran dan fungsi Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah dibentuk menjadi amat penting dan krusial dalam
merumuskan kebijakan dan rekomendasi terkait penanganan inflasi daerah;
4. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup hanya melakukan pengendalian secara parsial yang
fokus pada kelompok komoditas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam
pembentuk inflasi daerah, tetapi juga hendaknya melihat seluruh kelompok komoditas secara
simultan. Hal ini karena sifat keterkaitan yang dimiliki antar harga kelompok komoditas
pembentuk inflasi yang memiliki kontribusi pada peningkatan inflasi di kelompok komoditas
lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil empiris penelitian ini bahwa komoditas selain yang
termasuk dalam kelompok volatile food dan administered price juga memiliki kontribusi yang
signifikan terhadap persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat;
5. Upaya pengendalian inflasi daerah terutama pada pengendalian harga kelompok bahan makanan
memerlukan kebijakan yang sifatnya struktural, terutama dalam mendorong terjadinya
perbaikan dalam pola distribusi pasokan serta dukungan infrastruktur yang memperlancar
transportasi dan distribusi barang. Salah satunya dengan pembentukan perusahaan daerah
sebagai badan penyangga pangan yang berperan dalam manajemen distribusi dan pasokan di
kabupaten/kota Provinsi Provinsi Papua Barat.
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