
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflasi dan Pertumbuhan 
Ekonomi lampung 

Yoke Muelgini** 
 
Senin, 19 Desember 2005 

SEJAK pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) 
rata-rata di atas 100 persen, pada 1 Oktober lalu, sampai akhir 
tahun ini dan semester pertama 2006 tampaknya kita masih 
merasakan berlangsung sesuatu fenomena inflasi yang juga terbukti 
meningkatkan faktor risiko yang mengancam stabilitas 
makroekonomi. Terutama, tingginya ekspektasi inflasi dan belum 
pulihnya kondisi eksternal. 

Akibatnya, inflasi yang sedang terjadi dan secara umum kita rasakan, 
tidak hanya menyebabkan turunnya daya beli masyarakat (konsumsi) 
yang berpendapatan tetap dan miskin tetapi juga memperlebar 
perbedaan distribusi pendapatan. Sebab itu, hal ini berpotensi 
mengancam terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi. 

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia melalui rapat dewan 
gubernur (RDG), 1 November 2005, memutuskan menaikkan BI rate 
125 basis poin menjadi 12,25% yang diikuti langkah memperkuat 
stance kebijakan moneter cenderung ketat (tight bias), guna 
mendukung kelangsungan proses pemulihan ekonomi serta menjaga 
stabilitas di pasar keuangan. 

Di sektor keuangan, kenaikan suku bunga BI rate yang sudah 
mencapai 11,25% dan naiknya risiko investasi akibat kenaikan inflasi 
akan mendorong pemilik modal mengalihkan penggunaan dana dari 
investasi yang makin mahal dan berisiko (serta dari reksadana) ke 
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deposito. Akibatnya, terjadi penurunan investasi (dan permintaan 
kredit investasi di sektor perbankan), yang pada akhirnya menambah 
besarnya potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. 

Desentralisasi, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbeda 
dengan masalah nasional, sejak era reformasi daerah-daerah di 
Indonesia menghadapi dua peristiwa penting yang secara 
fundamental mengubah perilaku ekonomi daerah, termasuk karakter, 
dampak, dan implikasi kebijakan fiskal (termasuk perubahan harga-
harga barang yang diatur pemerintah seperti harga BBM dan tarif 
dasar listrik) dan moneter terhadap perekonomian daerah, yaitu 
dengan terbitnya UUD No. 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan UU No. 3/2004 tentang Perubahan atas UU No. 23/1999 tentang 
Bank Indonesia. Ide dasar pemberlakuan UU No. 23/2004 adalah 
desentralisasi ekonomi daerah. Dalam UU tersebut, peran politik dan 
ekonomi daerah ditingkatkan, sehingga pemerintah daerah dapat 
merancang suatu kebijakan publik yang efisien, efektif, dan kondusif 
bagi kegiatan konsumsi masyarakat dan investasi dunia usaha, 
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sesuai 
dengan yang diharapkan. Sayang, dalam perjalanannya, pelaksanaan 
otonomi daerah, terutama desentralisasi fiskal masih menghadapi 
banyak masalah yang secara internal ditimbulkan daerah sendiri, 
antara lain penerbitan peraturan daerah (perda) baru, yang justru 
menimbulkan ambiguitas. Perda-perda yang berkaitan upaya 
meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah ternyata justru 
menjadi kendala/hambatan terhadap upaya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan tersebut pada gilirannya 
menimbulkan fenomena ekonomi biaya tinggi yang memicu inflasi. 
Selain itu, desentralisasi fiskal ternyata belum menunjukkan dampak 
yang jelas terhadap perbaikan infrastruktur yang diperlukan untuk 
mendorong upaya peningkatan investasi. Implikasi kedua UU 
tersebut terhadap perekonomian daerah adalah di era desentralisasi 
yang memberikan hak pada daerah mengelola perekonomian sendiri, 
sumber inflasi menjadi lebih menyebar di daerah-daerah, lebih sulit 
dikontrol, dan berdampak lebih kuat terhadap perekonomian daerah. 
Mengingat inflasi salah satu indikator kemampuan pemerintah 
daerah dalam mengelola perekonomian, pemerintah daerah perlu 
mengetahui berapa tingkat inflasi yang tidak membahayakan 
pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun kebijakan moneter bukan 
merupakan bagian yang diserahkan kepada daerah, pemerintah 
daerah, suka atau tidak suka, harus turut memikirkan bagaimana 
merancang suatu kebijakan ekonomi dalam suatu kerangka yang 
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seiring-sejalan dengan kebijakan moneter yang bertujuan mencapai 
dan memelihara kestabilan rupiah, terutama sasaran inflasi yang 
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.  
 
Bank Indonesia, di lain pihak dapat ikut memikirkan bagaimana 
merancang kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi daerah 
dengan menjadikan sasaran inflasi secara lebih spesifik, yaitu 
sasaran inflasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung Hubungan 
antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan kurva 
Phillips, yang dalam jangka pendek menunjukkan trade off antara 
inflasi dan pengangguran. Untuk membuktikan ada tidaknya 
fenomena "kurva Phillips" di Daerah Lampung, dapat dibuat suatu 
persamaan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan untuk 
diestimasi dan kemudian dilanjutkan dengan mencari berapa tingkat 
ambang batas inflasi yang mendukung pertumbuhan. Hasil estimasi 
kasar yang penulis lakukan menunjukkan rata-rata inflasi di daerah 
Lampung selama periode prakrisis adalah 8,31% (rata-rata Indonesia 
8,53%). Sedangkan selama periode pascakrisis adalah 11,95%, 
hampir sama dibandingkan rata-rata Indonesia 11,97%. Angka 
tersebut mengindikasikan krisis ekonomi yang terjadi selama periode 
1997--1999 berpengaruh inflatoar perkembangan harga di daerah 
Lampung. Nilai ambang batas inflasi ditemukan sebesar 5,8%, yaitu 
lebih kecil dibandingkan rata-rata Indonesia 6,7%. Dengan rata-rata 
inflasi di daerah Lampung selama periode prakrisis adalah 8,31% dan 
selama periode pasca krisis adalah 11,95%, menunjukkan tingkat 
inflasi di daerah Lampung mempunyai dampak negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Nilai ambang batas inflasi dapat dijadikan 
sebagai semacam early warning system bagi Pemerintah Provinsi 
Lampung untuk senantiasa menjaga tingkat inflasi di Lampung 
berada di bawah ambang batasnya karena tingkat inflasi di atas 
ambang batas akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Nilai ambang batas ini juga dapat dijadikan sebagai salah 
satu indikator mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola 
perekonomian daerah Lampung. Pemprov perlu merancang suatu 
kebijakan publik yang efisien, efektif, dan kondusif bagi kegiatan 
konsumsi masyarakat dan investasi dunia usaha, sehingga dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan yang 
diharapkan, merupakan suatu keharusan. Itu saja tidak cukup! 
Penghapusan berbagai perda, retribusi, dan pungutan liar serta 
berbagai sumber ketidakefisienan dan pemborosan di berbagai sektor 
ekonomi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi mendesak 
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dilakukan. Bagi Kantor BI Bandar Lampung, nilai ambang batas 
inflasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur tambahan dalam 
pemantauan perkembangan inflasi di Lampung, sehingga dapat 
dijadikan sebagai informasi tambahan untuk menyelaraskan 
kebijakan moneter di pusat dengan kondisi di daerah, sehingga 
sasaran inflasi spesifik di daerah Lampung dapat lebih tercapai. 
Upaya tersebut dapat dilakukan, antara lain, dengan memetakan 
mekanisme transmisi kebijakan moneter di Lampung dan mencari 
saluran transmisi kebijakan moneter yang relatif dominan dijadikan 
pedoman spesifik dalam upaya meningkatkan efektivitas kebijakan 
moneter yang dapat mengupayakan inflasi yang terjadi di Lampung 
dapat senantiasa berada pada tingkat yang dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


