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INFLASI
Kamus Besar Bahasa Indonesia

Inflasi: kemerosotan nilai uang (kertas) 

karena banyaknya dan cepatnya uang 

(kertas) beredar sehingga menyebabkan 

naiknya harga barang-barang

Badan Pusat Statistik

Inflasi: keadaan perekonomian negara dimana ada 

kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam 

waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak 

seimbangnya arus uang dan barang

Inflasi bisa diukur dengan indikator Indeks 

Harga Konsumen (IHK), yang dikelompokkan 

ke dalam  7 kelompok pengeluaran:
- Kelompok bahan makanan

- Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau

- Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar

- Kelompok sandang

- Kelompok kesehatan

- Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga

- Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan

1.Demand pull inflation

Terjadi karena permintaan akan barang atau jasa 

lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen.

2.Cost push inflation

Terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi 

sehingga harga penawaran barang naik.

3.Bottle neck inflation

Merupakan campuran yang disebabkan oleh faktor 

penawaran atau faktor permintaan.

Inflasi Berdasarkan Penyebabnya:



KEBIJAKAN FISKAL (APBN/APBD)
Penggunaan Instrumen Penerimaan (misalnya: dengan menaikkan pajak) 

dan Mengurangi Pengeluaran Pemerintah (belanja/spending better)

PENGENDALIAN INFLASI

KEBIJAKAN MONETER (Bank Indonesia)

Pembatasan Uang Beredar, Diskonto Suku Bunga, Operasi 

Pasar

KEBIJAKAN NON FISKAL DAN NON MONETER

• Peningkatan Produksi

• Mempermudah Impor

• Menstabilkan Pendapatan Masyarakat

• Menetapkan Harga Maksimum

• Pengendalian Distribusi Barang



Melakukan optimalisasi anggaran 

dalam APBD terkait pengendalian 

inflasi daerah, antara lain menjaga 

keterjangkauan harga , daya beli 

masyarakat, kelancaran distribusi dan 

transportasi, kestabilan harga dan 

ketersediaan bahan pangan, serta 

memberikan bansos

Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pemda menganggarkan belanja wajib 

perlindungan sosial untuk periode 

Oktober-Desember 2022 sebesar 2% 

dari Dana Transfer Umum (DTU), 

tidak termasuk DBH yang telah 

ditentukan penggunaannya dan 

belanja wajib 25% dari DTU yang 

sudah dianggarkan

Dalam keadaan darurat 

pemda dapat melakukan 

pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya, 

termasuk belanja untuk 

keperluan mendesak

UU No 17 Tahun 2003 ttg 

Keu Negara

Pasal 28 ayat (4)

Dalam melaksanakan tugas, 

kepala daerah berwenang 

antara lain mengambil 

tindakan tertentu dalam 

keadaan mendesak yang 

sangat dibutuhkan daerah 

dan/atau masyarakat

UU No 23 Tahun 2014 ttg 

Pemda

Pasal 65 ayat (2) huruf d

Pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan daerah 

mempunyai kewenangan antara 

lain mengambil Tindakan tertentu 

dalam keadaan mendesak yang 

sangat dibutuhkan daerah 

dan/atau masyarakat

PP No 12/2019 ttg Pengel Keuda

Pasal 4 ayat (2) huruf e

PP No 12 Tahun 2019 ttg Pengelolaan 

Keuda (Pasal 69 ayat (2))

Tata cara penggunaan 

belanja tidak terduga untuk 

mendanai keperluan 

mendesak dilakukan melalui 

pergeseran anggaran dari 

BTT kepada belanja 

SKPD/Unit SKPD yang 

membidangi

Permendagri No 77 Tahun 

2020 ttg Pedoman Teknis 

Pengekolaan Keuda

SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ 

tentang Penggunaan BTT dalam 

Rangka Pengendalian Inflasi 

Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

134/PMK.07/2022 Tanggal 5 September 

tentang Belanja Wajib dalam Rangka 

Penanganan Dampak Inflasi Tahun 

Anggaran 2022

PP No 12/2019 ttg Pengel Keuda
Pasal 68 ayat (1) dan (2) dan Pasal 69 ayat (2)

Belanja tidak terduga merupakan anggaran belanja APBD untuk keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan 

pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan

Keperluan mendesak:

-Kebutuhan untuk pelayanan dasar masy yg belum tersedia anggarannya

-Belanja yg bersifat mengikat & wajib

-Pengeluaran di luar kendali pemda & tidak dapat diprediksi serta amanat UU

-Pengeluaran yg jika ditunda akan menimbulkan kerugian lebih besar

Keputusan Menteri Desa PDTT No. 97 tahun 2022 tgl 

11 Juli 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan 

Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa

Keputusan Menteri Desa PDTT No 82/2022 tgl 

11 Juli 2022 tentang Pedoman Ketahanan 

Pangan di Desa

•Peraturan Mneteri Desa PDTTT No.7 Thaun 2021 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 

2022





Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban

Penetapan penerima 
manfaat

Penyediaan alokasi anggaran Realisasi penyaluran Akuntabilitas pertanggungjawaban

Skema penyaluran Ketepatan sasaran, jumlah dan waktu

ASPEK PENGAWASAN 

- Bentuk pengawasan: pendampingan, pemantauan, reviu, dan audit tujuan tertentu terhadap:

a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;

b. penciptaan lapangan kerja; dan/ a tau

c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah

- Tujuan pengawasan: 

• Meyakinkan pemenuhan kewajiban pemda dalam penanganan pengendalian inflasi di daerah

• Meyakinkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan penanganan pengendalian inflasi di daerah

- Fokus pengawasan:
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