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BADAN Pusat Statistik 
(BPS) merilis defl asi yang 
untuk pertama kalinya 
terjadi dalam tiga bu-

lan berturut-turut sejak periode 
Maret-September 1999.

Dalam jumpa pers di Jakarta, 
kemarin, Kepala BPS Suhariyanto 
mengingatkan situasi seperti itu 
harus menjadi perhatian khusus ka-
rena merupakan tanda-tanda dari 

perlemahan daya beli masyarakat.
“Sebelumnya, defl asi berturut-

turut terjadi pada 1999, mulai 
Maret hingga September,” kata 
Suhariyanto.

Defl asi di 1999 itu, sambungnya, 
terjadi selama tujuh bulan seiring 
dengan adanya pemulihan ekono-
mi setelah Indonesia dihantam 
oleh krisis fi nansial 1998.

Namun defl asi tiga bulan berturut-
turut kali ini terjadi lantaran adanya 
penurunan harga berbagai komodi-
tas di tiap wilayah Tanah Air.

Dalam catatannya, defl asi pada 
September 2020 di level 0,05%, 
Agustus 0,05%, dan Juli 0,1%. Kon-
disi itu menjadi pertanda menu-
runnya daya beli masyarakat.

Apalagi, lanjut Suhariyanto, 
infl asi inti saat ini tercatat 1,86% 
atau menurun sejak April 2020. 
Padahal dalam periode tersebut 
ada momen perayaan Lebaran 
yang biasanya menyumbang in-
fl asi tinggi.

“Yang perlu diwaspadai ada-
lah infl asi inti yang turun sejak 
Maret. Infl asi inti rendah itu telah 
menunjukkan daya beli masih 
sangat-sangat lemah. Defl asi juga 
perlu diwaspadai karena sudah 
tiga bulan berturut-turut, artinya 
triwulan tiga ini daya beli rendah,” 
katanya.

Lesunya permintaan dari ma-
syarakat tersebut terjadi karena 

pemerintah masih memberlaku-
kan pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB) sehingga  mem-
batasi kegiatan maupun aktivitas 
ekonomi.

Permintaan rendah
Di kesempatan berbeda, Kepala 

Badan Kebijakan Fiskal Kemen-
terian Keuangan Febrio Nathan 
Kacaribu menyatakan defl asi yang 
terjadi selama tiga bulan berturut-
turut merupakan sinyal ekonomi 
Indonesia yang belum pulih ka-
rena permintaan masih rendah.

“Infl asi akan rendah dan dalam 
konteks ini tiga bulan berturut-
turut defl asi kecil. Ini jadi sinyal 
bagi pemerintah, interpretasinya 
bahwa sisi permintaan belum pu-
lih,” katanya dalam sebuah diskusi 
daring, kemarin.

Febrio menuturkan, belum 

pulihnya permintaan yang ter-
lihat dari deflasi tersebut akan 
menjadi acuan bagi pemerintah 
untuk terus menggenjot berbagai 
stimulus yang bisa menggerak-
kan permintaan, seperti bantuan 
sosial, banpres produktif, dan 
subsidi gaji.

“Masih harus kita pastikan seperti 
perlindungan sosial yang masih 
lanjut terus sampai akhir tahun dan 
lumayan on schedule karena setiap 
bulan ada disbursement sampai 
Rp200 triliun lebih,” ujarnya.

Sementara mengenai resesi 
Indonesia, Febrio mengatakan 
pemerintah sudah diprediksikan 
mengalami hal tersebut sejak per-
ekonomian melambat pada kuar-
tal I yang hanya tumbuh 2,97%.

Kemudian perlambatan berlan-
jut pada kuartal II yakni terkon-
traksi hingga 5,32% serta untuk 
kuartal III diperkirakan masih da-
lam zona negatif di kisaran minus 
2,9% hingga minus 1%.

“Kalau resesi, ya tahun ini su-
dah. Resesi bukan sesuatu yang 
terlalu penting kapan resesinya. 
Tapi yang namanya resesi itu 
adalah perlambatan aktivitas 
ekonomi secara berkepanjangan,” 
katanya. (Des/Ant/E-2)

 ANTARA /SENO

PASAR 
EKSPOR: Pekerja 
mengolah kedelai 

edamame di PT 
Mitratani Dua 
Tujuh, Mangli, 
Jember, Jawa 

Timur, kemarin. 
PT Mitratani 

Dua Tujuh 
memproduksi 
sayuran beku 
untuk ekspor 

seperti kedelai 
edamame dan 
okura dengan 

nilai ekspor per 
tahun mencapai 

Rp360 miliar.

Infl asi yang juga terus menurun sejak April 
2020 perlu diwaspadai sebagai tanda sangat 
lemahnya daya beli masyarakat. Padahal di 
kurun waktu itu ada momen Lebaran yang 
biasanya menyumbang infl asi.

PT PLN (persero) menurunkan tarif listrik 
mulai kemarin hingga Desember 2020, se-
suai dengan arahan Menteri ESDM Arifi n 
Tasrif soal penurunan tarif adjustment un-
tuk pelanggan golongan rendah.

Executive Vice President Communication 
and CSR PLN, Agung Murdifi , di Jakarta, 
kemarin, mengungkapkan listrik sudah 
menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat 
ini karena seluruh aktivitas masyarakat 
ditopang pasokan listrik.

Dengan penurunan tarif itu, harga per/
kWh untuk tarif golongan rendah yang 
sebelumnya Rp1.467 per kWh menjadi 
Rp1.444,70 per kWh atau turun Rp22,5 per 
kWh. Penetapan itu berlaku untuk Oktober 
sampai Desember 2020.

Keputusan itu diambil pemerintah karena 
mempertimbangkan kondisi ekonomi ma-
syarakat yang terdampak covid-19, sekali-
gus sebagai wujud kehadiran negara untuk 
memberi kemudahan dan solusi bagi para 
pelanggan listrik.

“Dengan penurunan ini, pemerintah dan 
PLN ingin memberi ruang untuk pelanggan 
golongan rendah agar dapat lebih banyak 
memanfaatkan listrik guna menunjang 
kegiatan ekonominya dan dalam kegiatan 
keseharian,” jelas Agung.

Ia menambahkan, penurunan tarif bagi 
golongan rendah itu tidak menyertakan 
syarat apa pun.

“Silakan nikmati penurunan tarif ini dan 
gunakan listrik PLN dengan nyaman dan 
tentu saja aman,” tambah Agung.

Pelanggan yang mendapatkan penu-
runan tarif listrik itu ialah kelompok R-1 
TR 1300VA, R-1 TR 2200 VA, R-2 TR 3500 
VA-5500 VA, R-3 TR 6600 VA, B-2 TR 6600 
VA-200 kVA, P-1 TR 6600 VA-200 kVA, dan 
P-3 /TR.

Sementara itu, untuk pelanggan rumah 
tangga daya 450 VA mendapat diskon 100% 
digratiskan) dan pelanggan rumah tangga 
daya 900 VA bersubsidi mendapatkan dis-
kon 50% yang sudah dimulai sejak April 
2020. Selain itu, keringanan juga diberikan 
bagi pelanggan bisnis kecil daya 450 VA dan 
industri kecil daya 450 VA dengan diskon 
100%. (Ant/E-2)

Tarif Listrik
Turun
hingga 
Desember
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