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Fitur ini mempermudah Anda untuk membuat tabel 
dengan variabel, tahun, dan wilayah sesuai pilihan 
Anda.

a. Kunjungi website BPS.
b. Klik link Tabel Dinamis yang terletak di sebelah kiri 

website.

c. Pada bagian PIlih Data, pilih subjek Inflasi.
d. Pada bagian PIlih Variabel, pilih Inflasi.
e. Pada bagian PIlih Waktu, pilih tahun dan bulan 

yang Anda butuhkan.
f.  Klik tombol Tambah.

g.  Pada bagian PIlih Variabel Vertikal, pilih   
    kota inflasi yang Anda butuhkan.
h. Pilih tata letak tabel.
i. Klik tombol Submit.
j. Setelah tabel ditampilkan, tabel bisa diunduh dalam 

format .xls,  .csv, .xml, dan .pdf. 
k. Tabel juga bisa dilihat grafik visualisasinya dengan 

klik tombol Grafik.

Tabel Statis  

Tabel statis adalah tabel yang sudah tersedia 
langsung. Tabel tersebut umumnya adalah tabel yang 
diperkirakan sering dicari oleh pengunjung. Cara 
mengunduh tabel statis terkait inflasi adalah sebagai 
berikut.
a. Kunjungi website BPS.
b. Klik tab warna orange Ekonomi dan Perdagangan 

yang terletak di sebelah kiri website.

c. Klik Inflasi.

d. Pada daftar tabel, klik tabel terkait inflasi 
    yang Anda inginkan.

 

e. Setelah tabel tertampil, Anda juga bisa 
    mengunduh datanya dalam format .xls 
    (Microsoft Excel).

3. Tabel Statistik

Terdapat dua jenis tabel statistik yang tersedia 
website BPS, yaitu tabel statis dan tabel dinamis.

Pelayanan Data BPSTabel Dinamis

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi 
pengguna untuk memperoleh data statistik, BPS 
menyediakan PST yang terdiri atas 3 jenis layanan 
sebagai berikut.

1. Perpustakaan
-  Layanan yang tersedia: baca dan salin 

langsung publikasi BPS baik versi softcopy 
maupun hardcopy.

-  Telepon: 
 (021) 385-7046 atau
 (021) 381-0291 
 ext. 3240-3
-  Lokasi: 
   Gedung 2 lantai 1

2. Ruang Galeri Buku
-  Layanan yang tersedia: pembelian 

hardcopy publikasi BPS.
-  Telepon: 
  (021) 381-0291 ext. 7445
- Email: 
  bookstore@bps.go.id
- Lokasi: Gedung 2 lantai 1

3. Ruang Konsultasi Statistik
-  Layanan yang tersedia: konsultasi data 

statistik dan pembelian softcopy publikasi, 
mikrodata, serta peta wilayah kerja statistik.

-  Telepon: (021)350-7057 atau (021)384-1195    
  ext.3230-3234
-  Lokasi: 
   Gedung 2 lantai 3.
-  Alamat surat ditujukan 

kepada Direktur 
Diseminasi Statistik jika 
Anda menggunakan 
media surat untuk permintaan data.



Adapun beberapa manfaat dari data inflasi adalah 
sebagai berikut.

1. Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (wage 
 indexation).

2. Penyesuaian nilai kontrak (contractual payment).
3. Eskalasi nilai proyek (Project Escalation).
4. Penentuan  target  inflasi  (inflation targeting).
5. Indeksasi anggaran pendapatan dan belanja 

negara (budget indexation).
6. Sebagai pembagi PDB, PDRB (GDP Deflator).
7. Sebagai proksi perubahan biaya hidup (proxy of 

cost of living).
8. Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks 

harga saham.
Sumber: Ensiklopedia Indikator Sosial dan Ekonomi (BPS:2011)

2. Berita Resmi Statistik (BRS)

Data terkait inflasi dapat diperoleh melalui beberapa 
media yang disediakan BPS sebagai berikut.

1. Publikasi
Beberapa publikasi yang menyajikan data berkaitan 
dengan inflasi antara lain:
a. Indikator Ekonomi, 
b. Statistik Indonesia,
c. Diagram Timbang IHK
d. Indeks Harga Konsumen di 66 Kota di Indonesia
e. Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan 

Jasa
f.  Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok 

Makanan di 66 Kota di Indonesia
g. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa 

Kelompok Perumahan di 66 Kota
h. Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa 
    Kelompok Sandang di 66 Kota
i.  Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa 

Kelompok Kesehatan, Pendidikan, dan Transpor di 
66 Kota.

j.  Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa 
Jenis Bahan Pokok di Ibukota Provinsi Seluruh 
Indonesia

Publikasi tersebut dapat Anda peroleh melalui:
     
a. Website BPS (http://www.bps.go.id ) pada menu 

Publikasi. Di sini tersedia publikasi versi softcopy 
yang bisa diunduh gratis.

b.  Kunjungan langsung ke Pelayanan Statistik 
Terpadu (PST) di kantor BPS. Untuk pembelian 
hardcopy tersedia di Ruang Galeri Buku. 
Sedangkan pembelian softcopy tersedia di Ruang 
Konsultasi Statistik. Untuk membaca publikasi 
tersedia di Perpustakaan. 

BRS baru 
tentang data 
inflasi dapat 
diperoleh mulai 
dari hari kerja 
pertama setiap 
bulan. BRS 
inflasi dapat 
diperoleh melalui 
media berikut.

Inflasi dan deflasi merupakan salah satu dari 
beberapa indikator penting yang dihasilkan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua indikator 
tersebut diperoleh dari persentase perubahan Indeks 
Harga Konsumsi (IHK) bulan ini terhadap IHK bulan 
sebelumnya. 

IHK sendiri adalah suatu indeks yang menghitung 
rata-rata perubahan harga dari suatu kumpulan 
barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/
rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Suatu barang atau jasa dikatakan mengalami inflasi 
ketika persentase perubahan IHK nya bernilai positif 
(mengalami kenaikan). Sedangkan ketika persentase 
perubahan IHK tersebut bernilai negatif (mengalami 
penurunan), maka bisa dikatakan bahwa barang atau 
jasa tersebut mengalami deflasi. Tetapi jika tidak 
mengalami perubahan harga, maka bisa dikatakan 
bahwa harga suatu barang atau jasa stabil.

IHK, inflasi, dan deflasi merupakan hasil dari Survei 
Biaya Hidup (SBH) dan Survei Harga Konsumen 
(SHK). SBH dilaksanakan 3 tahun sekali. Sedangkan 
SHK dilaksanakan  satu bulan sekali.

Data inflasi disajikan dalam bentuk:
1. Inflasi Nasional
2. Inflasi 66 kota inflasi (Mei 2008–Desember 2013)
3. Inflasi 82 kota inflasi (Januari 2014–sekarang)

Manfaat Data Inflasi
Inflasi, Deflasi, & IHK 

Sumber Data

Level Penyajian

Memperoleh Data Inflasi

Publikasi 
BPS

a. Kunjungan ke PST

Hardcopy BRS inflasi dapat diperoleh dengan gratis di 
PST baik di bagian Perpustakaan, Ruang Galeri Buku, 
maupun Ruang Konsultasi Statistik.

b. Website BPS

Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Kunjungi website BPS.
- Pilih menu Berita Resmi Statistik.
- PIlih kategori subjek Inflasi.
- PIlih bulan yang Anda inginkan.
- Pilih tahun yang Anda inginkan.
- Klik tombol Cari.
- Setelah hasil pencarian tertampil, Pilih BRS tersebut.
- BRS terpilih akan terunduh dalam format .pdf.


