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..FL. ERHELAIAN ritual tahunan
I I masvarakat muslim sesaat

H lasi tiselar. Ritual tersebut

I b&upi namadan. mudik'
dan Lebaran. Kehebohan konsumen

mulai terasa entah di Pasar tra-
disional maupun Pasar modern'
Seolah tradisi rutin, konsumen dan

Drodusen memanfaatkan Periode
ini untuk saling mengeiar motif'
Konsumen tentu memiliki moti{
pemenuhan kebutuhan meski ka-

dang tidak rasional. Saat yang sama,

produren Pun berlomba menSeruk

profit semaksimal mungkin.
Momentum tahu nan sEPertl lnl

mendorong meningkatnya Pola kon-

sumsi masyarakat. PanSan dan san-

dang meniadi komoditas terpopuler

Dada saat Ramadan dan hari raYa

idut fitri. lnflasi terdongkrak akjbat

konsumsi kebutuhan Pokok meninS-

kat taiam. Kesederhanaan sebagai

hikmah namadan tidak berbanding

Iurus dengan perilaku belania khu-

susnva di masyarakat Perkotaan'
Di si;ilah hul(r.rm ekonomi berlaku'
Manakala perminlaan pangan tinSgi'

tenru hargi akan terkerek naik bah-

kan cenderung tak terkendali'

semestinya, Ramadan ialah bu-

Ian pengendalian diri, termasuk
pengendalian konsumsi. Namun,
fakta membuktikan sebaliknYa'
Pertemuan momentum reliSi de-

nqan tradisi budaya men jad ikan

Rlmadan halatan nasional Gairah

'Deravaan' menumbuhkan Potensi
oasar Permintaan barang dan iasa

meningkat pesat Uang beredar lebih

banyak dan cepat. Imbasnya nilai

riil uang merosot. Harga mayoritas

barang dan jasa meloniak lnflasi

tak terhindari.

Pemicu harga naik
Tak mengherankan bila Presi-

den Iokowi bertekad meniungkir-
balikkan harga Pangan serendah

mungkin Lebaran tahun ini' orang

nomor saiu di Indonesia ini misal-

nya menginginkan harSa daging

sipi di bawah RP80 ribu ruPiah Per

kilogram. Tentu ini Pekerjaan ru-

mah sulit bagi kementerian terkait'

Menurunkan harga PanSan Pada

saat Lebaran bukanlah Persoalan
mudah. Dalam catatan statistik lima

rahun lerakhir (2011-2015), inflasi

musiman tersebut menuniukkan
kecenderungan tidak pernah turun'

lika di-rata-ratakan mendekati 1,28%'

PertanvaannYa aPakah mungktn
harga pangan Lebaran tahun ini
turun?

Dalam kamus ilmu ekonomi, inflasi
musiman sepefti Ramadan dan Leba-

ran disebut demand Pull inflation'
yaitu jenis inflasi yang disebabkan
;1eh peningkatan Permintaan dalam

waktu tertentu tanpa disertai pemnS-

katan penawaran Yang memadai'
Ini dimaklumi karena Permintaan
barang dan iasa meningkat seiak

menieiang Ramadan hing6a Leba-

ran. Peningkatan perminraan dido-

rong oleh kecenderungan budaya

koniumtif sesaat sebagai bagian dari

seman8at perayaan.
Ritual mudik tahunan be6tu gegaP

semDira melebihkan Perayaan 
'17

"egustu.. garangkali hanya di Indone-

.ia hari rava ldul Fitri dimaknai de-

ngan tradisi budaya ini MudiJ< pun

ridak lepas dari peningkatan penge-

Iuaran. Belanja Pakaian, makanan,

kendaraan, bahkan alar komunilasi
meruDakan komPonen biaYa mudik'

M ud.ik dimaknar sebagai Saya hidup'

Basi Derantau, inilah kesemPatan

me"mbuktikan kesuksesan fi nansial

keDada keluarga dan kerabat di

kamDunq halaman meski kadang

untui alisan ini orang rela terjebak

ieratan utan8.
Di luar iru' inflasi Ramadan dise-

babkan Peningkatan jumlah uang

beredar di masyarakat Peraturan
perundangan Yang mewaiibkan
oerusahaan memberilan THR dan

aliran uang masuk dari tenaga keria

di luar negeri menYebabkan jum-

lah uang Yang beredar meningkat

Belum lagi ditambah rencana Pe-

merintah untuk mem-bayarkan ga.ii

ke-13 danke-14 bagi PNS bersamaan

menielaM Lebaran. Banyal(nya uang

beredar mengakibatkan nilai riil
uang menjadi turun



Kesederhanaan sebagai

hikmah Ramadan tidak

berbanding lurus dengan

perilaku belanja, khususnYa

di masyarakat Perkotaan.

Kendalikan inflasi
Inflasi musiman sePanjang Ra-

madan disusul Lebaran hamPir
tak mungkin dihindari. Fakta ini
membuat sulit untuk mematok harga

pangan turun sesuai keinginan Pre-

iiaer, ;oXo*i. Kendati tidak mudah,

beberapa solusi berikut kiranYa
patut meniadi Perhatian.

Pertama, benahi jalur transPor-

tasi logistik. Saat musim mudik tiba'
transportasi logistik antardaerah
pasti terganggu. Antrean Panjang
iruk pengangkut logistik di Pela-
buhan ialah bukti bahwa Persoalan
ini tidak pernah terselesaikan. Pa-

sokan pangan ke daerah meniadi
terhambat. Akibatnya harga pangan

meningkat. Untuk itu, Pemerintalt

harus segera memPerbaiki manaje-

men transportasi darat, udara, dan

laut.
Kedua, Pengamanan Persediaan

pangan dan BBM' Bulog seYogianYa

it til mengamankan Persediaan
pangair jauh sebelum Puasa Rama-

dan. Operasi pasar semestinya diin-

tensifkan selama masa Ramadan'

Operasi Pasar diharaPkan mamPu
.menekan volatilitas harga Pangan'
Bila pasokan Pangan berlimPah
tentu harga akan terkerek turun'
Harga pangan tentu diPengaruhi
biaya transportasi. Pengendalian
persediaan BBM selama Ramadan

i,lr,ggu Lebaran harus diPastikan
amin. Kebutuhan minYak hitam
meningkat drastis Pada musim ini'
Kelangkaan BBM tentu akan men-

dongkrak harga.
Ketiga, meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pola konsumsi'

Konsumsi berlebih bukanlah Peri-
laku bijak. Masyarakat harus disa-

darkan tentang Pola hiduP hemat'

Euforia meraYakan Lebaran tidak

harus dibarengi dengan Pola kon-

sumtif. Bukankah setelah masa rirual

ini masyarakat harus tetap menjaga

keseimbangan finansial meieka?

Jangan samPai mampu belanla ber-

iebih saat Ramadan, tetaPi mengha-

d api persoalan fl nansial setelahnya'

Beianjalah sesuai kebutuhan bukan

atas dasar keinginan atau gengsi'

Keempat, membenahi manajemen
arus mudik. Kemacetan Yang mele-

lahkan kala mudik membuat boros
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bahan bakar. Waktu, tenaga, dan

pikiran terkuras habis pada kondisi

iersebut. Taruhannya ialah kecela-

kaan dalam perjalanan. Pemerintah
tentu tidak bisa melarang warganya

mudik. Ini tradisi tahunan. Yang

bisa dilakukan ialah membenahi
pengelolaan ialur mudik. Pemerin-

iah berkewajiban menghadirkan
rasa aman, nyaman, sekaligus mu-

rah saat arus mudik dan arus balik

berlangsung. Tentu dengan tidak
mengabaikan kelancaran arus trans-

portasi logistik.
Kelima, sinergitas PengamPu ke-

pentingan. Kementerian Pertanian,

Kementerian Perhubungan, Kemen-

terian Energi dan Sumber DaYa

Mineral, dan Pemerintah dierah ha-

rus bersinergi agar inflasi musiman

terkendali dengan baik. Sinkronisasi
program antarinstansi meniadi
t rnii. rgo sektoralharus dipangkas'

Puasa khusYuk, mudik lancar dengan

harga terjangkau, tentu haraPan
masyarakat.

Pada akhirnYa, instruksi menurun-

kan harga pangan saat ritual tahunan

ini dapat dilaksanakan dengan baik

manakala seluruh komPonen bangsa

terlibat. Saatnya membuktikan apa-

kah inflasi saat Ramadan dan hari
kemenangan daPat dikerek turun
sesuai keinginan Presiden |okowi
dan masYarakat. Ini. meruPakan
pecut bagi para menteri terkait agar

ierus bekerj a merealisasikannya'
Semoga saja mereka mampu mem-

buktikannYa


