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BPKP Kalbar Dukung Langkah Sintang Tekan Inflasi 

SINTANG (13/9) – Semenjak disebutkan Presiden menempati posisi ke-7 dari 10 Kabupaten di 

Indonesia dengan inflasi tertinggi, Pemerintah Kabupaten berbenah melakukan berbagai upaya 

mengendalikan inflasi. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung langkah Sintang 

menekan inflasi.  

Dalam Rapat pengendalian inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022), 

Presiden menyebutkan 10 Kabupaten di Indonesia dengan angka inflasi tertinggi. Kabupaten Sintang 

menempati posisi ke 7, dengan presentase 7,4 %. Angka tersebut menjadi cambukan motivasi untuk 

Pemerintah Kabupaten Sintang berbenah menurunkan angka inflasi yang tersebut. 

Fakta tersebut sedikit mengejutkan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Jarot Winarno 

didampingi Wakil Bupati Melkianus yang ditemui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 

Ayi Riyanto dalam rangka Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Kabupaten Sintang pada 

Selasa, 13 September 2022 menyebutkan bahwa Kabupaten Sintang indeks harga konsumen pada 

bulan Agustus 2022, terjadi deflasi sebesar 0,96 persen.  

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasna yang turut mendampingi Bupati Sintang kala itu 

di Pendopo Bupati Sintang menambahkan bahwa Agustus 2021-Agustus 2022, terjadi inflasi sebesar 

7,39 persen. Hal tersebut menurut Sekda karena perhitungannya per tahun. Apalagi dapat diketahui 

bersama, pada November 2021, Kabupaten Sintang dilanda bencana banjir yang menyebabkan 

kenaikan harga-harga pokok.  

Terkait hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto menyebutkan 

bahwa untuk mengendalikan inflasi tersebut, dibutuhkan langkah strategis seperti kebijakan-

kebijakan terkait harga pokok dan sebagainya. Dirinya juga menyebutkan mobilisasi bahan pokok dan 

juga ketersediaan stok komoditas juga harus dapat dijaga oleh berbagai pihak.  

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Sintang menyampaikan bahwa dalam rangka 

mengendalikan inflasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang telah membuat Tim Pengendalian 

Inflasi Daerah. “TPID terus berkoordinasi dan melakukan rapat rutin untuk menyusun langkah strategis 

pengendalian inflasi yang terjadi di Sintang,” tambah Sekda. 

“Pemantauan terhadap stok-stok bahan pokok juga terus dilakukan dengan turun langsung ke pasar. 

Apabila terjadi kenaikan yang tidak biasa, langsung kita antisipasi dengan operasi pasar. Dalam waktu 

dekat, TPID telah berencana mengadakan operasi pasar tani untuk komoditi sayuran dan lain-lain 

mulai akhir bulan ini. Jadi, ada setiap hari Sabtu, para petani di kecamatan-kecamatan terdekat 

memiliki giliran untuk memasarkan hasil panennya. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar juga 

menjadi faktor yang mempengaruhi inflasi,” jelas Sekda. 

 



 

 

Dalam hal ini, Inspektur Kabupaten Sintang Ardatin juga telah diperintahkan Sekda untuk terus 

mengawal pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang dengan memantau pengelolaannya agar tetap 

berada di koridor yang seharusnya. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Maryadi. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto menyebutkan bahwa Sintang terdapat 

di posisi ke-7 dengan angka inflasi tertinggi se-Indonesia merupakan hal yang harus menjadi perhatian 

bersama. Updating terhadap data yang diminta terkait IHK secara existing juga harus dilakukan guna 

data yang ditampilkan dapat realtime. Dengan begitu dapat dipantau apabila ada gejolak kenaikan 

yang tidak biasa dan dapat meningkatkan inflasi. 

Kepala Perwakilan membuka lebar bagi seluruh pemda di Kalimantan Barat termasuk Kabupaten 

Sintang untuk berkonsultasi dalam penentuan langkah kebijakan sehingga dapat sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Kepala Perwakilan juga berharap  Kabupaten Sintang dapat terus 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai langkah strategis menekan inflasi. Sehingga Kabupaten 

Sintang dapat keluar dari deretan Kabupaten dengan inflasi tertinggi se-Indonesia. 
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