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Jakarta, Kompas - Berdasarkan survei yang dilakukan The Political and Economic Risk

Consultancy Ltd, Indonesia menduduki peringkat kedua terburuk dalam hal birokrasi

berinvestasi. Prosedurnya panjang sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar.

Indonesia hanya lebih baik daripada India.

India dinilai sebagai negara terburuk birokrasinya dengan nilai 8,95, sementara Indonesia

memperoleh nilai 8,20. Singapura menjadi negara dengan sistem birokrasi terbaik dengan

nilai 2,20, diikuti oleh Hongkong dengan nilai 3,10.

Pemeringkatan ini dilakukan The Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC)

berdasarkan survei pada Juni 2005 dengan responden 1.000 ekspatriat di Asia. Dalam

survei tersebut, PERC menggunakan skala penilaian 0 sampai 10. Semakin mendekati

angka 10, maka sistem birokrasi negara tersebut semakin buruk.

Menurut PERC, birokrasi â€ hidupâ€  sangat baik di Asia, tidak peduli apa pun bentuk

sistem politik di negara tersebut. Red tape, istilah untuk birokrasi yang kurang bersahabat

bagi para pengusaha atau investor, telah menjadi suatu penghalang yang besar bagi

masuknya investasi.

Pemerintah yang seharusnya memberikan pelayan publik sepertinya lebih bertindak sebagai

penguasa dan bukan pelayan. Kebijakan yang dikeluarkan sepertinya bukan mempermudah,

melainkan mempersulit investor.

Dengan tingginya biaya formal yang harus dikeluarkan, para pengusaha akhirnya lebih

memilih jalur informal. Tidak heran jika negara yang buruk birokrasinya memiliki korelasi

yang besar dalam hal tingkat korupsi tinggi.

Buruknya birokrasi juga dipicu oleh upah pegawai level terendah yang masih sangat kecil.

Pada akhirnya mereka akan memperpanjang prosedur agar dapat memperoleh penghasilan

tambahan.

Semakin buruk

Berdasarkan penilaian PERC, pada tahun 2004 Indonesia dinilai 7,57. Namun, pada tahun

2005 nilainya 8,20. Ini menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia tidak menuju ke arah

perbaikan. Bahkan mendekati nilai 8,33 pada tahun 2001.

Hasil survei Bank Dunia berjudul Doing Business in 2005, yang hasilnya mirip survei PERC,

menunjukkan, untuk mulai berinvestasi di Indonesia, pengusaha harus melewati 12 prosedur

yang memerlukan waktu sekitar 151 hari.

Dalam biaya, prosedur panjang ini setara dengan 130,7 persen dari pendapatan per kapita

penduduk Indonesia. Para investor juga harus menaruh uangnya minimal 125,7 persen dari

pendapatan per kapita di bank untuk memperoleh izin usaha. Semua ini jauh di atas angka

rata-rata di kawasan Asia.

 

Di Singapura, untuk memulai usaha hanya perlu melewati tujuh prosedur yang memerlukan

waktu hanya delapan hari. Biaya yang dikeluarkan hanya 1,2 persen dari pendapatan per

kapita penduduknya.
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Dari segi memperoleh tenaga kerja dan berhenti usaha, Indonesia juga sangat tidak

kondusif. Indeks tingkat kesulitan dalam memperoleh pekerja sebesar 61, sementara

rata-rata indeks serupa di kawasan Asia hanya 20,6.

Sementara indeks kesulitan menutup usaha 70, di mana rata- rata kawasan hanya 22,7.

Dari segi biaya, memberhentikan pekerja indeksnya 157, sedangkan rata-rata kawasan

hanya 53,0.

Untuk menutup usaha di Indonesia butuh waktu enam tahun, sementara di Singapura hanya

10 hari. Sementara prosedur yang harus dilewati sebanyak 34 prosedur, sedangkan di

Singapura hanya 23 prosedur. *

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/02/ekonomi/1860255.htm
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