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Jakarta, Kompas - Persoalan yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian

Negara RI dipastikan akan mengganggu iklim investasi. Kasus ini sangat mencoreng iklim

investasi yang sudah beranjak kondusif di Indonesia.

 

 

Demikian salah satu kesimpulan dari talk show dengan tema ”Cicak Vs Buaya, Investasi Jadi

Korban” yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Selasa (10/11).

Hadir sebagai pembicara, antara lain, adalah pakar komunikasi UI, Effendi Gazali; pakar

investasi, Avanti Fontana; dan pengamat ekonomi, Taufik Bahaudi.

Avanti Fontana mengkhawatirkan, kasus KPK Vs Polri akan mengurangi peringkat daya saing

Indonesia di tingkat global yang saat ini berada pada urutan ke-71 dari 134 negara.

Menurut Avanti, aspek yang menjadi tolok ukur dalam daya saing global adalah efisiensi dalam

kerangka hukum, keandalan aparat polisi, dan kepercayaan publik. Sementara itu, Effendi Gazali

mengatakan, bagi investor, persoalan KPK dan Polri dilihat sebagai bagian dari ketidakpastian

hukum di Indonesia.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, sejumlah pejabat selalu mendengungkan bahwa Indonesia

telah melakukan serangkaian reformasi, termasuk dalam bidang penegakan hukum.

 

”Padahal, bagi investor itu yang penting kepastian. Pasti korupsi atau pasti tidak korupsi. Kalau

seperti sekarang ini kan abu-abu dan membuat bingung, apakah investor harus mengikuti pola
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yang korup atau yang bersih,” ungkap Effendi.

 

 

Sekalipun demikian, Effendi berharap bahwa kasus KPK Vs Polri harus menjadi momentum kuat

bagi pemberantasan korupsi dan memusnahkan mafia peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan Indonesia yang selama ini sarat dengan tindakan korupsi

berubah menjadi pembangunan yang bersih, termasuk di dalamnya iklim investasi yang bersih.

 

Sebelumnya pengamat pasar modal, Adler Manurung, mengatakan, jika konflik antara KPK dan

Polri terus berlarut-larut, besar kemungkinan investor asing akan menunda rencana investasinya

di Indonesia.

Hal itu terjadi karena investor asing tidak mau mengambil risiko bila di kemudian hari konflik itu

mengganggu stabilitas sosial, politik, dan penegakan hukum.

 

Konflik itu dikhawatirkan mengganggu stabilitas sosial, politik, serta penegakan hukum sehingga

mengakibatkan tertundanya rencana investasi.(REI)
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