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Indonesia kembali dinobatkan PERC (Political and Economic Risk Consultancy), 
lembaga konsultasi politik dan ekonomi, yang berbasis di Hongkong sebagai 
"juara" korupsi di Asia. Penilaian tersebut didasarkan atas hasil survei pada 
1.000 ekspatriat (pengusaha asing) periode 2002 pada 12 negara di Asia. 
Indikator wawancara yang digunakan adalah soal "biaya siluman" (penyuapan) 
kepada birokrasi dalam rangka investasi seperti izin usaha, ekspor-impor dan 
"biaya siluman" lainnya.  

Dengan menggunakan skor 0-10 (0 = terbaik dan 10 = terburuk), Indonesia 
meraih nilai 9,92 alias paling korup dibandingkan negara Asia lainnya. Bahkan, 
dibandingkan dengan Vietnam (nilai 8,25) yang tahun lalu masih menempati 
posisi pertama dengan nilai 9,97. Nilai yang dimiliki Indonesia (9,92) adalah nilai 
yang lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya (2001) yang bernilai 9,50. 
Tahun 2000 lalu, nilai korupsi yang dimiliki Indonesia masih tercatat 9,09 dengan 
tingkat kronisme bernilai 9,1. Artinya, korupsi yang terjadi di Indonesia 
memperlihatkan gejala yang semakin parah.  

Laporan PERC di atas melengkapi laporan PERC sebelumnya (Desember 2001) 
tentang peringkat negara tujuan investasi. Dengan menggunakan skor yang 
sama yaitu 0-10, Indonesia juga termasuk negara tujuan investasi kedua 
terburuk dengan skor 7,0 setelah Vietnam yang mempunyai skor 7,75. Indikator 
survei juga sama dengan indikator korupsi, yaitu wawancara yang digunakan 
adalah soal "biaya siluman" (penyuapan) kepada birokrasi dalam rangka 
investasi seperti izin usaha, ekspor-impor dan "biaya siluman" lainnya. Artinya, 
PERC, dengan kedua laporannya di atas, sebenarnya ingin mengatakan bahwa 
buruknya Indonesia sebagai negara tujuan investasi penyebab utamanya adalah 
korupsi yang parah khususnya merajalelanya "biaya siluman" dalam investasi 
yang harus dibayarkan kepada birokrasi.  

Korupsi di Indonesia memang parah. Data resmi (recorded) memperlihatkan, 
nilai kerugian negara akibat penyimpangan anggaran atau korupsi, dalam tiga 
Tahun Anggaran (TA) naik cukup fantastis. Pada TA 2000/2001 tercatat 
Rp91,512 triliun atau jauh lebih tinggi dibandingkan TA 1999/2000 yang Rp8,25 
triliun dan TA 1998/1999 yang nilainya Rp3,329 triliun. Angka ini belum 
menunjukkan angka kerugian negara yang sebenarnya lantaran dark number 
(angka gelap)-nya jauh lebih tinggi. Dark number tersebut di antaranya termasuk 
"biaya siluman" dalam investasi yang masuk dalam survei PERC di atas.  

Pertumbuhan Investasi  

Kedua laporan PERC di atas, pada akhirnya memang sangat menyulitkan 
pertumbuhan investasi khususnya investasi asing ke Indonesia. Mengapa? 
Jawabnya: pertama, korupsi adalah faktor utama terjadinya ketidakpastian 
hukum. Padahal, faktor utama tinggi-rendahnya pertumbuhan investasi sangat 



ditentukan oleh faktor kepastian hukum di samping faktor stabilitas keamanan. 
Indikator utama kepastian hukum itu sendiri sangat ditentukan oleh tinggi-
rendahnya tingkat korupsi. Semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara maka 
semakin rendah pula tingkat investasi ke negara yang bersangkutan.  

Kedua, korupsi membuat para pengusaha asing menjadi ketakutan 
menanamkan investasinya di Indonesia. Harus disadari, para pengusaha asing 
telah terikat dengan kode etik (Code of Conduct) Kamar Dagang Internasional 
(International Chamber of Commerce) yang sejak Maret 1996 telah 
merekomendasikan kode etik kepada anggotanya untuk tidak melakukan korupsi 
dalam bisnis internasionalnya. Berkenaan dengan sanksi hukumnya, ICC 
menyerahkan kasusnya kepada Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan 
Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development), yang 
anggotanya tercatat 29 negara maju yang menaungi perusahaan multinasional. 
Pada pertemuan Paris (26 Mei 1997), negara yang bergabung dalam OECD 
mensahkan UU Anti Penyuapan (Bribery) yang berlaku bagi anggotanya.  

Berdasarkan UU tersebut, perusahaan multinasional anggota OECD, yang 
terbukti melakukan penyuapan atau berkolusi dengan birokrasi, untuk 
mendapatkan proyek atau menanamkan investasi, maka perusahaan tersebut 
dapat diajukan ke pengadilan di negara perusahaan tersebut berasal. Misalnya, 
perusahaan Amerika Serikat (AS), sebagai anggota OECD, yang melakukan 
korupsi di luar negeri dikenai Foreign Corrupt Practices Act (UU Praktek Korupsi 
di Luar Negeri) yang sudah diundangkan sejak 1977 dan diamandemen pada 
1988.  

Ketiga, para pengusaha multinasional sendiri kini juga sangat menyadari bahwa 
investasi di negara-negara yang korup sangat merugikan dirinya. Banyak kasus 
yang memperlihatkan bahwa investasi mereka pada negara-negara yang korup, 
dengan dalih nasionalisme, dijarah oleh pejabat yang korup untuk kepentingan 
pribadi dan kepentingan politiknya. Karena itu, kini, para pengusaha asing sejak 
awal sudah terdorong untuk tidak menanamkan investasi di negara-negara yang 
korup.  

Paolo Mauro, dalam studinya, Dampak Korupsi pada Pertumbuhan Investasi dan 
Belanja Pemerintah: Sebuah Analisis Lintas Negara, berkesimpulan bahwa 
korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan 
investasi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia, 
menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi 
investasi yang ditanam. (Korupsi dan Ekonomi Dunia, Kimberly Ann Elliott, 
editor, Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal; 148)  

Di Indonesia sendiri memang belum ada penelitian yang menghubungkan antara 
korupsi dengan pertumbuhan investasi. Namun, dapat dipastikan menurunnya 
pertumbuhan investasi belakangan ini penyebab utamanya adalah makin 
parahnya korupsi di Indonesia. Yang jelas terdapat korelasi antara peringkat 
korupsi Indonesia dengan menurunnya realisasi investasi asing ke Indonesia. 
Ketika pada awal tahun 2001 lalu PERC melaporkan peringkat korupsi Indonesia 



pada urutan kedua terkorup di Asia setelah Vietnam, realisasi PMA (Penanaman 
Modal Asing) yang tahun sebelumnya (2000) tercatat US$15,4 miliar langsung 
anjlok hingga 41,6% menjadi hanya US$9 miliar. Tahun 2000 sendiri Indonesia 
menempati peringkat ketiga terkorup di Asia. Akankah realisasi investasi asing 
akan semakin menurun seiring dengan peringkat Indonesia sebagai negara 
terkorup (nomor satu) di Asia? Jawabnya: sangat mungkin.  

Pemberantasan Korupsi  

Pemerintah sendiri tahun ini justru berharap realisasi PMA akan meningkat. 
Beberapa langkah pun telah dan akan dilakukan pemerintah. Di antaranya, 
mempersiapkan pembaruan perundang-undangan di bidang investasi atau 
penanaman modal dengan menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang 
Penanaman Modal (RUU PM) ke Sekretariat Negara (Setneg) sebagai pengganti 
UU No. 1/1967 tentang PMA yang sudah ketinggalan zaman. Pemerintah juga 
berencana membentuk Indonesia Recovery Fund (IRF) yang diharapkan bisa 
menarik dana segar dari lembaga dana internasional. Secara khusus pemerintah 
juga berencana membentuk First Indonesia Center (FIC) untuk membantu 
investor asing mencari mitra lokal, peluang investasi dan informasi tentang 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  

Langkah yang cukup maju. Hanya, menurut penulis, tanpa adanya agenda nyata 
pemberantasan korupsi khususnya yang selama ini menghambat investasi yaitu 
pemberantasan praktek-praktek "biaya siluman" yang dilakukan birokrasi korup. 
Tanpa tindakan pemberantasan korupsi, harapan meningkatnya realisasi PMA 
tahun ini nampaknya hanya angan-angan belaka. Thailand dapat dijadikan 
contoh. Selain membentuk IRF, Thailand juga melancarkan "gerakan sapu 
bersih" pada birokrasi yang menghambat investasi asing. Hasilnya: Thailand 
cukup berhasil menarik investasi asing dengan nilai miliaran dolar AS. Dan, 
tahun lalu, Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB) 
lantaran langkah-langkah berani dalam memberantas korupsi yang dilakukan 
pemerintah Thailand.  
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