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Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam Perayaan Natal Bersama tingkat Nasional di
Rumah Radakng, Pontianak, Kalimantan Barat (28/12/2017)(KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas
Lembong mengungkapkan, mental birokrat yang buruk menjadi faktor penyebab
terhambatnya laju investasi di Indonesia.
"Memang harus ada perubahan mental dan mindset dari mental dan mindset penguasa ke
mental dan mindset pelayan. Inilah masalah birokrasi kita," ujar Thomas usai rapat
terbatas membahas soal peningkatan investasi dan perdagangan di Istana Merdeka,
Jakarta, Jumat (5/1/2018).
Maka tak heran seperti yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa ibarat orang, Indonesia
sebenarnya tidak mengalami sakit.
Kolesterol dalam tingkat aman, tidak punya masalah jantung, paru-paru baik dan tidak
mengidap darah tinggi. Namun, Indonesia tidak bisa berlari kencang.
Artinya, berbagai macam indikator ekonomi menunjukkan Indonesia merupakan negara
yang laik investasi. Namun, laju investasi masih jauh dari yang diharapkan.
(Baca juga : Jokowi: Jantung Baik, Paru-paru Baik, tetapi Kok Enggak Bisa Lari Cepat?)
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Thomas melanjutkan, bahkan dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi
mengistilahkan para birokrat bermental buruk penghambat investasi ini memiliki sifat
feodal.
"Tadi Presiden memakai istilah feodal. Orang duduk dengan gagah dan megah
menganggap kita ini penting, menunggu investor, seakan mereka yang butuh kita padahal
kita yang butuh mereka. Ini yang harus diubah dari penguasa ke pelayan," papar Thomas.
Ketika ditanya soal institusi mana yang menjadi penghambat laju investasi, Thomas
menyebutkan, pemerintah daerah.
"Memang kalau dilihat data di BKPM, seringkali perizinan itu berkepanjangan di daerah,
di Pemda. Nah ini salah satu tantangan yang kita harapkan bisa diselesaikan dengan
adanya paket kebijakan ekonomi," ujar Thomas.
Selain itu, Thomas juga berharap pada dibentuknya Single Submission yang rampung
Maret 2018 mendatang.
Single Submission itu adalah sistem perizinan berusaha terintegerasi. Melalui sistem itu,
diharapkan perizinan investasi akan semakin mudah dan cepat.
Diberitakan, Presiden Jokowi terus berupaya meningkatkan sektor perekonomian
Indonesia. Tapi, ia mengaku heran mengapa perekonomian Indonesia tak dapat meningkat
secara cepat.
Padahal, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan yang signifikan.
"Kalau diibaratkan orang, kita ini baik semuanya. Kolesterol baik, jantung baik, paru-paru
baik, darah tinggi enggak ada. Tapi kok enggak bisa berlari cepat?" ujar Jokowi, saat
berpidato pada rapat terbatas membahas peningkatan investasi dan perdagangan di
Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat.
(Baca juga : Wapres Jusuf Kalla: Genjot Investasi, Suku Bunga Harus Turun Perlahan)
"Ini problemnya harus dicari. Enggak perlu obat, tapi problemnya harus segera dicari
sebelah mana," lanjut dia.
Jokowi mencontohkan, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dalam hal
"ease of doing business". Tahun 2014, Indonesia diketahui berada di peringkat 120.
2

Sejumlah lembaga pemeringkat internasional juga menempatkan Indonesia sebagai
negara layak investasi.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), lanjut Jokowi, juga menunjukkan berada pada
level yang baik. Tercatat, saat penutupan perdagangan 2017, IHSG berada pada level
6.355,65.
"Itu semuanya loncatan yang sangat besar sekali. Kita jangan sampai kehilangan
momentum," ujar Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi akan fokus dan konsentrasi ke peningkatan investasi dan
perdagangan luar negeri (ekspor).
Baik di bidang industri, ESDM, kesehatan, pendidikan, industri pertahanan, pertanian
dan kelautan perikanan.
"Semuanya harus satu garis, satu arah sehingga problem-problem yang dihadapi di
lapangan bisa kita tangani dengan baik," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia telah bangkit melewati masa sulit lemahnya
perekonomian global.(Kompas TV)
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