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A B S T R A C T 

 

       A derivative (or derivatives security) is a financial instrument whose values 
depends on the values of another, more basic underlying variables. In recent 
years, derivatives have become increasingly important in the field of finance. 

       Faced with the phenomenal growth of derivatives market and the usefulness 
of financial derivatives in managing risk, an entirely new area of finance specialist 
is emerging. By combining financial engineers use derivatives and linking them to 
securities, the management of a corporation use derivatives can create a new 
instrument that have highly specialized and desirable risk and return 
characteristics. While the management cannot create instrument that violate the 
well-established trade-offs between risk and return, it is possible to develop 
positions with risk and return profiles that fit a specific situation almost exactly. 

       A swap is an agreement between two or more parties, called counterparties, to 
exchange sets or cash flow over a period in the future. Swaps are private 
agreement between two companies to exchange cash flows in the future according 
to prearranged formula. This kind of derivative instrument that make PT Indosat, 
Tbk, a public corporation in Indonesia that provide a modern telecomunication, 
has a huge loss  during their derivatives transaction in 3 (three) years. 

        Many people, such as politician and financial expert, think that situation it’s 
a transfer pricing, tax avoidance, tax evation and the way for the company to earn 
some money from tax avoid from making up their financial statement. The 
management of PT Indosat, Tbk claim that their derivatives transaction it’s only 
for hedging, but according to the public accountant who audited the corporation 
financial statement, the transactions are only for speculative purpose. 

       In Indonesia, there is a lack of regulation that provide a comprehensive way 
to protect the stakeholders of the company from being loss in the derivative 
transaction that held only for speculative. So there is a reason why the Good 
Corporate Governance take a place in every company’s operation. 
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R I N G K A S A N 

 

       Di era persaingan bebas menuntut setiap perusahaan untuk menerapkan 

efisiensi dalam kegitan usahanya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan dana pinjaman dari pihak luar. Akan tetapi dengan besaran agunan 

yang harus disediakan dalam bentuk dan jumlah yang cukup kompleks terkadang 

menyulitkan perusahaan, selain plafon yang disediakan oleh bank dan lembaga 

keuangan sangat terbatas, juga besaran bunga pinjaman cukup menyesakkan. 

Perkembangan industri pembiayaan yang makin kompleks kemudian melahirkan 

bentuk permodalan yang menarik untuk diterjuni oleh perusahaan yang 

memerlukannya. 

       Ekspansi perbankan internasional yang disertai adanya liberalisasi arus modal 

internasional, deregulasi pasar keuangan, revolusi teknologi komunikasi dan 

inovasi keuangan telah mengakibatkan kemajuan pesat dalam pasar keuangan 

global. Dalam hal perkembangan produk perbankan, perkembangan terjadi baik 

dalam produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana maupun produk-

produk jasa keuangan lainnya. Salah satu produk inovasi yang diperkenalkan 

dalam bisnis perbankan dan keuangan adalah produk derivatif. 

       Istilah derivatif merupakan istilah generik untuk sejumlah instrumen 

keuangan. Sejak tahun 1980-an transaksi derivatif telah berkembang dengan 

demikian pesat, baik dalam jenis produk maupun pasar serta melibatkan transaksi 

miliaran dolar Amerika setiap harinya. Produk-produk baru dari derivatif telah 

menjadi semakin kompleks antara lain dengan timbulnya generasi berikutnya dari 
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transaksi tersebut. Seperti halnya jenis transaksi lainnya yang tidak pernah 

terlepas dari risiko usaha, transaksi derivatif mengandung risiko yang demikian 

besar mengingat jumlah transaksi yang terlibat dan kecanggihan transaksi yang 

memerlukan pengetahuan teknis dan analisa yang memadai.  

       Produk derivatif telah memungkinkan perluasan cakupan, peningkatan 

efisiensi dan penurunan biaya terhadap manajemen risiko dalam bisnis, yang pada 

gilirannya telah membuka kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya dianggap 

terlalu berisiko. Kemampuan dari transaksi derivatif untuk meningkatkan efisiensi 

ekonomi dengan cara antara lain mengalihkan resiko kepada pihak-pihak yang 

lebih mampu atau mau untuk menangani resiko, telah dimungkinkan 

dilakukannya berbagai investasi baru dan atau investasi yang besar. 

Perkembangan produk derivatif oleh karenanya dianggap suatu revolusi yang 

pentingnya sebanding dengan revolusi industri. 

       Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan kebergantungan langsung 

perusahaan kepada pasar modal sebagai sumber utama pendanaan jangka panjang. 

Selain sebagai alat manajemen risiko, transaksi derivatif yang dilakukan oleh 

berbagai kalangan juga merupakan bagian pendapatan yang cukup besar. Potensi 

kerugian yang tidak terbatas yang ditimbulkan dari transaksi ini telah menjadi 

bahan perhatian yang sangat besar bagi berbagai kegiatan usaha. Dalam 

praktiknya pelaku pasar derivatif pada dasarnya selalu memiliki tujuan untuk 

lindung nilai (hedging) atau spekulatif, sehingga transaski derivatif tidak saja 

dapat mengurangi risiko melainkan juga dapat meningkatkan risiko.  
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       Tindakan spekulatif inilah yang kemudian ditengarai sebagai faktor yang 

dominan jatuhnya beberapa perusahaan besar dunia, dan beberapa perusahaan di 

tanah air, bahkan menyeret petinggi perusahaan ke kursi pesakitan bahkan 

dijebloskan ke penjara. Parahnya lagi tindakan spekulatif makin menjadi dengan 

belum tersedianya payung hukum yang memadai dalam melindungi para 

stakeholders yang dirugikan akibat kerugian yang ditimbulkan dari tindakan 

spekulatif transaksi ini oleh petinggi perusahaan. Hal inilah yang terjadi pada 

transaksi derivatif yang dilakukan oleh PT Indosat, Tbk dalam beberapa tahun 

terakhir yang mendatangkan kerugian dan berimbas pada penurunan setoran 

pajak. Berbagai tuduhan mengarah pada perusahaan yang saham terbesarnya 

dimiliki raksasa komuniksasi dari Singapura setelah mengalami privatisasi, 

beberapa diantaranya adalah transfer pricing dan penggelapan pajak. 

       Tindakan yang dilakukan oleh PT Indosat, Tbk, merupakan buah dari 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif 

transaksi ini, baik di tingkat regulasi maupun legislasi. Peraturan yang ada hanya 

di tingkat regulasi secara sektoral yang dikeluarkan oleh dunia perbankan, karena 

makin banyak perusahaan di bidang perbankan melakukan transaksi derivatif 

untuk mengelola dana titipan nasabah. Dengan ketiadaan peraturan ini membuat 

banyak perusahaan menggunakan transaksi ini tanpa mengindahkan ketentuan 

seperti adanya manajemen risiko yang harus diberlakukan, sekalipun dikatakan 

transaksi derivatif dipercaya mampu menurunkan biaya manajemen risiko 

perusahaan, namun bukan meniadakannya. 
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       Satu-satunya ketentuan yang bisa mengerem keliaran pelaku transaksi adalah 

ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut 

PSAK) Nomor 55 mengenai transaksi derivatif, dimana dalam ketentuannya 

perusahaan yang akan melakukan transaksi derivatif harus tunduk pada beberapa 

ketentuan, agar transaksi derivatif yang dilakukan masuk dalam kegiatan hedging 

bukan spekulatif semata. Pada PT Indosat Tbk, yang terjadi pada prakteknya 

petinggi perusahaan publik tersebut mengklaim bahwa transaksi derivatif yang 

dilakukan untuk tujuan hedging, namun yang terjadi dalam laporan keuangannya 

tidak ada satu pun kegiatan yang dapat dikatakan suatu tindakan hedging untuk 

tujuan Akuntansi. 

       Seperti kita ketahui tiap perusahaan diharuskan untuk membuat dokumen 

pencatatan setiap kegiatan operasinya, maka diperlukan standar khusus yang 

mengatur setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangannya. PSAK 

membuat standar khusus dalam pembuatan agar laporan keuangannya bisa 

digunakan semua pihak yang membutuhkan, terlebih lagi bagi perusahaan terbuka 

yang harus melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada otoritas pasar 

modal. Setelah diamati secara seksama dalam laporan konsolidasinya, PT Indosat 

Tbk tidak melakukan kegiatan hedging, namun pelaporan hasil transaksi tersebut 

diposting atau diakui sebagai pendapatan  atau kerugian untuk tujuan hedging. Hal 

inilah yang kemudian menilik untuk diteliti, terkait dengan interest-rate swap 

yang diterjuni oleh perusahaan tersebut. 
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