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ABSTRAK 


Sejak awal tahun 1997, Indonesia dilanda krisis moneter yang ditandai dengan 
melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar. Pada perkembangan selanjutnya 
fluktuasi nilai tukar rupiah semakin sulit diprediksikan. Dampak krisis moneter ini 
memukul hampir seluruh sektor baik industri, jasa, keuangan maupun sektor riil. 
RS Danno sebagai salah satu organisasi nirlaba dan tennasuk dalam industri jasa juga 
merasakan dampak dari krisis tersebut. Banyak peralatan kesehatan rumah sakit yang 
diimpor dari luar negeri sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata 
uang asing. 

RS Darmo dapat mencegah hal tersebut dengan menerapkan suatu metode 
yaitu hedging (lindung nilai) atas transaksi dalam valuta asing. Dengan menerapkan 
metode tersebut, pihak rumah sakit dapat merninimalkan resiko kerugian yang teIjadi 
jika sewaktu-waktu kurs dollar berfluktuasi. Menurut SFAS No.B3, Accounting for 
Derivative Instruments andfor Hedging Activities, hedging tersebut dapat diterapkan 
pada semua entitas tennasuk organisasi nirlaba (Rasch dan Wilson; 1998:56). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan hedging dapat 
merninimalkan kerugian yang teIjadi dalam transaksi valuta asing atas impor 
peralatan kesehatan. Penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS Darmo belum menerapkan hedging 
atas transaksi impor peralatan kesehatan. Hal tersebut mengakibatkan jumlah utang 
yang harus ditanggung menjadi lebih besar daripada sebelumnya pada saat teIjadi 
fluktuasi kurs. Oleh karena itu RS Danno perlu melakukan hedging atas transaksi 
tersebut.Teknik hedging yang dapat dilakukan adalah.dengan menggunakan kontrak 
forward atau forward purchased. Dengan melakukan kontrak forward, RS Danno 
mendapat kepastian mengenai jumlah rupiah yang akan dibayarkan untuk 
mendapatkan jumlah US$ yang dibutuhkan untuk melunasi kewajiban dalam valas, 
sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs dan merencanakan penggunaan kas. 

Namun perlu diperhatikan bahwa hedging sebaiknya dilakukan untuk 
transaksi dalam valuta asing yang jumlahnya cukup besar karena bila jUmlahnya keeil 
maka biaya premi yang dibayar akan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. 
Selain itu perlu dipertimbangkan juga tingkat kurs yang berfluktuasi. Bila kurs 
cenderung naik, maka perlu dilakukan hedging. Namun bila sebaliknya atau relatif 
stabil, maka tindakan hedging tidak perlu dillakukan. Tidak kalah pentingnya adalah 
menyesuaikan dengan kondisi dan sistem organisasi yang ada karena kebijakan 
melakukan hedging adalah suatu kebijakan strategis yang keputusannya bisa 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan bahkan membangkrutkannya. 
(Yurianto, 2000: iv). 
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