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Posisi Kasus Indosat

Rapat kerja DPR Kasus XI dengan Menkeu Sri 

Mulyani, Ketua Bappenas, Deputi Senior Gubernur 

BI, Ketua Bapepam & LK di Jakarta tanggal 4 Juni 

2007.

Drajad H. Wibowo menerangkan dalam laporan 

keuangan Indosat tahun 2004, 2005, 2006 negara 

kehilangan penerimaan pajak dan deviden + Rp 323 

M hs + jika untung.



Hal itu juga diamini oleh Dirjen Pajak (Darmin 

Nasution) - bahwa pembayaran pajak oleh Indosat 

diperoleh laporan penurunan pajak yang berlangsung 

selama beberapa tahun (pada saat ini baru melakukan 

penelitian atas kasus ini).

Untuk itu perlu dicek laporan dan menyimpulkan 

informasi keuangan yang memerlukan kerugian negara 

dalam bentuk :

- Merekayasa laporan keuangan dan transaksi derivatif 

saham Indosat merugi

- Penggelapan pajak dengan Program Free Talk sejak 

April 2006 (program ini mestinya kena pajak karena 

promosi dan bukan potongan harga - tarif percakapan 

per menit Rp 100 jumlah minggu).



Solusi

- Bapepam harus menginvestigasi laporan keuangan 

2004-2006 jika Indosat tak memberi kebutuhan dan 

transparansi dan derivatif maka dapat dikatakan >< 

VU pasar modal dan dapat diketahui Indosat tak 

melakukan Good Corporate Governance (GCO).

- Dirjen Pajak menyelidiki adanya indikasi untuk 

penghindaran pajak dari transaksi derivatif 

- Transaksi derivatif Indosat diketahui oleh Dirut dan 

Komisaris tahun 2004-2006 pada waktu itu sesuai UU 

No. 1 tahun 1995 mereka harus bertanggung jawab. 



Penggelapan Buku Kedua Kejahatan Bab IV 

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan 

melawan hukum mengaku sebagai milik 

sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian milik orang lain tetapi yang ada 

dalam kekuasaan bukan karena kejahatan 

diancam dengan penggelapan pidana penjara 

selama 4 tahun.



Apa Terjadi Penggelapan Pajak? (Bapepam)

- Tidak

- Tiada upaya Hedging dan upaya merupakan Cost of 

Funding  - Praktik ini biasa dilakukan oleh 

korporasi-korporasi yang memiliki resiko besar 

terhadap fluktuasi mata uang.



Motif WP Tak Menghindari Pajak

- Undang-undang

- Birokrasi

- Masyarakat

- Sarana prasarana

- Culture



Motif WP Tak Membayar Pajak

- Karena perintah UU Perpajakan 

- Karena ingin penghargaan 

- Karena kesadaran diri sendiri 

- Karena takut akan sanksi 

- Karena sebagian harta kekayaan milik orang lain 

yang lebih berhak (kaum miskin)


