
INTISARI 
 

Salah satu asset perusahaan yang memerlukan kebijakan dan pengelolaan 
yang cermat adalah aktiva tetap. Kebijakan aktiva tetap ini harus sesuai dengan 
kondisi perusahaan dan gambaran yang wajar mengenai hasil operasi perusahaan 
yang akan mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan tersebut 
secara keseluruhan. Mengingat pentingnya kebijakan akuntansi aktiva tetap yang 
ditetapkan oleh perusahaan karena dapat mempengaruhi kewajaran laporan 
keuangan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kebijakan aktiva tetap 
pada PT PLN (Persero) P3B JB Region Jawa Barat. 

 
P3B JB Region Jawa Barat, Unit lini perusahaan yang bertanggung jawab atas 

pencapaian sasaran pengusahaan jasa kelistrikan, serta jasa-jasa lain yang berkaitan, 
P3B JB Region Jawa Barat memiliki empat sasaran utama yaitu menyediakan 
layanan penyaluran tenaga listrik, mengelola sumber daya manusia, melakukan 
usaha jasa layanan konsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, dan memenuhi 
target kinerja yang disepakati dengan PT PLN P3B JB. Metode penelitian  yang 
digunakan oleh penulis selama melakukan peninjauan adalah metode deskriptif 
melalui wawancara, observasi, mempelajari bahan-bahan dan teori-teori dari 
berbagai macam literatur pendidikan dan non pendidikan. 

 
Setelah melakukan peninjauan terhadap klasifikasi aktiva tetap, kebijakan 

kapitalisasi aktiva tetap dan metode penyusutan yang digunakan, dapat diketahui 
bahwa klasifikasi aktiva tetap pada PT PLN (Persero) P3B JB Region Jawa Barat  
terdiri dari: tanah, bangunan serta kelengkapan halaman, kendaraan bermotor, 
perlengkapan pengolah data, gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, 
perlengkapan penyalur tenaga listrik, perlengkapan transmisi data, perlengkapan 
telekomunikasi, perlengkapan umum, dan material cadang. Sedangkan kebijakan 
kapitalisasi aktiva tetap PT PLN (Persero) P3B JB Region Jawa Barat disesuaikan 
dengan kebijakan-kebijakan akuntansinya serta ciri-cirinya, apakah kegiatan dan ciri 
tersebut sebagai pengeluaran modal atau operasi. Dan untuk metode penyusutan 
yang digunakan yaitu metode garis lurus tanpa nilai residu dengan memperhatikan 
masing-masing jenis aktiva tetap dan masa manfaat. 

 
Berdasarkan hasil peninjauan dan pembahasan aktiva tetap, penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa klasifikasi aktiva tetap yang dimiliki oleh PT PLN 
(Persero) P3B JB Region Jawa Barat telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan 
penggunaan jenis aktivanya dimana adanya biaya yang dikapitalisasi dan yang tidak 
dikapitalisasi. 
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