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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini telah bersiap menghadapi era

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ini berarti persaingan tidak hanya terjadi

dalam negeri saja, melainkan persaingan juga akan terjadi secara global

khususnya di wilayah ASEAN. Tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk

meningkatkan daya saing ASEAN dalam menjual barang ataupun jasa di pasar

internasional. Tujuan lainnya adalah untuk bersaing dengan Cina dan India dalam

menarik pihak investor asing untuk berinvestasi di wilayah ASEAN. Penanaman

modal asing ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (British Broadcasting

Corporation (BBC) Indonesia, 27 Agustus 2014)

Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean tersebut ternyata berdampak baik.

Dikutip dari http://bisnis.liputan6.com tanggal 12 November 2014, pemerintah

Hong Kong berniat meningkatkan kerjasama bisnisnya dengan negara-negara

ASEAN. Sejauh ini, Hong Kong telah berinvestasi di ASEAN selama lebih dari

50 tahun dan telah memiliki hubungan bisnis yang sangat erat bersama 10 negara

anggota ASEAN, salah satunya dengan Indonesia. Pembahasan mengenai

perdagangan bebas di ASEAN juga memberikan harapan besar bagi Hong Kong.

Hal ini memungkinkan barang, jasa, dan investasi dari Hong Kong dapat masuk

ke kawasan ASEAN tanpa berbagai syarat yang rumit,

Kerjasama bisnis yang terjadi di wilayah ASEAN berdampak pada

pertumbuhan investasi dalam negeri. Target pertumbuhan investasi dalam negeri

diperkirakan akan tercapai. Dikutip dari www.republika.co.id 18 Oktober 2014,

selama sembilan bulan pertama tahun ini, pertumbuhan investasi menunjukkan

peningkatan sebesar 16,8 persen. Capaian ini melahirkan optimisme bahwa target

pertumbuhan sebesar 15 persen pada 2014 dapat terlampaui. Realisasi investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

triwulan III (Juli-September) 2014 sebesar Rp 119,9 triliun. Nilai itu merupakan
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peningkatan 19,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2013. Realisasi

PMDN mencapai Rp 41,6 triliun, meningkat 24,2 persen dibandingkan periode

yang sama pada tahun lalu. Nilai investasi triwulan III 2014 merupakan realisasi

investasi langsung berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

yang diterima Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari perusahaan

PMA dan PMDN. Investasi yang dihitung di luar investasi migas, perbankan,

lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah

tangga. Nilai investasi dihitung berdasarkan kurs Rp 10.500 per dolar AS sesuai

APBN 2014.

Beberapa perusahaan dalam negeri memanfaatkan dana investasi yang

masuk ke wilayah ASEAN untuk mengembangkan bisnisnya ataupun membangun

infrastruktur baru. Dikutip dari www.kompas.com tanggal 18 November 2014,

menjelaskan bahwa pertamina menjalin kerjasama dengan perusahaan asing untuk

merenovasi salah satu aset pertamina. PT. Pertamina saat ini tengah menyeleksi

calon kontraktor untuk mengerjakan upgrading dan modernisasi lima kilang

minyak milik pertamina karena kilang minyak tersebut sudah berusia tua.

Beberapa uraian tersebut menjelaskan bahwa wilayah ASEAN merupakan

wilayah potensial untuk penanaman dana investasi asing yang salah satunya untuk

kepentingan pembangunan infrastruktur dan pengembangan aset perusahaan,

namun pemanfaatan dana investasi tersebut tidak ditunjang dengan peraturan yang

mengatur tentang pengelolaan aset tersebut. Ada berbagai kasus mengenai

pengelolaan aset tetap tersebut. Secara umum di Indonesia misalnya, menurut

artikel yang dimuat pada situs kementerian keuangan (www.djkn.kemenkeu.go.id)

tanggal 14 Mei 2013, menjelaskan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi yang

mengatur perlindungan aset negara. Hal ini berdampak pada hilangnya aset negara

karena diambil ataupun diakui oleh negara lain. Apabila merujuk kepada

undang-undang yang ada saat ini, undang-undang tersebut tidak mencantumkan

secara rinci tentang perlindungan aset. Hal ini sangat berbeda dengan negara lain.

Apabila dibandingkan dengan Inggris, Inggris telah memiliki lembaga khusus

yang mengatur aset negaranya yaitu Asset Recovery Agency. Selain mengatur aset

negara, lembaga ini juga memiliki kewenangan lain yaitu merampas aset swasta



3

yang berasal dari kejahatan yang kemudian dijadikan aset negara.

Indonesia memang belum memiliki regulasi induk yang mengatur secara

penuh mengenai aset negara. Namun untuk peraturan-peraturan tertentu, sudah

ada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai aset untuk sektor usaha tertentu.

Contoh sederhananya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelolaan

aset BUMN tidak terlepas dari peraturan pemerintah maupun kebijakan direksi

perusahaan. Peraturan-peraturan pemerintah tersebut diantaranya adalah Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06/MBU/2011 tentang

Pedoman Pendayagunaan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-02/MBU/2010 tentang

Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha

Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau

sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung

yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa

perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi

masyarakat. (www.wikipedia.org). Salah satu BUMN yang bergerak di bidang

pelayanan jasa adalah PT.PLN dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi

masyarakat.

PT.PLN (Persero) merupakan BUMN yang diberi kewenangan oleh

pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan

diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Dalam menjalankan usahanya, PT.PLN (Persero) terdiri dari beberapa unit bisnis

inti yang dibagi menjadi tiga unit bisnis yaitu Unit Bisnis Pembangkitan, Unit

Bisnis Penyaluran, dan Unit Bisnis Distribusi.

Unit bisnis yang dimiliki PT.PLN berperan dalam memberikan pelayanan

yang baik untuk masyarakat luas. Untuk memberikan pelayanan tersebut, PT.PLN

membutuhkan aset tetap sebagai penunjang dalam kegiatan operasionalnya. Bagi

PT.PLN, aset tetap sendiri merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk

digunakan dalam produksi, atau penyediaan barang atau jasa, ditransfer pada

pihak lain, dan digunakan selama lebih dari satu periode. Beberapa jenis aset tetap
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yang dimiliki PT.PLN antara lain instalasi dan mesin, gardu induk, saluran udara

tegangan tinggi, gardu distribusi, kabel listrik bawah tanah, dan sebagainya.

Beberapa aset tetap tersebut tentunya memiliki karakter atau sifat yang berbeda

dibandingkan aset tetap lain seperti gedung atau kendaraan. Sifat aset tetap yang

dimiliki PT.PLN memiliki sifat tersendiri karena untuk dapat mengoperasikan aset

tetap tersebut memerlukan prosedur tertentu sehingga aset tetap tersebut dapat

beroperasi sebagaimana mestinya. Ketika prosedur itu tidak diperhatikan, aset

tetap bisa digunakan namun memiliki risiko yang besar. Contohnya saja ketika

pemasangan instalasi listrik yang tidak tepat dan tidak sesuai prosedur, instalasi

listrik tidak akan mampu mengalirkan listrik atau instalasi listrik yang

pemasangannya tidak tepat dapat menimbulkan kebakaran akibat arus pendek

listrik.

Ada hal lain yang berkaitan dengan aset tetap PT.PLN, PT.PLN

mengoperasikan perangkat lunak untuk mengelola aset tersebut. Perangkat lunak

tersebut antara lain Enterprise Resource Planning (ERP), Aplikasi Pelayanan

Pelanggan Terpusat (AP2T), e-procurement, listrik prabayar, dan lain sebagainya.

PT.PLN juga menerapkan metode khusus untuk memelihara aset tetapnya metode

tersebut adalah metode health index atau indeks kesehatan. Dibandingkan dengan

perusahaan listrik negara-negara lain, penerapan health index ini sudah membawa

PLN berdiri di baris depan perusahaan listrik dunia dalam mengelola asetnya.

Metode health index diterapkan agar peralatan listrik sebagai aset

perusahaan yang digunakan untuk berproduksi dan menghasilkan pendapatan

tetap prima. Metode ini juga bertujuan agar pemeriksaan dan pemeliharaan aset

tetap dilakukan secara periodik. Ada beberapa kondisi aset yang mengakibatkan

perbedaan dalam pemeliharaan maupun perbaikan aset tersebut. Apabila kondisi

aset tetap baik, maka pemeliharaan dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan

aset tetap tersebut. Apabila kondisi aset tetap menunjukan hal yang

memungkinkan aset tersebut rusak, maka aset tersebut diperbaiki untuk

mengurangi risiko kerusakan yang lebih berat. Apabila kondisi aset tersebut

hampir rusak berat dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeliharaan, maka

aset tersebut akan segera diganti dengan aset baru sehingga tidak menyebabkan



5

padamnya aliran listrik ke masyarakat. (www.pln.go.id, 20 Oktober 2014)

PT.PLN juga mengelola aset tetap lain yang berbentuk tanah dan bangunan.

Dikutip dari artikel yang dimuat pada situs resmi PT.PLN (www.pln.co.id)

tanggal 19 Agustus 2014, PT.PLN yang memiliki aset khususnya berupa tanah

dan bangunan dalam jumlah yang tidak sedikit serta terletak di banyak lokasi telah

berkomitmen untuk meningkatkan penataan dan efisiensi mengenai pengelolaan

aset tersebut. PT.PLN menjalin kerjasama dengan PT. Perusahaan Pengelola Aset

(PPA) untuk mengelola aset PT.PLN.

Pemeliharaan yang dilakukan PLN terhadap aset tetapnya ternyata memiliki

kendala dari pihak eksternal yang menghambat bahkan mengganggu operasional

PLN. Dikutip dari artikel yang dimuat di www.detik.com tanggal 1 September

2014, fasilitas listrik milik PLN kerap menjadi incaran dari pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab. Jaringan listrik sering dicuri. Umumnya fasilitas yang

dicuri adalah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Besi-besi yang

terdapat dalam SUTET dicuri untuk dijual kembali. Pencurian ini lebih sering

terjadi di Pulau Jawa. PLN telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan

mengelas tiang atau baut tower dan melakukan patroli rutin untuk memeriksa

kondisi tower.

Apabila merujuk kepada bagaimana seharusnya aset tetap ini dicatat,

diklasifikasikan, dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan, perlakuan

aset tetap ini tidak bisa terlepas dari aturan yang berlaku di Indonesia yaitu

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 yang merupakan kaidah

yang digunakan dalam pengelolaan aset tetap. PSAK 16 bertujuan untuk mengatur

perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami

informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi

tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan

jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap.

Selain itu ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan aset, diantaranya PSAK

19 tentang aset tak berwujud, PSAK 48 tentang penurunan nilai aset, dan PSAK

30 tentang sewa, atau peraturan-peraturan lainnya. Penulis tidak membahas

peraturan-peraturan tersebut. Peraturan yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini
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hanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 mengenai aset tetap.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan sebuah pengamatan

mengenai penerapan PSAK 16 dan hasil dari pengamatan tersebut akan

dituangkan dalam bentuk laporan dengan judul “PENERAPAN ATAS

AKUNTANSI PSAK 16 (STUDI KASUS PADA PT.PLN (PERSERO) AREA

PELAYANAN DAN JARINGAN (APJ) CIMAHI)”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah

bagaimana penerapan PSAK 16 di PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan

Jaringan (APJ) Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Maksud dilakukannya pengamatan ini adalah untuk membandingkan antara

teori-teori yang telah penulis dapatkan di perkuliahan maupun teori-teori yang

penulis dapatkan dari buku acuan yang digunakan dengan praktiknya di

perusahaan sehingga dapat membantu penulis dalam menyusun laporan tugas

akhir yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh

pendidikan Program Diploma III, Program Studi Akuntansi, pada Universitas

Widyatama Bandung.

Adapun tujuan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui penerapan

PSAK 16 di PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cimahi.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

beberapa pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh dari buku

acuan yang digunakan dengan yang diterapkan di perusahaan.

Laporan tugas akhir ini juga dibuat sebagai salah satu syarat yang

harus dipenuhi dalam menempuh pendidikan Program Diploma III,



7

Program Studi Akuntansi, pada Universitas Widyatama Bandung.

2. Bagi Perusahaan

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

perusahaan serta acuan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan

yang telah diterapkan perusahaan untuk mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan.

3. Bagi Kalangan Akademis

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk

melakukan pengamatan lebih lanjut mengenai aset tetap terutama

mengenai penerapan peraturan-peraturan lain yang masih berkaitan

dengan aset tetap.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini, penulis memperoleh data yang

dibutuhkan dengan melakukan pengamatan pada PT.PLN (Persero) Area

Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cimahi Jalan Jend. Amir Mahmud No 511 Cimahi.

Pengamatan ini dilakukan dari tanggal 01 Oktober 2014 sampai 31 Oktober 2014.


