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SARI

Rahdwi Ayu Kurniyanti Utoyo.2006. Prosedur Penarikan Aktiva Tetap berwujud
Pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Ahli Madya Jurusan
Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Kata kunci : penyusutan, pengendalian intern, penarikan aktiva tetap.

Aktiva tetap berwujud merupakan asset yang bernilai paling besar pada
PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, akan tetapi kebijakan
pengelolaan aktiva tetap berwujud PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I
Yogyakarta merupakan kebijakan terpusat begitu pula dalam prosedur penarikan
aktiva tetap berwujud, sehingga banyak menimbulkan kendala. Permasalahan
dalam kajian ini adalah: (1) bagaimana metode penyusutan aktiva tetap berwujud
pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, (2) bagaimana
prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah
dan D.I Yogyakarta, (3) bagaimana pencatatan akuntansi penarikan aktiva tetap
berwujud pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, (4)
bagaimana pengendalian intern penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN
(Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan mengenai: (1) untuk mengetahui
bagaimana metode penyusutan penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN
(Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, (2) untuk mengetahui bagaimana
prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah
dan D.I Yogyakarta, (3) untuk mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi
penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I
Yogyakarta, (4) untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern penarikan
aktiva tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah prosedur penarikan aktiva tetap
berwujud pada PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Subjek
kajian penelitian adalah PT. PLN (Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
Teknik pengumpualan data yang digunakan dalam kajian ini adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai adlah metode
deskriptif kualitatif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya pengelolaan aktiva tetap
berwujud khususnya prosedur penarikan aktiva tetap berwujud sudah cukup baik.
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, sejak aktiva tetap
beroperasi secara bulanan. Pada pengendalian intern aktiva tetap berwujud bagian
akuntansi tidak terpisah dengan bagian aktiva tetap, dan pada praktik yang sehat
telah dilakukan pencocokan fisik . aktiva tetap berwujud sepenuhnya berada pada
kebijakan PT.PLN Pusat. Prosedur penarikan aktiva tetap berwujud PT. PLN
(Persero) Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta harus melalui persetujuan PT.PLN
pusat karena kebijakan penarikan aktiva tetap berada sepenuhnya pada PT.PLN
Pusat.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam mendukung perkembangan zaman dan dunia usaha yang

semakin maju, perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan

manufaktur sangat memerlukan suatu perlengkapan ataupun peralatan salah

satunya yaitu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang: (1) jangka waktu

pemakaiannya lama; (2) digunakan dalam kegiatan perusahaan; (3) dimiliki

tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta; (4)

nilainya cukup besar. Aktiva ini dapat digolongkan menjadi aktiva berwujud

(tangible fixed assets) dan aktiva tak berwujud (intangible assets). Tak ada

kriteria standar mengenai jangka waktu pemakaian minimal untuk

membedakan aktiva tetap dengan aktiva lainnya. Walaupun demikian,

pemakaian lebih dari satu tahun, pada umumnya, digunakan sebagai

pedoman. Kriteria lain adalah aktiva tersebut harus dipakai dalam kegiatan

perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Aktiva yang dimiliki untuk dijual

kembali dalam kegiatan normal termasuk dalam kategori persediaan,

walaupun aktiva tersebut, kalau dipakai, dapat berumur lebih dari satu tahun

(Soemarso, 1999: 24). Padanya umumnya aktiva tetap yang dipakai

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha tidak dimaksudkan untuk

dijual dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut melainkan

untuk dipakai jasanya. Dan para pemegang saham,  investor, kreditor dan

1
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auditor berkepentingan dengan sifat dan kondisi aktiva tetap perusahaan

karena aktiva ini menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menghasilkan dan

menjual barang-barang dan atau jasa-jasa dimasa yang akan datang. Aktiva

tetap diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan-kegiatan usaha. Nilai aktiva

tetap berasal dari jasa yang diberikannya, bukan dari  potensinya untuk dijual

kembali. Perusahaan menggunakan aktiva tetap selama masa manfaatnya.

Namun tidak selamanya aktiva tetap memberikan manfaat secara utuh seperti

halnya pada saat aktiva tersebut diperoleh, hal ini disebabkan aktiva tetap

mempunyai batas manfaat. Aktiva tetap bisa saja tidak bermanfaat bagi

perusahaan karena beberapa sebab. Aktiva tersebut mungkin tidak

dibutuhkan lagi, aktiva sudah usang atau atau aktiva yang baru lebih

produktif sudah tersedia. Selain itu, kegunaan aktiva bisa saja berakhir karena

kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian yang tidak diduga

sebelumnya seperti aktiva mungkin dicuri / musnah karena bencana alam.

(Simamora, 2000: 315).

Hampir semua perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk

harta yang bersifat tahan lama dalam kegiatannya yang sering disebut sebagai

asset atau kekayaan. Asset yang dimiliki perusahaan biasanya berupa tanah,

gedung, kendaraan dan peralatan (Property, Plant, Nad, Equipment) yang

disebut sebagai Fixed Assets, Plan Assets. Aktiva Tetap adalah aktiva

berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun

terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak
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dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun (PSAK 16, 2004:16.2).

Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

asset yang bernilai paling besar dan paling penting adalah Aktiva Tetap

berwujud. Hal tersebut dapat dilihat Aktiva Tetap berwujud terletak pada

posisi teratas pada laporan keuangan diatas kas dan bank. Wewenang

pengelolaan Aktiva Tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta sepenuhnya berada pada kebijakan PT PLN

Pusat. Begitu pula prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

Penarikan Aktiva Tetap berwujud PT. PLN terjadi karena kondisi

fisik aktiva yang tidak memungkinkan untuk dioperasikan, tidak ekonomis

penggantian dan akan direlokasi. Aktiva Tetap berwujud yang tidak memiliki

manfaat ekonomis ditarik dari operasi dan harga perolehan beserta akumulasi

penyusutan dipindahkan sebagai aktiva tetap tidak beroperasi. Penarikan

Aktiva Tetap pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta ada 2 (dua) macam yaitu penghapusan dan relokasi.

Apabila aktiva Tetap berwujud ditarik dari operasi dan tidak

digunakan lagi, maka perlu disetujui pejabat berwenang dalam penghapusan

Aktiva Tetap berwujud tersebut. Dan penunjukan pejabat berwenang

dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga

kebijaksanaan penarikan Aktiva Tetap berwujud pada PT. PLN adalah

terpusat. Hal tersebut banyak menimbulkan kendala dalam memanfaatkan
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Aktiva Tetap berwujud untuk pengambilan keputusan yang bersifat

mendadak atau untuk kebutuhan jangka pendek.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk

mengkaji tentang prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Semua jenis aktiva tetap, kecuali tanah akan makin berkurang

kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah

pemakaian, keausanmketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan

yang diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti

berkurangnya nilai aktiva tetap yang bersangkutan.

Penarikan aktiva tetap berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta berbeda dengan pendapat Soemarso (1999:49)

karena penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta terdiri atas penghapusan dan relokasi,

sedangkan pendapat Soemarso (1999:49) menyatakan bahwa penarikan

aktiva tetap dapat dilakukan dengan dijual, ditukarkan dengan aktiva lain atau

dibuang begitu saja.

Dengan mengetahui adanya perbedaan antara teori dan kenyataan

serta penarikan aktiva tetap yang harus melalui persetujuan PLN Pusat. Dan

juga harus melalui prosedur yang panjang dan rumit untuk pengambilan
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keputusan yang bersifat mendadak atau untuk keputusan jangka pendek.

Maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penyusutan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta?

2. Bagaimana prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta?

3. Bagaimana pengendalian intern penarikan aktiva tetap berwujud pada

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode penyusutan aktiva tetap berwujud

pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penarikan aktiva tetap berwujud

pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern penarikan aktiva

tetap berwujud pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta.
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1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis diadakan penelitian ini adalah untuk mencoba

menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh peneliti selama

dibangku kuliah kedalam kehidupan nyata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menuangkan ide, pikiran dan gagasan

untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang dunia usaha

khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Bagi Perusahaan

Merupakan masukan yang dapat dipertimbangkan untuk

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktiva tetap

khususnya mengenai penarikan aktiva tetap.

c. Bagi Universitas Negeri Semarang

Sebagai tambahan informasi dan relevansi bagi mahasiswa

khususnya yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitannya

dengan penulisan ini.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. AKTIVA TETAP

2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam

bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang

digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual

dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No.16 2004:16.2). Menurut

(Baridwan, 1999:271) aktiva tetap adalah aktiva-aktiva berwujud yang

sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan

yang normal. Sedangkan menurut (Yusuf 2000:154) aktiva tetap

adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal

perusahaan.

2.1.2. Klasifikasi Aktiva Tetap Berwujud

Aktiva tetap berwujud dapat berbentuk tanah, bangunan, atau,

mesin dan alat-alat pabrik, mebel dan alat-alat kantor, kendaraan dan

lain-lain. Dari macam-macam aktiva di atas dapat dikelompokkan

seperti berikut:

7



8

a. Aktiva tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk

letak perusahaan, pertanian dan peternakan.

b. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa

penggunaannya tidak dapat digantikan dengan aktiva sejenis

misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutang dan lain-

lain

2.1.3. Cara Memperoleh Aktiva Tetap

Aktiva tetap berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara,

dimana masing-masing cara perolehan aktiva tetap berwujud

mempengaruhi penentuan  harga perolehan. Menurut Baridwan

(1992:274) perolehan aktiva tetap berwujud dengan berbagai cara

diantaranya:

a. Pembelian Tunai

Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai

dicatat dalam buku-buku dengan jumlah besar uang yang

dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk

memperolah aktiva tetap termasuk harga faktur dan semua biaya

yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai,

seperti biaya angkut, biaya premi asuransi dalam perjalanan, biaya
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balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Semua

biaya-biaya diatas dikapasitasi sebagai harga perolahan aktiva

tetap.

b. Pembelian Angsuran

Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran,

maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk

bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan

maupun tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga

perolehan sebagai biaya bunga.

c. Ditukar dari surat-surat berharga

Aktiva tetap yang diperolah dengan cara ditukar dengan

saham atau obligasi perusahaan, dicatat dalam buku besar harga

pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.

Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui harga

perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva

tersebut.

Penukaran aktiva dengan saham atau obligasi perusahaan

akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi

sebesar nominalnya, selisih nilai tukar dengan nominal dicatat

dalam rekening agio atau disagio.

d. Ditukar dengan aktiva lain

Banyak pembeli aktiva tetap dilakukan dengan cara tukar

menukar atau sering disebut “Tukar Tambah“ dimana aktiva lain
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digunakan untuk membayar aktiva baru baik seluruhnya atau

sebagian dimana kekurangannya dibayar tunai.

1.) Pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis.

Yang dimaksud pertukaran aktiva yang tidak sejenis adalah

pertukaran aktiva yang sifatnya dan fungsinya tidak sama

seperti pertukaran tanah dengan mesin-mesin, tanah dengan

gedung-gedung dan lain-lain.

2.) Pertukaran aktiva tetap yang sejenis.

Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang

sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifatnya dan

fungsinya sama seperti pertukaran mesin produksi merek A

dengan merek B, dan seterusnya.

e. Diperoleh dari hadiah atau donasi.

Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah atau donasi

pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga

perolehan. Untuk menerima hadiah mungkin dikeluarkan biaya-

biaya tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva

tetap yang diterima maka pencatatan yang dilakukan sebesar nilai

pasar.

f. Aktiva Tetap yang dibuat sendiri

Perusahaan memungkinkan membuat sendiri aktiva tetap

yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, perabotan. Pembuatan
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aktiva ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau

pegawai yang masih idle.

2.1.4. Pengukuran Masa Manfaat Aktiva Tetap Berwujud

a. Masa Manfaat Aktiva Tetap Berwujud

PSAK No.16 (2004:16.2) mendefinisikan masa manfaat

aktiva tetap sebagai a) periode suatu aktiva diharapkan digunakan

oleh perusahaan; atau b) jumlah produksi atau unit serupa yang

diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Sedangkan

menurut Soemarso (1999:39) adalah taksiran kapasitas atau

manfaat yang dapat diberikan oleh aktiva tetap selama ia dapat

dipakai, yang biasanya dinyatakan dalam tahun.

b. Penentuan Masa Manfaat Akiva Tetap Berwujud

PSAK No.16 (2004:16.9) menyatakan bahwa dalam

menentukan masa manfaat suatu aktiva faktor-faktor berikut harus

dipertimbangkan:

1.) Penggunaan aktiva yang diharapkan oleh perusahaan.

Penggunaan dinilai dengan pedoman kapasitas aktiva yang

diharapkan atau output fisik;

2.) Keusangan fisik yang diharapkan yang tergantung pada faktor

operasional seperti jumlah pergantian kelompok kerja (shifts)

dimana aktiva digunakan dan program perbaikan dan

perawatan dari perusahaan dan perawatan aktiva pada saat

menganggur (idle).
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3.) Keusangan teknis yang timbul dari perubahan atau perbaikan

produksi; atau dari perubahan permintaan pasar untuk produk

atau jasa yang dihasilkan oleh aktiva; dan

4.) Pembatasan hukum atau yang serupa atas penggunaan aktiva,

seperti habisnya waktu dari sewa guna usaha yang berkaitan.

2.1.5. Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Dalam PSAK No.17 (2004:17.3) dinyatakan bahwa metode

depresiasi adalah jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan ke

setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai

metode yang sistematis. Berikut ini merupakan metode-metode

penyusutan aktiva tetap menurut PSAK No.17 (2004:17.3) adalah

sebagai berikut:

1. Berdasarkan waktu

a. Metode garis lurus (straight line method)

Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan

berdasarkan berlalunya waktu, dalam jumlah yang sama,

sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Depresiasi tiap tahun

tahun dapat dihitung dengan rumus:

n
NSHPDepresiasi −

=

Dimana: HP = Harga Perolehan

NS = Nilai Sisa

n = Taksiran umur kegunaan
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b. Metode pembebanan yang menurun

1.) Metode jumlah angka tahun (sum of the years digit

method)

Dalam angka tahun besar beban depresiasi tiap tahun

selalu menurun. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa

semakin tua aktiva tetap maka akan semakin kecil pula

hasilnya.

2.) Metode saldo menurun (declining balance method)

Pada metode ini biaya depresiasi periodik dihitung

dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai

buku aktiva tetap. Tarif ini dapat dilihat dengan sebagai

berikut:

n

HP
NST −= 1

Dimana: T = Tarif

n = Umur ekonomis

NS = Nilai Sisa

HP = Harga Perolehan

2. Berdasarkan penggunaan

a. Metode jam jasa (service hours method) Digunakan untuk

mengalokasikan beban penyusutan berdasar proporsi

penggunaan aktiva yang sebenarnya. depresiasi dalam metode

ini dapat dihitung sebagai berikut:
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n
NSHPjamDepresiasi −

=/

Dimana: n = taksiran jam jasa

b. Metode jumlah unit produksi (productive output method)

Metode ini menunjukkan umur kegunaan aktiva tetap

ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi sehingga

depresiasi tiap periode akuntansi berfluktuasi sesuai dengan

fluktuasi dalam hasil produksi. Depresiasi per unit produk

dapat dihitung sebagai berikut:

n
NSHPunitDepresiasi −

=/

Dimana: n = taksiran hasil produksi

3. Berdasarkan kriteria lainnya

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok

Merupakan cara perhitungan depresiasi untuk

kelompok aktiva tetap sekaligus. Apabila aktiva tetap

mempunyai umur dan fungsi yang berbeda, maka aktiva tetap

dapat dibagi menjadi beberapa kelompok.

b. Metode anuitas (annuity method)

Metode depresiasi anuitas didasarkan pada konsep

berapa yang harus dibayarkan untuk melunasi utang pokok.

c. Sistem persediaan (inventory systems)

Metode ini seringkali digunakan untuk menilai aktiva

tetap berwujud yang kecil-kecil seperti perkakas. Perkakas
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dapat diambil pada awal atau akhir tahun. Nilai pada awal

tahun ditambah harga pokok yang diperoleh untuk tahun itu

dikurangi nilai persediaan, maka akan diperoleh jumlah beban

depresiasi untuk periode tersebut.

2.2. PROSEDUR PENARIKAN AKTIVA TETAP BERWUJUD

Pengertian prosedur menurut Wursanto (1991:20) adalah rangkaian

metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan sesuatu pekerjaan

yang merupakan suatu kebulatanw. Sedangkan menurut Mulyadi (2001:20)

prosedur adalah suatu uraian kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa

orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang.

Berikut ini merupakan ciri-ciri prosedur menurut Moekijat adalah

sebagai berikut:

1. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi

tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.

2. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas akan tetapi masih memiliki

fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan

yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting

dalam fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan

fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan

penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.
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3. Prosedur harus mengikuti jaman. Dari beberapa pengertian diatas maka

dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang

telah menjadi pola tetap dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan

beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang didasarkan pada

fakta-fakta dan tidak ketinggalan jaman.

Penarikan aktiva tetap adalah aktiva tetap yang bisa dihentikan

pemakaiannya dengan cara dijual, ditukarkan ataupun karena rusak. Pada

waktu aktiva tetap diberhentikan dari pemakaian maka semua rekening yang

berhubungan aktiva tersebut dihapuskan (Baridwan, 1999:293). Sedangkan

menurut (Soemarso, 1999:49) penarikan aktiva tetap adalah aktiva tetap yang

sah tidak terpakai lagi dapat ditarik dari pemakaian. Penarikan (retiments)

dapat dilakukan dengan dijual, ditukar dengan aktiva lain atau dihapuskan.

Dengan demikian prosedur penarikan aktiva tetap berwujud adalah

gabungan beberapa unsur yang saling berkaitan yang bekerja sama untuk

menarik kekayaan berwujud perusahaan yang tidak terpakai lagi. Sistem

penarikan aktiva tetap berwujud dibuat sebagai pedoman dalam penarikan

aktiva tetap berwujud yang sudah tidak terpakai.

2.2.1. Cara Penarikan Aktiva Tetap

Soemarso (1999:4) menyatakan bahwa penarikan aktiva tetap

dapat dilakukan dengan dijual, ditukarkan dengan aktiva lain atau

dibuang begitu saja (dihapuskan).
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a. Penarikan aktiva tetap berwujud dengan penjualan

Apabila aktiva tetap berwujud dijual, nilai bukunya

dihitung sampai dengan tanggal penjualan. Nilai buku ini

kemudian dibandingkan dengan hasil penjualan yang diterima.

Selisih yang diperoleh merupakan keuntungan atau kerugian

karena penjualan aktiva tetap berwujud. Keuntungan atau kerugian

yang berasal dari penjualan aktiva tetap berwujud disajikan

sebagai pendapatan atau biaya lain-lain dalam perhitungan laba

rugi.

b. Penarikan aktiva tetap berwujud melalui penukaran

Penukaran aktiva tetap berwujud dapat dilakukan dengan

aktiva sejenis ataupun dengan aktiva yang tidak sejenis. Dalam

penukaran aktiva harus ditentukan nilai tukarnya terlebih dahulu.

Selisih nilai tukar aktiva lama dengan harga aktiva baru

merupakan jumlah yang harus dibayar. Selisih antara nilai tukar

dengan nilai buku merupakan keuntungan atau kerugian. Jika nilai

tukar lebih besar dari nilai buku, maka diperoleh keuntungan dan

sebaliknya jika nilai tukar lebih kecil dari nilai buku dianggap

kerugian. Keuntungan atau kerugian karena penukaran aktiva tetap

berwujud dilaporkan sebagai pendapatan (biaya) lain-lain.

c. Penarikan aktiva tetap melalui penghapusan

Aktiva tetap berwujud dihapuskan kalau aktiva berwujud

tidak dapat dijual atau ditukarkan. Apabila aktiva tetap berwujud
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belum disusutkan penuh akan menghasilkan kerugian sebesar nilai

buku. Aktiva tetap berwujud juga dapat dihapuskan karena

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan

bencana alam.

2.2.2. Dokumen Yang Digunakan Dalam Penarikan Aktiva Tetap

Menurut Mulyadi (2003: 600) dokumen yang digunakan adalah:

a. Surat permintaan transfer aktiva tetap. Dokumen ini berfungsi

sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap.

b. Surat permintaan penghentian pemakaian aktiva tetap. Dokumen

ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi

penghentian pemakaian aktiva tetap.

c. Surat perintah kerja (work order). Dokumen ini mempunyai dua

fungsi: sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu

mengenai aktiva tetap dan sebagai cacatan yang dipakai untuk

mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap.

d. Bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai dokumen

sumber untuk pencatatan transaksi depresiasi aktiva tetap.

2.2.3. Catatan Akuntansi yang Digunakan

a. Kartu Aktiva Tetap

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aktiva

tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang

bersangkutan dengan aktiva tertentu.
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b. Jurnal Umum

Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat ransaksi harga

pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk

pemasaran dan pembongkaran aktiva tetap, penghentian

pemakaian aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap.

c. Register Bukti Kas Keluar

Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian

aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas.

2.2.4. Fungsi yang terkait

Menurut Mulyadi (2003:608) fungsi yang terkait adalah:

a. Fungsi pemakaian. Dalam sistem akuntansi aktiva tetap, fungsi

pemakaian bertanggungjawab mengajukan usulan investasi dalam

aktiva tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi

untuk merealisasikan perolehan aktiva tetap seperti yang tercantum

dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umu

pemegang saham.

b. Fungsi riset dan pengembangan. Fungsi ini bertangung jawab

mengajukan usulan investasi aktiva tetap yang dimanfaatkan

bersama oleh lebih dari satu fungsi.

c. Direktur yang bersangkutan. Pejabat ini berfungsi memberikan

persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan

otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada

dibawah wewenangnya.
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d. Direktur utama. Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap

semua mutasi aktiva tetap.

e. Fungsi aktiva tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas

pengelolaan aktiva tetap perusahaan.

f. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan

dokumen sumber (bukti kas keluar dan bukti memorial) untuk

pencatatan mutasi aktiva tetap dan penyelenggaraan buku

pembantu aktiva tetap.

2.2.5. Bagan Alir Penarikan Aktiva Tetap Berwujud menurut Mulyadi

Bagian Pemakaian

Gambar 1. Bagan Alir Penarikan Aktiva Tetap Berwujud
Sumber: Mulyadi (2001:629).

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa bagian pemakai

aktiva tetap membuat surat permintaan penghentian aktiva tetap (SPPAT)

Membuat
SPPAT

3

2

SPPAT 1

SPPAT 3

N

Mulai 4

1
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sebanyak 3 rangkap. Ketiga SPPAT tersebut kemudian dikirim ke direktur

utama untuk diotorisasi. Setelah mendapat otorisasi dari direktur utama dan

menerima kembali SPPAT lembar pertama kemudian SPPAT lembar pertama

diarsipkan secara permanen urut nomor.

Direktur Utama Bagian Aktiva Tetap

Gambar 2. Bagan Alir Penarikan Aktiva Tetap Berwujud
Sumber: Mulyadi (2001:629)

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa direktur utama

menerima SPPAT sebyak 3 rangkap dari bagian pemakai kemudian

memberikan otorisasi atas permintaan penghentian aktiva tetap. SPPAT

lembar pertama diserahkan kebagian kartu aktiva tetap, lembar kedua dikirim

kebagian aktiva tetap, lembar ketiga diserahkan kembali ke bagian pemakai.
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Kemudian bagian aktiva tetap menerima SPPAT lembar kedua dari direktur

utama kemudian mengarsip surat tersebut secara permanen urut nomer.

Bagian Kartu Aktiva Tetap Bagian Jurnal

Gambar 3. Bagan Alir Penarikan Aktiva Tetap Berwujud
Sumber: Mulyadi (2001:629).

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa setelah

menerima SPPAT lembar pertama kemudian bagian kartu aktiva tetap

membuat bukti memorial. Bukti memorial digunakan sebagai dokumen

sumber pencatatan penghentian aktiva tetap dalam kartu aktiva tetap. SPPAT

lembar pertama beserta bukti memorial kemudian diserahkan ke bagian jurnal.

SPPAT 1

Memberi bukti
memorial
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2.3. PENGENDALIAN INTERN AKTIVA TETAP BERWUJUD

2.3.1. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi,

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan

manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan

tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang

membentuk sistem tersebut.

2.3.2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2001:163) tujuan sistem pengendalian

intern adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kekayaan organisasi,

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

c. Mendorong efisiensi, dan

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat

dibagi menjadi dua macam antara lain:

a. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control)

Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari

sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga
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kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi.

b. Pengendalian Intern Administratif (internal administrative

control).

Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi,

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk

mendorong efiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.3.3. Unsur Pengendalian Intern Penarikan Aktiva Tetap Berwujud

Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi aktiva tetap

adalah:

1. Organisasi

a. Fungsi pemakaian harus terpisah dari fungsi akuntansi aktiva

tetap

b. Transaksi perolehan, penjualan dan penghentian pemakaian

aktiva tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi

yang bekerja secara independen.

2. Sistem organisasi

a. Surat permintaan otorisasi, investasi, surat permintaan

otorisasi reparasi, surat permintaan aktiva tetap dan surat

permintaan transfer aktiva tetap diotorisasi oleh direktur yang

bersangkutan oleh direktur utam.

b. Surat permintaan kerja diotorisasi oleh kepala departemen

yang bersagkutan.
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c. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi.

d. Bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi.

3. Prosedur Pencatatan

Perubahan kartu aktiva tetap harus didasarkan pada bukti

kas keluar atau bukti memorial atau surat pemintaan transfer aktiva

tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap

yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

4. Praktek Yang Sehat

a. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aktiva tetap

dengan kartu aktiva tetap.

b. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian

investasi dalam aktiva tetap.

c. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal

(capital expenditure) dengan pengeluaran pendapatan

(revenue expenditure).



26

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis di PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, yang beralamat di Jl.

Teuku Umar No. 47 Semarang.

3.2. Obyek Kajian

Obyek kajian penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto 1998:91). Obyek

kajian dalam penelitian ini adalah Prosedur Penarikan Aktiva Tetap

Berwujud pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I

Yogyakarta.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian

ini adalah:

1. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan

data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat (Soeratno dan

Arsyad, 1999:89). Kalau pengamatan dilakukan dengan sambil lalu dan

tidak memenuhi prosedur dan aturan yang jelas, tidak bisa disebut

observasi.

26
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Dalam metode ini, diadakan observasi secara langsung pada

obyek yang diteliti. Observasi ini dilakukan penulis dengan mengamati

secara langsung pencatatan akuntansi penarikan aktiva tetap pada PT.

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara

bertanya langsung (berkomunikasi secara langsung) dengan responden.

Dalam metode ini dilakukan wawancara secara langsung

mengenai pengendalian intern terhadap penarikan aktiva tetap berwujud

pada bagian Akuntansi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan

D.I Yogyakarta.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk

menyatakan intruksi program-program dan naratif, yaitu mencakup

segala sesuatu yang terlukis mengenai sebuah sistem informasi (Henry

C, 1993:343).

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan masa manfaat, metode penyusutan aktiva

tetap berwujud dan prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT.

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
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3.4. Metode Analisis Data

1. Teknik Penyajian Data

Untuk mencapai tujuan penelitian maka data yang terkumpul

akan dianalisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memeriksa dan meneliti data-data yang terkumpul untuk menjamin

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Mengkategorikan data-data yang sesuai dengankriteria serta hal-hal

yang diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data penelitian ini

dipergunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan

kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan

masalah yang dihadapi serta solusinya.

c. Metode analisis data dari data yang diperoleh kemudian dikaji

berdasarkan analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif

yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif

(jumlah) akan tetapi dalambentuk pernyataan dan uraian dan

selanjutnya akan disusun secara sistematik dalam bentuk tugas akhir.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Sejarah Perkembangan perusahaan PT.PLN  (Persero) dibagi menjadi

beberapa periode sebagai berikut :

a. Tahun 1961 bernama Perusahaan Listrik Negara Exploitasi X berdasarkan SK

Menteri PUTL No Menteri 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961.

b. Tahun 1976 bernama Perusahaan Listrik Negara Wilayah XIII berdasarkan SK

No.013/Dir/1976 tanggal 25 Februari.

c. Tahun 1987 bernama Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Tengah

berdasarkan SK No.092/Dir/1987 tanggal 24 Juni 1987.

d. Tahun 1993 bernama PT PLN Distribusi Jawa Tengah berdasarkan SK Direksi

No.156 K/023/Dir/1993 tanggal 23 November 1993 selanjutnya dengan

Peraturan Pemerintah RI No. 23 tahun 1994 tanggal 16 April 1994 tentang

pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan

(Persero). Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Tengah diubah

menjadi Perusahaan Persero (PT). Hal ini tercantum dalam anggaran dasar PT

PLN akta Notaris Sutjipto,SH No.169 tanggal 30 Juli 1994.

e. Tahun 2001 bernama PT PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta berdasarkan SK Direksi No.27 K/010/Dir/2001 tahun 20 Februari

2001.
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f. Tahun 2003 bernama PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

berdasarkan SK Direksi No.013 K/010/Dir/2003 tanggal 16 Januari 2003.

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahan

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang,

unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada posisi insani. Menjadi

Perusahaan Listrik Regional setara kelas dunia yang berorientasi kepada:

pelanggan, unggul dan mandiri.

b. Misi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis kelistrikan (usaha distribusi, agen penjualan dan usaha

penjualan  tenaga listrik) dan usaha lainnya yang berorientasi pada

kepuasan pelanggan, anggota    perusahaan, dan pemegang saham.

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat.

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan

ekonomi.Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

4.1.3. Bidang Usaha dan Wilayah Kerja

a. Bidang Usaha

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang penyediaan

tenaga listrik bagi kepentingan umum. Lapangan usaha PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta meliputi Usaha Penyediaan

tenaga listrik untuk:
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1. Pembangkitan

Pembangkitan dikelola oleh anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang

bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga listrik.

2. Transmisi

Transmisi dan pengelolaan dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pusat

Penyaluran dan Pengatur Beban Sistem (P3B). Seluruh jaringan 150 kV

dan 500 kV berada di bawah naungan transmisi.

3. Distribusi

Distribusi tenaga listrik dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi

atau wilayah.

Jaringan 20 kV dan 220 kV merupakan tanggung jawab dari bagian ini.

b. Wilayah Kerja

Sejalan dengan adanya pembangunan di segala bidang, dan semakin

banyaknya pelanggan atau pemakai listrik di negara kita. PT PLN (Persero)

mempunyai 11 Area Pelayanan Jaringan yang kemudian disingkat APJ. 11

APJ tersebut adalah sebagai berikut:

- APJ Cabang Semarang - APJ Cabang Surakarta

- APJ Cabang Yogyakarta - APJ Cabang Purwokerto

- APJ Cabang Tegal - APJ Cabang Kudus

- APJ Cabang Magelang - APJ Cabang Cilacap

- APJ Cabang Pekalongan - APJ Cabang Klaten

- APJ Cabang Salatiga
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4.1.4. Struktur Organisasi

Adapun tugas-tugas dari beberapa bagian dalam susunan organisasi

perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Bidang Perencanaan

Tugas dari bagian perencanaan adalah sebagai berikut:

1.) Menyusun Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL),

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), dan Rencana Kerja Anggaran

Perusahaan (RKAP).

2.) Menyusun rencana pengembangan system tenaga kelistrikan

3.) Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja

4.) Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian

finansialnya.

5.) Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang

dana, baik secara bilateral maupun multilateral

6.) Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem teknologi informasi.

7.) Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem informasi

8.) Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi.

9.) Menyiapkan SOP pengelolaan aplikasi system informasi.

10.) Menyusun laporan manajemen.

11.) Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan

pengaturannya.

b. Bidang Distribusi

Tugas dari bagian distribusi adalah sebagai berikut:
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1) Menyusun rencana pengembangan system jaringan distribusi dan

membina penerapannya.

2) Menyusun strategi pengoperasian dan memelihara jaringan distribusi dan

membina penerapannya.

3) Menyusun SOP untuk penerapan  dan pengujian peralatan distribusi , serta

SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.

4) Menyusun disain standard  konstruksi jaringan distribusi dan peralatan

kerjanya serta membina penerapannya.

5) Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana

pendistribusian tenaga listrik serta  saran perbaikannya.

6) Menyusun metode kegiatan konstuksi dan administrasi pekerjaan  serta

membina penerapannya.

7) Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan

manajemen perbekalan  distribusi serta membina penerapannya.

8) Menyusun  pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi

jaringan distribusi.

9) Memantau dan mengevaluasi data induk jaringan.

10) Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

c. Bidang Niaga

Tugas dari bidang Niaga adalah sebagai berikut:

1.) Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran.

2.) Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan.

3.) Mengevaluasi harga jual energi listrik.
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4.) Menghitung  biaya penyediaan tenaga listrik.

5.) Menyusun strategi dan pengembangan peleyanan pelanggan.

6.) Menyusun standard dan produk pelayanan.

7.) Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data induk saldo

(DIS) serta kontrak jual – beli tenaga listrik.

8.) Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencana

penyempurnaannya.

9.) Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu,

antara lain TNI/POLRI  dan instansi vertikal.

10.)Melakukan  pengendalian DIS  dan opname saldo piutang.

11.)Menyusun  konsep  kebijakan sistim informasi pelayanan  pelanggan.

12.)Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksana.

d. Bidang keuangan

Tugas dari bidang Keuangan adalah sebagai berikut :

1.) Mengendalikan aliran kas  pendapatan dan membuat laporan rekonsiliasi

keuangan.

2.) Mengendalikan anggran investasi dan operasi serta rencana aliran kas

pembiayaan.

3.) Melakukan analisis dan evaluasi laporan keuangan unit – unit serta

menyusun laporan keuangan konsolidasi.

4.) Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan asset.

5.) Melakukan pengelolaan keuangan.

e. Bidang SDM dan Organisasi
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Tugas dari bidang SDM dan Organisasi adalah sebagai berikut :

1.) Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola

pelaksanaannya.

2.) Menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan mengelola

pelaksanaannya.

3.) Mengkaji usulan  pengembangan  organisasi  dan pengembangan

sumberdaya manusia (SDM).

4.) Menetapkan pola pengembangan SDM.

5.) Menyusun sistim dan prosedur dari semua bisnis proses yang ada serta

memantau dan melakukan penyempurnaannya.

6.) Menyusun kebijakan   dan pengelolaan hubungan industrial.

7.) Mengevaluasi dan mengusulkan penyempurnaan KKB.

8.) Menyusun  kebijakan yang berkaitan dengan konseling pegawai.

f. Bidang Komunikasi,  Hukum  dan Administrasi

Tugas dari bidang Komunikasi,Hukum dan Administrasi adalah sebagai

berikut :

1.) Menyusun kebijakan dan mengelola komunikasi  kemesyarakatan dan

pelanggan baik internal maupun eksternal.

2.) Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan

dan manajemen kantor.

3.) Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan community development.

4.) Menyusun kebijakan administrasi.
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5.) Menyusun dan mengkaji  produk – produk hukum  dan peraturan-

peraturan perusahaan.

6.) Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.

7.) Menyusun standar fasilitas kantor.

8.) Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja.

9.) Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.

g. Audit Internal

Tugas dari bidang audit internal adalah sebagai berikut:

1.) Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pembinaan dan penilaian

atas sistem pengendalian manajemen maupun operasional.

2.) Melaksanakan pengawasan dalam bidang teknik, antara lain: audit

perencanaan, konstruksi, operasi distribusi tenaga listrik, manajemen

energi dan teknologi informasi.

3.) Melaksanakan pengawasan dalam bidang niaga, antara lain: audit

pemasaran, pelayanan pelanggan dan pembacaan meter.

4.) Melaksanakan pengawasan dalam bidang keuangan antara lain audit

penggunaan dan pengelolaan anggaran dan keuangan.

5.) Melaksanakan pengawasan dalam bidang  administrasi antara lain audit

kegiatan manajemen SDM, umum, hukum dan kehumasan.

6.) Memberikan rekomendasi guna perbaikan dan kemajuan perusahaan.

Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi pada PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta :
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AUDIT INTERNAL
KAI

FUNGSIONAL AHLI
§ Ahli kinerja & Ef.

korporat
§Ahli strategi

ekonomis
§Ahli peng.

Sistem T.I.
§Ahli

administrasi

BIDANG
PERENCANAAN

MANAJER

BIDANG NIAGA

MANAJER

BIDANG
DISTRIBUSI

MANAJER

BIDANG KEUANGAN

MANAJER

BIDANG
SDM & ORGANISASI

MANAJER

BIDANG KOM. HUKUM &
ADMINISTRASI

MANAJER
§ AMA PENGEMB. USAHA
§ JU/Juru Adm.

DM

PERENC.
KORPORAT
§ AMA STRATEGI DAN KIJERJA

KORPORAT
§ AM PENILAIAN FINANSIAL
§ AM PROYEKSI KEU.
§ AM PELAPORAN MANAJ.
§ JU/Juru Adm.

DM

PERENC. SISTEM
KELISTRIKAN

§ AMA DESAIN SISTEM
§ AM SISTEM KELISTRIKAN
§ AM KELAYAKAN INVEST.

KELISTRIKAN
§ JU/Juru Adm.

DM

PENGEND. SISTEM T.J.
§ AMA PENGEMBANGAN TJ
§ AMA ADM DATABASE
§ AM PENGEM. APLIKASI TJ.

§ AM PENGEM JARINGAN DAN
MULTIMEDIA

SUB OPERASI JAR. DAN
MULTIMEDIA

§ JU/Juru PENGAWASAN
JARI-NGAN & MULTIMEDIA

SUB OPERASI
APLIKASI TJ

JU/Juru PEMROGRAMAN

SUP PELAYANAN
DATABASE

§ JU PENGWS. DATABASE
§ Juru OPERASIONAL T.I

§ JU/Juru Adm.

§ AMA EKONOMI ENERGI
§ AMA MANAJ. NIAGA

§ JU/Juru Adm.

DM STRAT.

PEMASARAN
§ AMA PERKIRAAN TRANSAKSI

ENERGI DAN PENDAPATAN
§ AM EVALUASI HRG JUAL

LISTRIK
§ AM STANDAR PELYN.
§ AM SISINFO PLG
§ AM RISET PASAR

§ JU/Juru Adm.

DM ADM NIAGA

§ AM BISN PROS. INFO PLG
SUP PENGEND.

PENAGIHAN

§ AM PENAGIH PLG TERTENTUSUP PENGEND.
PIUTANG

§ JU/Juru PENGOLAHAN DIS &
SALDO PIUTGSUP PENGEMB.

SISTEM CATER

§ JU/Juru MONITORING SISTEM
CATER
SUP ADMINISTRASI

ENERGI

§ JU/Juru PENGOLAHAN ADM.
JUAL BELI Kwh

§ JU/Juru Adm.DM. MEKANISME NIAGA

§ AM SISTEM TUL
§ AM INTERAKSI ANTAR UNIT

PELAKS. & Konst JBTL

§ JU/Juru Adm.

§ AMA PENGKR. & S. PROT.
§ AMA KONST DISTRIBUSI
§ AMA K. INSTALASI DIST.

§ JU/Juru Adm.

DM. PERENC. &

PENGEMB. SIST.

OP. DIST.

§ AM RENC. SIST. DIST.
§ AM REGULASI D.I. JAR.
§ AM PENGEMB. SAR. KOM.
§ AM OTOMAT. OPJARDIST
§ JU/Juru TEKNIK DIST.

§ JU/Juru Adm.

DM. PENGEND.

SISTEM OP. DIST§ AM PENGEND. PERBKLAN.
§ AM PENGEND. OP & HAR
§ AM MONITORING DAN

EVALUASI DATA LUAR
§ AM PENGEND. PENERAAN

§ JU/Juru Adm.
DM. EFISIENSI DAN

KEANDALAN SIST. DIST.

§ AM PENGEND. P2TL
§ AM PROTEKSI & KEANDL.
§ AM EFISIENSI JAR. DIST.
§ JU/Juru TEKNIK DIST.

§ JU/Juru Adm.

SUP. AMR

§ JU/Juru M. ELEKTRONIK

§ JU/Juru Adm.

§ AMA MANAJEMEN KEU.
§ AMA KEBIJAKAN RESIKO

§ AMA PROTEKSI PENDPT.

DM

PENGELOLAAN

PEMBIAYAAN
SUP

PENGEND.

KEUSUP

VERIFIKASI

DOKUMEN

TRANS.

§ JU/Juru KEUANGAN
§ JU/Juru BAYAR

§ JU/Juru Adm.

§ JU/Juru PEMERIKSA
DOKUMEN TRANSAKSI

§ JU/Juru Adm.

DM

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

§ AM AN/EV. PENDPT.
§ AM ADM. PENDPT.

§ JU/Juru Adm.

DM.

AKUNTANSISUP AKUNT. AT DAN PDP

SUP AKUNT. UMUM

DM PENGENDL.

ANGGARAN DAN

PENDANAAN

§ AM AKUNT. BIAYA

§ JU/Juru AKUNT. AT & PDP

§ JU/Juru AKUNT. UMUM
§ JU/Juru AKUNT. BIAYA
§ JU/Juru AKUNT. PENDPT

§ JU/Juru Adm.

§ AM ANGG. OPERASI
§ AM ANGG. INVESTASI

§ JU/Juru Adm.

§ AMA ORG. & RENLT. KERJA
§ AMA SISTEM SDM
§ AMA SISOUR
§ AMA HUB. INDUSTRIAL
§ AMA REN. KARIER

§ JU/Juru Adm.

§ JU/Juru
PENGELOLAAN ADM
KEPEG.

§ AM EVALUASI KINERJA
SDM & PENGEMB. KARIR

§ AM DIKLAT

§ JU/Juru Adm.

§ AM LAHTA ADM SDM

§ JU/Juru LAHTA KEPEG

DM

PENGEMB.

SDM
DM

ADMINIST.

SDM
SUP TU.

KEPEGAWAIAN

SUP

KESEJAHTE

RAAN

PEGAWAI

§ JU/Juru GAJI
§ JU/Juru EMOLUMEN

§ JU/Juru ADM

§ AMA AUDIT TEKNIK
§ AMA AUDIT KEUANGAN
§ AMA AUDIT ADM
§ JU/Juru ADM

§ AMA RENFAS. & SARKES.
§ AMA K3

§ JU/Juru Adm.

DM HUKUM
§ AMA BANTUAN & PRODUK

HUKUM

§ JU/Juru Adm.
DM ADMUM

& FASILITASI

§ JU/Juru KESEKRETARIATAN

SUP SEKRETARIAT

§ JU/Juru RT. KANTOR
§ JU/Juru KEAMANAN

§ JU/Juru K3

§ JU/Juru DOK. FAS. KANT.
§ JU/Juru PENGAT. KEND.

§ JU/Juru ADM.

SUP PENGEL.

FAS.

KANTORDM HUMAS

DAN PEDULI

LINGK.
§ JU/Juru PUBU & PERPUST.

SUP HUMAS &

PROTOKOL

§ JU/Juru KEMITRAAN
§ JU/Juru PEDULI LINGK.

§ JU/Juru ADM.

SUP KEMITRAAN &

PEDULI LINGK.

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI
GENERAL MANAGER

A. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR INDUK

B. PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH & D.I.YOGYAKARTA
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4.1.5. Istilah-istilah Aktiva Tetap

Beberapa istilah yang digunakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Aktiva Tetap

Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun

terlebih dahulu yang digunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

1.) Aktiva Tetap Beroperasional

Adalah aktiva tetap berwujud milik perusahaan, baik yang bergerak atau

tidak bergerak, dan diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan

dibangun lebih dahulu yang digunakan baik dalam kegiatan produksi atau

kegiatan penunjang operasional perusahaan.

2.) Aktiva Tetap Tidak Operasional

Adalah aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi dalam produksi

maupun kegiatan penunjang operasional karena beberapa sebab:

a.) Rusak

b.) Penggantian (peningkatan keandalan, perubahan sistem, peningkatan

kapasitas, ketinggalan teknologi), dan masih tercatat sebagai aktiva

tetap karena belum diusulkan penarikan.

b. Penarikan Aktiva Tetap

Adalah perubahan status aktiva tetap dari aktiva operasi menjadi aktiva tidak

beroperasi karena suatu sebab.
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c. Penyusutan Aktiva Tetap

Adalah sebagian dari harga perolehan aktiva yang secara sistematis

dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi.

4.2.Metode Penyusutan Aktiva Tetap berwujud

Pengertian depresiasi menurut PSAK No.17 (2004:17.1) adalah alokasi

jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang

diestimasi. Sedangkan pengertian penyusutan aktiva tetap menurut PT. PLN

adalah alokasi harga perolehan aktiva secara sistematis dan rasional selama masa

manfaat ekonomi. Metode penyusutan yang digunakan PT.PLN Pusat adalah

metode garis lurus sejak aktiva tetap beroperasi secara bulanan, sehingga metode

penyusutan yang digunakan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta adalah metode garis lurus, dengan nilai residu nol ditentukan pada

saat perolehan. Sedangkan kebijakan penetapan masa manfaat aktiva tetap

berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

sepenuhnya berada pada PT. PLN Pusat sehingga PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta tidak mempunyai wewenang dalam

memutuskan umur dari suatu aktiva tetap berwujud. Apabila masa manfaat aktiva

tetap berubah maka metode penyusutan yang digunakn tetap sama.

Perhitungan penyusutan yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dilakukan setiap akhir bulan. Penyusutan dicatat

dalam jurnal penyusutan (J-11) dan kartu atau daftar akumulasi penyusutan yang

ada dalam program DTE yang dibuat PT. PLN Pusat, sehingga pencatatan
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penyusutan aktiva tetap berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan

D.I Yogyakarta dilakukan secara komputerisasi.

4.3.Prosedur Penarikan Aktiva Tetap Berwujud

4.3.1. Penarikan Aktiva Tetap Berwujud dan Syarat-Syaratnya

Penarikan aktiva tetap berwujud menurut PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah perubahan status aktiva operasi menjadi

aktiva tidak beroperasi. Syarat-syarat penarikan aktiva tetap berwujud menurut

Surat Edaran Direksi Perusahaan Listrik Negara No. 015.E/870/DIR/1998 adalah

sebagai berikut :

a. Aktiva Tetap

Ø Kondisi fisik teknis dari aktiva yang bersangkutan tidak memungkinkan

lagi untuk dioperasikan (rusak).

Ø Tidak ekonomis

Ø Penggantian

Ø Akan direlokasi

Ø Ketinggalan teknologi

b. Material

Ø Secara fisik material tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak

ekonomis bila diperbaiki.

Ø Tidak akan digunakan lagi akibat modernisasi (ketinggalan teknologi).

Ø Tidak melampaui batas waktu kegunaannya atau kadaluarsa.

Ø Material lebih yang tidak akan digunakan lagi.
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Ø Relokasi intern satuan administrasi (antara sektor dengan sektor, antara

sektor dengan UPB).

Ø Relokasi antara satuan adminstrasi PLN dengan satuan administrasi

lainnya.

c. Dihibahkan

Penyerahan secara cuma-cuma suatu aktiva tetap kepada instansi   diluar PLN,

baik pemerintah maupun swasta karena dengan penyerahan aktiva tersebut

memberikan manfaat kepada negara.

d. Ketinggalan teknologi

Kondisi suatu aktiva tetap yang masih bagus dan masih bisa beroperasi namun

karena pemilihan teknologi baru untuk tujuan maksimalisasi produktivitas,

efisiensi, dan keandalan maka tidak dapat dimanfaatkan lagi.

e. Tidak handal

Kondisi suatu aktiva tetap yang masih dioperasikan namun dikhawatirkan

akan mengganggu operasi karena barangnya sudah tua atau sering mengalami

gangguan.

Yang merupakan penarikan aktiva tetap berwujud PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah:

a. Penghapusan

Penghapusan adalah aktiva tetap yang sudah tidak dapat dioperasikan

lagi dan tidak bisa diperbaiki karena rusak, hilang, terbakar dan kondisi

fisiknya. Jurnal yang dipakai dalam pencatatan penghapusan adalah jurnal

penghapusan (J-12) yang terdapat dalam program DTE.
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b. Relokasi

Relokasi adalah pemindahan aktiva tetap ke unit/satuan/ wilayah lain

yang menggunakan nota pembukuan. Jurnal yang dipakai untuk pencatatan

relokasi adalah jurnal umum (J-97) pada program aktiva tetap (DTE).

4.3.2. Dokumen Yang Digunakan Dalam Penarikan Aktiva Tetap Berwujud

Dokumen/formulir yang digunakan dalam penarikan aktiva tetap berwujud

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah:

a. Nota Dinas : Dokumen yang berisi usulan penarikan aktiva tetap digunakan

oleh bagian pemakai aktiva tetap berwujud untuk mengusulkan adanya

penarikan aktiva tetap berwujud.

b. Formulir AE.1 : Berita Acara Penelitian Penarikan Aktiva Tetap untuk

Direlokasi/Dihapuskan.

Dokumen ini berisi mengenai usulan penarikan aktiva tetap yang diajukan oleh

Tim Penelitian untuk aktiva di lingkungan PLN Kantor

Wilayah/Distribuis/P3B/Proyek Induk.

c. Formulir AE.1.1 : Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Penarikan Aktiva.

Dokumen ini berisi mengenai spesifikasi aktiva tetap yang akan ditarik setelah

adanya penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti.

d. Formulir AE.2 : Penetapan Aktiva dari Kegiatan Operasi untuk Direlokasi

atau Dihapuskan.

Dokumen ini berisi mengenai evaluasi dan persetujuan atas usulan tim tim

peneliti yang diberikan/dikeluarkan oleh pimpinan PLN

Wilayah/Distribusi/P3B/Kantor Induk untuk usulan penarikan dari PLN
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setingkat Cabang dan atau lingkungan PLN Kantor

Wilayah/Distribusi/P3B/Proyek Induk.

e. Formulir AE.2.1 : Lampiran Penetapan Aktiva dari Kegiatan Operasi.

Dokumen ini berisi mengenai spesifikasi/daftar aktiva tetap yang dapat ditarik

atas persetujuan pemimpin PLN Wilayah/Distribusi/P3b/Proyek Induk.

f. Formulir AE.3 : Usulan Relokasi atau Penghapusan Aktiva.

Dokumen ini berisi mengenai penarikan aktiva tetap dari kegiatan operasional

yang ditujukan pada PLN Kantor Pusat UP divisi anggaran sesuai dengan

ketentuan Direksi tentang petunjuk penghapusan barang di lingkungan PT

PLN (Persero).

g. Formulir AE.3.1 : Lampiran Usulan Relokasi atau Penghapusan Aktiva.

Berikut ini merupakan petunjuk pengisisa formulir AE.1.1, AE.2.1, AE.3.1

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut aktiva yang diusulkan untuk direlokasi

dan atau dihapus.

Kolom 2 : diisi dengan nama aktiva yang diusulkan untuk direlokasi dan

atau dihapus.

Kolom 3 : diisi dengan kode akun aktiva yang diusulkan untuk direlokasi

dan atau dihapuskan.

Kolom 4 : diisi dengan jumlah per satu satuan kode akun aktiva yang

diusulkan untuk direlokasi adan atau dihapuskan.

Kolom 5 : diisi dengan nama satuan (bh, km, kg, kWH dsb)

Kolom 6 : diisi harga perolehan yang diusulkan untuk direlokasi dan atau

dihapus.
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Kolom 7 : diisi akum peny. Aktiva yang diusulkan, sampai dengan tanggal

penandatanganan penetapan penarikan dari kegiatan operasi.

Kolom 8 : diisi tahun perolehan aktiva yang diusulkan untuk direlokasi dan

atau dihapus.

Kolom 9 : diisi merk maupun type aktiva yang diusulkan untuk direlikasi

dan atau dihapus.

Kolom 10 : diisi kapasitas aktiva per aktivum msl:MW, CC.

Kolom 11 : diisi alamat jelas yang dapat digunakan untuk menemukan

tempat aktiva tersebut.

Kolom 12 : diisi kondisi fisik aktiva yang bersangkutan dengan

menggunakan relatif :

0 -25% =rusak sekali

26%-50% =rusak

51%-75% =bagus

76%-100% =bagus sekali

kolom 13 : diisi alasan penarikan sesuai dengan syarat-syarat penarikan

dalam penjelasan edaran ini.

Kolom 14 : diisi dengan maksud penarikan aktiva untuk direlokasi dan

dihapus.

Kolom 15 : diisi dengan hal-hal yang diperlukan untuk menjelaskan aktiva

tersebut.
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4.3.3. Catatan Akuntansi Yang Digunakan Dalam Penarikan Aktiva Tetap

Berwujud

Catatan akuntansi yang digunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta pada penarikan aktiva tetap berwujud adalah :

a. Jurnal Umum (J-97) : untuk mencatat relokasi aktiva tetap berwujud.

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH & DIY
Unit Kantor Induk

Jurnal Umum (J-97)
KETERANGAN SUMBER

DANA DEBET KREDIT

Gambar 5. Jurnal Umum
Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

b. Jurnal Penghapusan (J-12) : untuk mencatat adanya penghapusan aktiva tetap

berwujud, nilai buku suatu aktiva tetap berwujud sudah tidak dicantumkan lagi

karena aktiva tetap berwujud tersebut sudah dihilangkan.
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PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH & DIY
Unit Kantor Induk

Jurnal Penghapusan (J-12)
KETERANGAN PERUSAHAAN DEBET KREDIT

Gambar 6. Jurnal Penghapusan
Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

c. Jurnal Penyusutan (J-11) : untuk mencatat besarnya penyusutan aktiva tetap.

Dalam jurnal penyusutan masih tercantum besar nilai buku atau nilai ekonomis

aktiva tetap.

PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TENGAH & DIY
Unit Kantor Induk

Jurnal Umum (J-97)
KETERANGAN PERUSAHAAN DEBET KREDIT

Gambar 7. Jurnal Penyusutan
Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
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d. Kartu Aktiva Tetap : merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan

untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap

tertentu.

DIST. JAWA TENGAH
DIST. JAWA TENGAH
R. Entity :

KARTU AKTIVA TETAP
Halaman:

Kode Aktiva : Lokasi :
Nama Perkiraan : Nomor Aktiva Tetap :

Nama/Jenis/Type Aktiva : Nilai Perolehan :
BI/Th Perolehan :

Masa Manfaat :
BI/Th Dibukukan :

Bukti Pembukuan :
Jumlah Fisik : Pemakai :

Bln/thn Beban Penyusutan Akumulasi
penyusutan Nilai Buku

Mengetahui/menyetujui

(DM Akuntansi)

Gambar 8. Kartu Aktiva Tetap

Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
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4.3.4. Fungsi atau Bagian Yang Terkait dalam Penarikan Aktiva Tetap Berwujud

Fungsi atau bagian yang terkait dalam penarikan aktiva tetap berwujud

pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah:

a. Fungsi pemakaian : berfungsi mengelola pemakaian aktiva tetap.

b. General Manajer : bertanggung jawab memberikan otorisasi terhadap semua

mutasi aktiva tetap.

c. Tim Peneliti : bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aktiva tetap

dan melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi

yang lain.

d. Bagian Akuntansi : bertanggung jawab dalam pengelolaan aktiva tetap,

penempatan aktiva tetap, pencatatan dan penyelenggaraan jurnal yang

berkaitan dengan aktiva tetap.

4.3.5. Proses Penarikan Aktiva Tetap Berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

a. PLN Setingkat Cabang

1) PLN setingkat Cabang membentuk Tim Peneliti Penarikan Aktiva yang terdiri

dari Unsur Tekhnik (Pembangkitan, Transmisi, Distribusi), Perbekalan,

Akuntansi dan Administrasi yang dikoordinir/diketuai oleh KBTU/KB

Administrasi.

2) Tim Peneliti melakukan penelitian atas data yang terdapat dibagian.

3) Atas dasar hasil penelitiannya, Tim Peneliti membuat Formulir AE.1 dan

lampiri Formulir AE.1.1.
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4) Khusus aktiva material yang tidak digunakan lagi dan akan dihapus, Kepala

PLN setingkat Cabang segera melakukan evaluasi dan menyetujui Formulir

AE.2 dan dilampiri Formulir AE.2.1.

5) Selanjutnya Tim Peneliti menindak lanjuti dengan membuat Formulir AE.3

dan AE.3.1 ke PLN kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B.

b. PLN kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk

1) PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk membentuk Tim

Peneliti Penarikan Aktiva yang terdiri dari Unsur tehnik (pembangkitan,

transmisi, distribusi), perbekalan, akuntansi dan administrasi

dikoordinir/diketuai oleh Deputy Bidang Administrasi/Divisi

ADM&SDM/KSAK.

2) Tim peneliti melakukan penelitian.

3) Atas dasar hasil penelitiannya, tim peneliti membuat Formulir AE.1) dan

dilampiri Formulir AE.1.1, untuk aktiva dilingkungan PLN Kantor

Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk.

4) Pemimpin PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk segera

melakukan evaluasi dan menyetujui usulan Tim Peneliti yang dituangkan

dalam Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1 atas usulan PLN setingkat Cabang

dan atau lingkungan PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek

Induk.

5) Tim Peneliti Penarikan Aktiva mengirimkan Formulir AE.2 dab Formulir

AE.2 di lingkungan PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk

ke bagian akuntansi untuk digunakan sebagai dasar jurnal penarikan.
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6) Membuat Formulir AE.3 dan Formulir AE.3.1 ke PLN Kantor Pusat unit

pelayanan Divisi Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Direksi

tentang petunjuk pelaksanaan penghapusan barang di lingkungan PT. PLN

(Persero).

c. PLN Kantor Pusat

1) PLN Kantor Pusat membentuk Tim Peneliti Penarikan Aktiva yang terdiri dari

unsur tekhnik, perbekalan, akuntansi, dan administrasi dikoordinir/diketuai

Kepala Divisi Umum.

2) Berdasarkan data yang ada pada Divisi yang terkait Tim Peneliti Penarikan

Aktiva melakukan penelitian data.

3) Atas dasar penelitiannya, Tim Peneliti membuat Formulir AE.1 dan Formulir

AE.1.1 untuk aktiva di lingkungan PLN Kantor Pusat.

4) Direktur administrasi dan sumber daya manusia segera melakukan evaluasi

dan menyetujui usulan Tim Peneliti yang dituangkan dalam Formulir AE.2

dan Formulir AE.2.1 untuk penarikan di lingkungan PLN Kantor Pusat.

Penyusunan Formulir AE.3 dan Formulir AE.3.1 di lingkungan PLN Kantor

Pusat dikoordinir oleh Kepala Divisi Umum.

Menindak lanjuti keputusan Direktur Administrasi dan Sumber Daya

Manusia, Tim Peneliti Penarikan Aktiva segera meneruskan Formulir AE.3 dan

Formulir AE.3.1 ke Divisi Anggaran untuk ditindak lanjuti sesuai dengan

ketentuan dalam Edaran Direksi tentang Penghapusan Aktiva dan mengirimkan

Penetapan penarikan aktiva di likungan PLN Kantor Pusat ke Divisi Akuntansi

untuk digunakan sebagai dasar jurnal penarikan aktiva.
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Bagan Alir Penarikan Aktiva Tetap Berwujud.

2

2

Membuat
nota dinas

Nota 1
dinas

1

N

Nota 2
Dinas

Membuat BAP
Penarikan Aktiva
Tetap & Lampiran

Formulir 1
A.E.1

2
Formulir 1

A.E.1.1

2
Formulir 1

A.E.1
2

Formulir 1
A.E.1.1

2
Formulir 1

A.E.2
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Formulir 1
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Penarikan Aktiva
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Formulir 1
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2
Formulir 1
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A.E.3
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Formulir 1
A.E.3.1

pusat

Mulai 1

2

3

4

Pemakai                                                                 Tim Peneliti

Gambar 9. Bagan Alir Penarikan Aktiva Tetap Berwujud
Sumber: PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.
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2
Formulir 1

A.E.1
2

Formulir 1
A.E.1.1

Memberi otorisasi&membuat
penetapan penarikan aktiva

tetap

2
Formulir 1

A.E.1
2

Formulir 1
A.E.1.1

2
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A.E.2
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Formulir 1
A.E.2.1
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Formulir 2
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Jurnal
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Selesai
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4

    Pemimpin (GM)                                                             Bagian Akuntansi

Gambar 10. Lanjutan Bagan Alir Penarikan Aktiva Tetap Berwujud
Sumber: PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta.
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Keterangan gambar

a. Pemakaian:

Pada waktu suatu aktiva tetap bagian pemakaian aktiva tetap membuat nota

dinasa sebanyal 2 (dua) rangkap. Lembar pertama diarsip menurut nomer

secara permanen dan lembar kedua diserahkan ke tim peneliti penarikan aktiva

tetap yang terdiri atas unsur teknik (pembangkitan, transmisi, distribusi),

perbekalan, akuntansi dan administrasi yang dikoordinir atau diketuai Deputi

Manajer Bidang Administrasi & SDM.

b. Tim Peneliti

Nota dinas lembar kedua yang diterima tim peneliti bagian peneliti dari bagian

pemakai, tim peneliti membuat berita acara penelitian penarikan aktiva tetap

(Formulir AE.1) dan Lampiran berita acara hasil penelitian penarikan aktiva

tetap (Formulir AE.1.1) sebanyak 2 (dua) rangkap, kemudian diserahkan ke

General Manajer (pemimipin) untuk diberikan otorisasi. Setelah Formulir

AE.1 dan Formulir AE.1.1 mendapat otorisasi dari General Manajer dan

menerima penetapan penarikan aktiva tetap (Formulir AE.2) dan lampiran

penetapan penarikan aktiva tetap (Formulir AE.2.1) tim peneliti membuat

usulan penerikan aktiva tetap (Formulir AE.3) dan lampiran penarikan aktiva

tetap (Formulir AE.3.1). Formulir AE.1, Formulir AE.1.1, Formulir AE.2,

Formulir AE.2.1, Formulir AE.3, Formulir AE.3.1 lembar pertama diserahkan

ke PT PLN Pusat di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan apakah aktiva

tersebut dapat dihapus atau tidak. Formulir AE.1, Formulir AE.1.1, Formulir

AE.2, Formulir AE.2.1, Formulir AE.3, Formulir AE.3.1 lembar kedua
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diserahkan kebagian akuntansi sebagai dasar pembukuan penarikan aktiva

tetap.

c. General Manajer

Berdasarkan Formulir AE.1 dan Formulir AE.1.1 ysng diterima General

Manajer memberikan otorisasi dalam penetapan penarikan aktiva tetap

(Formulir AE.2) dan lampiran penetapan penarikan aktiva tetap (Formulir

AE.2.1). Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1 kemudian dikirimkan bersama

Formulir AE.1 dan Formulir AE.1.1 ke tim peneliti penarikan aktiva tetap.

General Manajer dibantu kontrol intern meneliti usulan penarikan aktiva tetap.

Dari Formulir AE.1, Formulir AE.1.1, Formulir AE.2, Formulir AE.2.1,

Formulir AE.3, Formulir AE.3.1 yang diterima bagian akuntansi dari tim

peneliti penarikan aktiva tetap PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah &

D.I Yogyakarta.

d. Bagian Akuntansi

Setelah menerima Formulir AE.1, Formulir AE.1.1, Formulir AE.2, Formulir

AE.2.1, Formulir AE.3, Formulir AE.3.1 lembar kedua, gagian akuntansi

membukukan dokumen-dokumen tersebut dalam jurnal umum (J-97) untuk

relokasi dan jurnal penghapusan (J-12) untuk penghapusan aktiva tetap.

Kemudian Formulir AE.1, Formulir AE.1.1, Formulir AE.2, Formulir AE.2.1,

Formulir AE.3, Formulir AE.3.1 lembar kedua diarsip secara permanen urut

nomor oleh bagian akuntansi.
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4.4.Pencatatan Akuntansi untuk Aktiva Tetap Berwujud.

Berdasarkan Penetapan Penarikan Aktiva Tetap dari kegiatan Operasi

(Formulir AE.2 dan AE.2.1) di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta yang telah ditandatangani Pemimpin, maka PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta segera memindahkan aktiva

tetap operasi dan akun terkait menjadi aktiva tetap tidak beroperasi dengan jurnal

sebagai berikut:

a. Pencatatan akuntansi atas aktiva tetap yang ditarik dan diusulkan untuk

dihapus:

1) Pemindahbukuan aktiva tetap ke aktiva tetap yang akan dihapus.

D 1 00 4 05 111 Harga Perolehan Aktiva tetap yang

Akan  Dihapus

Rp. xx

K 1 xx 1 xx xxx Aktiva Tetap Rp. xx

2) Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap ke Akumulasi

Penyusutan Aktiva Tetap Yang Akan Dihapus.

D 1 xx 2 xx xxx Akum. Penyusutan Aktiva Tetap Rp. xx

K 1 00 4 05 112 Akum Penyusutan Aktiva Tetap

Yang Akan Dihapus

Rp. xx

3) Pengakuan kerugian pada saat Penetapan Penarikan Aktiva Tetap disetujui

Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

untuk dihapus.

D 7 00 2 00 901 Rugi Akibat Percepatan Peny.

Aktiva Tetap Akan Dihapus

Rp. xx
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K 1 00 4 05 112 Akum Peny. Aktiva Tetap Yang

Akan Dihapus

Rp. xx

b. Pencatatan Akuntansi atas Aktiva Tetap yang akan ditarik dan diusulkan untuk

direlokasi antar Satuan Administrasi setingkat Wilayah/Distribusi setelah

mendapat persetujuan Direksi/Pemimpin

Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk.

1) Pemindahbukuan Aktiva Tetap ke Aktiva Tetap Yang Akan Direlokasi.

D 1 00 4 05 211 Harga Perolehan Aktiva Tetap

Yang Akan Direlokasi

Rp. xx

K 1 xx 1 xx xxx Aktiva Tetap Rp. xx

2) Pemindahbukuan Akumulasi Aktiva Tetap ke Akumulasi Aktiva Tetap Yang

Akan Direlokasi.

D 1 xx 2 xx xxx Akum Penyusutan Aktiva Tetap Rp. xx

K 1 00 4 05 212 Akum Penyusutan Aktiva Tetap

Yang Akan Direlokasi

Rp. xx

Berdasarkan jurnal di atas dapat dijelaskan kode akun aktiva tetap yang

dipakai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta melalui

bagan berikut

K L     M N O      P Q   R   S

1 Aktiva
xx Fungsi

1 Aktiva Tetap
2 Akumulasi

xx Jenis
xxx Sub Jenis
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Jenis aktiva tetap yang ada pada PT. PLN adalah sebagai berikut:

Kode Jenis Aktiva

01 Tanah dan hak atas tanah

02 Bangunan dan kelengkapan halaman

03 Bangunan saluran air dan perlengkapannya

04 Jalan dan sepur samping

05 Instalasi dan mesin

06 Reaktor nuklir

07 Perlengkapan penyaluran tenaga listrik

08 Gardu induk

09 Saluran udara tegangan tinggi

11 Kabel bawah tanah

12 Jaringan distribusi

13 Gardu distribusi

14 Perlengkapan lain-lain distribusi

15 Perlengkapan pengolahan data

16 Perlengkapan transmisi data

17 Perlengkapan telekomunikasi

18 Perlengkapan umum

19 Kendaraan bermotor dan alat-alat yang mobil

21 Material cadangan
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Menurut fungsi, aktiva tetap yang ada pada PT.PLN adalah sebagai berikut:

Kode Fungsi Aktiva

111 PLTA

112 PLTU

113 PLTD

114 PLTG

115 PLTP

116 PLTGU

117 PLTN

120 Transmisi

130 Tele Informasi Data

140 Distribusi

150 Unit Pengatur Distribusi

160 Tata Usaha Langganan

171 Tata Usaha

172 Gudang dan Persediaan

173 Bengkel

174 Laboratorium

175 Jasa Teknik

176 Wisma dan Rumah Dinas

177 Sistem Telekomunikasi

178 Rupa-Rupa Jasa Umum

179 Pendidikan dan Latihan
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4.5.Pengendalian Intern Aktiva Tetap Berwujud

Unsur pengendalian intern aktiva tetap berwujud yang ada pada PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta agar aktiva tetap berwujud

dapat dikelola dengan baik adalah sebagai berikut:

4.5.1. Organisasi

Dalam unsur organisasi, fungsi pemakai pada PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dibentuk berdasarkan kebijakan

Direksi PT PLN. Dan dalam pemisahan fungsi, bagian akuntansi dan bagian

aktiva tetap pada PT PLN masih berada dalam satu bagian yaitu pada bagian

akuntansi.

4.5.2. Sistem otorisasi

Sistem otorisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta sepenuhnya berada pada kebijakan PT PLN Pusat yaitu Direksi PT

PLN, karena aktiva tetap berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan

D.I Yogyakarta meliputi jumlah yang bernilai sangat besar. Pada PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta usulan dan penetapan

penarikan aktiva tetap berwujud di otorisasi oleh tim peneliti penarikan aktiva

tetap dan general manajer.

4.5.3. Prosedur Pencatatan

Dalam pencatatan penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta perubahan kartu aktiva

tetap didasarkan pada kas/bank, nota pembukuan, kode 7,hibah, memo koreksi,

PDP, dan usulan penarikan aktiva tetap berwujud diotorisasi pejabat yang
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berwenang. Pencatatan penarikan aktiva tetap berwujud pada bagian akuntansi

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dilakukan secara

komputerisasi.

4.5.4. Praktik yang Sehat

b. Proses penarikan aktiva tetap yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari

bidang teknik, bidang keuangan dan niaga.

c. Hanya tim peneliti penerikan aktiva tetap yang berhak menandatangani surat

berita acara penerikan aktiva tetap yang diajukan kekantor pusat.

d. Sebelum adanya penerikan aktiva tetap tim peneliti penarikan aktiva

mengadakan penelitian dengan fisik barang yang akan diusulkan

penghapusanya agar tidak terjadi kesalahan dan dapat diketahui masih layak

atau tidak aktiva tersebut dioperasikan.

e. Penetapan penarikan aktiva tetap hanya dikeluarkan oleh pemimpin Kantor

Pusat dengan mengeluarkan formulir AE.2.

4.6.Pembahasan

Prosedur penarikan aktiva tetap yang ada di PT PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta memiliki beberapa bagian yang terkait yang

mempunyai tugas sendiri-sendiri dan dokumen-dokumen yang digunakan pun

sangat menunjang dalam penarikan aktiva tetap.

4.6.1. Struktur organisasi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan

D.I Yogyakarta.

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta sudah baik dimana atasan melakukan perintah dari
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atas ke bawahannya langsung diwujudkan dalam wewenang perintah, yang

tercermin sebagai rantai perintah dan keputusan yang telah diambil oleh

pemimpin perusahaan. Setiap bawahan tidak wajib tanggungjawab kepada atasan

bidang yang lain, sedangkan untuk setiap atasan suatu bidang tidak berwenang

untuk memerintah atau mengambil keputusan pada bidang lain yang tidak menjadi

bawahannya.

4.6.2. Metode penyusutan aktiva tetap berwujud.

Metode penyusutan yang digunakan PT.PLN Pusat adalah metode garis

lurus sejak aktiva tetap beroperasi secara bulanan, sehingga metode penyusutan

yang digunakan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

adalah metode garis lurus. Penyusutan aktiva tetap berwujud menurut PT. PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK

No.17 (2004:17.1). Namun dalam penetapan masa manfaatnya meskipun sesuai

dengan PSAK No.17 (2004:16.9) masih berada sepenuhnya pada kebijakan PT.

PLN Pusat sehingga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta tidak mempunyai wewenang untuk ikut andil dalam penetapan masa

manfaat suatu aktiva tetap berwujud.

4.6.3. Penarikan aktiva tetap berwujud

Penarikan aktiva tetap berwujud yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah penghapusan dan relokasi. Hal

ini berarti bahwa penarikan aktiva tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta berbeda dengan pendapat Soemarso (1999:49),
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dimana Soemarso (1999:49) menyatakan bahwa penarikan aktiva tetap dapat

dilakukan dengan dijual, ditukarkan dengan aktiva lain atau dibuang begitu saja

(dihapuskan).

4.6.4. Dokumen yang digunakan dalam penerikan aktiva tetap berwujud

Dokumen yang dipakai dalam penarikan aktiva tetap berwujud menurut Mulyadi

(2001:600) adalah surat permintaan transfer aktiva tetap, surat penghentian aktiva

tetap, surat perintah kerja dan bukti memorial. Sedang dokumen yang digunakan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dalam penarikan

aktiva tetap berwujud adalah nota dinas, formulir AE.1 (Berita Acara Penarikan

Aktiva Tetap), Formulir AE.1.1 (Lampiran Berita Acara Penarikan Aktiva Tetap),

Formulir AE.2 (Penetapan Penarikan Aktiva Tetap), Formulir AE.2.1 (Lampiran

Penetapan Penarikan Aktiva Tetap), Formulir AE.3 (Usulan Penarikan Aktiva

Tetap), Formulir AE.3.1 (Lampiran Usulan Penarikan Aktiva Tetap), jadi

dokumen yang digunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta masih kurang sesuai dengan dokumen menurut Mulyadi karena tidak

ada surat permintaan transfer aktiva tetap, surat perintah kerja dan bukti memorial

sehingga perlu menambah dokumen yang akan digunakan dalam penarikan aktiva

tetap berwujud. Namun demikian dokumen yang digunakan dalam prosedur

penarikan aktiva tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta sudah baik karena sudah sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh

PT. PLN pusat.
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4.6.5. Catatan yang digunakan dalam penarikan aktiva tetap berwujud

Menurut Mulyadi (2001:608) catatan aktiva yang digunakan dalam penarikan

aktiva tetap terdiri atas Kartu aktiva tetap, jurnal umum dan register kas keluar.

Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta terdiri atas jurnal umum (J-97), jurnal penghapusan

(J-12), jurnal penyusutan (J-11) dan kartu aktiva tetap. Sehingga dokumen yang

dipakai PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sudah

sesuai dengan Mulyadi (2001:608) meskipun tidak terdapat register bukti kas

keluar karena register bukti keluar digunakan sebagai jurnal untuk mencatat

transaksi pembelian aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran

kas. Catatan yang digunakan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta sudah baik karena di dalam pencatatan aktiva tetap dikelompokkan

menjadi dua yaitu menurut fungsi dan jenisnya.

4.6.6. Fungsi yang terkait dengan penarikan aktiva tetap

Dapat diketahui bahwa fungsi yang terkait dalam penarikan aktiva tetap

berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang

terdiri dari fungsi pemakaian, General Manajer, tim peneliti, dan bagian akuntansi

tidak sesuai dengan fungsi yang dinyatakan Mulyadi (2001:608) karena didalam

fungsi yang terkait, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I

Yogyakarta tidak terdapat bagian aktiva tetap yang bertugas atas pengelolaan

aktiva tetap dan berwenang dalam penempatan, pemindahan dan penghentian

aktiva tetap. Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

bagian aktiva tetap juga merangkap sebagai bagian akuntansi. Sedangkan Mulyadi
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(2001:608) menyatakan bahwa sebaiknya bagian akuntansi terpisah dari bagian

aktiva tetap, sehingga bagian aktiva tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta perlu dipisahkan dari bagian akuntansi agar

pengendalian atas aktiva tetap berwujud dapat berjalan dengan baik.

4.6.7. Proses Penarikan Aktiva Tetap Berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta cara

penarikan aktiva tetap adalah sebagai berikut :

1) PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk membentuk Tim

Peneliti Penarikan Aktiva yang terdiri dari Unsur tehnik (pembangkitan,

transmisi, distribusi), perbekalan, akuntansi dan administrasi

dikoordinir/diketuai oleh Deputy Bidang Administrasi/Divisi

ADM&SDM/KSAK.

2) Tim peneliti melakukan penelitian.

3) Atas dasar hasil penelitiannya, tim peneliti membuat Formulir AE.1) dan

dilampiri Formulir AE.1.1, untuk aktiva dilingkungan PLN Kantor

Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk.

4) Pemimpin PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk segera

melakukan evaluasi dan menyetujui usulan Tim Peneliti yang dituangkan

dalam Formulir AE.2 dan Formulir AE.2.1 atas usulan PLN setingkat Cabang

dan atau lingkungan PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek

Induk.
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5) Tim Peneliti Penarikan Aktiva mengirimkan Formulir AE.2 dab Formulir

AE.2 di lingkungan PLN Kantor Wilayah/Distribusi/Kitlur/P3B/Proyek Induk

ke bagian akuntansi untuk digunakan sebagai dasar jurnal penarikan.

6) Membuat Formulir AE.3 dan Formulir AE.3.1 ke PLN Kantor Pusat unit

pelayanan Divisi Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Direksi

tentang petunjuk pelaksanaan penghapusan barang di lingkungan PT. PLN

(Persero).

Prosedur penarikan aktiva tetap pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta kurang baik disebabkan karena lamanya turunnya

penetapan dari pusat. Dalam penerikan aktiva tetap hendaknya PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta lebih cakap dan lebih tanggap

khususnya mengenai prosedur penarikan aktiva tetap agar dalam proses

penarikannya tidak membuang waktu yang lama.

4.6.8. Pengendalian intern penarikan aktiva tetap berwujud.

a. Organisasi

Pada unsur organisasi sudah sesuai dengan pendapat Mulyadi (2001:612-

613), tetapi masih terdapat kelemahan, dimana bagian akuntansi yang seharusnya

terpisah dari bagian aktiva tetap, namun tidak terpisah dari bagian aktiva tetap dan

berada pada bagian akuntansi, sehingga harus dipisahkan agar tidak terjadi

kekeliruan dalam pencatatan maupun pengawasan aktiva tetap berwujud.

b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan
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1.) Penarikan aktiva tetap yang diusulkan oleh bidang teknik yang

mengoperasikan aktiva tetap tersebut dengan membuat Nota Dinas yang

diajukan ke tim peneliti penerikan aktiva tetap.

2.) Tim Peneliti yang membuat berita acara tentang penelitian penarikan

aktiva tetap untuk direlokasi/dihapuskan (formulir AE.1) dan disertai

dengan lampiran berita acara tersebut (formulir AE.1.1) yang diajukan ke

PLN P3B.

3.) Pada P3B berita acara penarikan aktiva tetap dari masing-masing

regional dibuat usulan penerikan aktiva tetap (formulir AE.3) beserta

lampiran daftar aktiva tetap yang akan direlokasikan, (formulir AE.3.1)

yang ditujukan ke PLN Kantor Pusat divisi anggaran sesuai dengan

ketentuan dalam keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan

penghapusan barang dilingkungan PLN.

4.) Usulan penarikan aktiva tetap (Nota Dinas) yang akan diajukan pada

masing-masing fisi/wilayah/Distribusi/KITLUR/P3B/Proyek Induk.

5.) Penetapan penarikan aktiva tetap didasarkan atas dikeluarkannya

keputusan pemimpin Kantor Pusat PLN (formulir AE.2) dan disertai

dengan lampiran daftar aktiva tetap yang sudah waktunya ditarik

(formulir AE.2).

6.) Pencatatan ke dalam jurnal penerikan aktiva tetap didasarkan pada Surat

Ketetapan Penarikan Aktiva Tetap dari kegiatan operasional untuk

direlokasikan/dihapus (formulir AE.2) dan lampiran penetapan penarikan
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aktiva tetap dari kegiatan operasional (formulir AE.2.1) yang dilakukan

oleh bagian akuntansi aktiva tetap.

c. Praktik yang sehat

Pada unsur praktek yang sehat sudah sesuai dengan pendapat Mulyadi

(2001:612-613) tetapi masih terdapat kelemahan dimana seharusnya terdapat

pencocokan fisik aktiva tetap berwujud dengan kartu aktiva tetap, namun pada PT

PLN tidak ada pencocokan fisik aktiva tetap dengan kartu aktiva tetap.

Unsur pengendalian intern yang dimiliki PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sudah baik dan sesuai dengan teori dimana

setiap unsur pengendalian intern terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi,

prosedur pencatatan. Praktek yang sehat.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari uraian mengenai prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT.

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang telah penulis

sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1 Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. PLN Pusat adalah metode

garis lurus sejak aktiva beroperasi secara bulanan setiap akhir bulan.

Kebijakan penetapan masa manfaat aktiva tetap berwujud sepenuhnya

berada pada PT.PLN Pusat sehingga PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Tengah dan D.I Yogyakarta tidak mempunyai wewenang dalam

memutuskan umur suatu aktiva tetap berwujud.

2 Prosedur penarikan aktiva tetap berwujud pada PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta harus melalui persetujuan

PT.PLN Pusat karena kebijakan yang berkaitan dengan penarikan aktiva

tetap berada sepenuhnya pada PT. PLN Pusat, sehingga kebijakan penarikan

aktiva tetap PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

harus mengikuti kebijakan dan persetujuan PT. PLN Pusat.

3 Pengendalian intern aktiva tetap berwujud PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta terdiri atas unsur organisasi,sistem

otorisasi, prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Hasil kajian

menunjukkan bahwa pengendalian intern aktiva tetap berwujud PT. PLN

68
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(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sudah cukup baik.

Namun pada unsur organisasi, bagian aktiva tetap seharusnya terpisah dari

bagian akuntansi, namun bagian aktiva tetap tidak terpisah dan berada pada

bagian akuntansi.

5.2. Saran

1. Sebaiknya terdapat pencocokan fisik aktiva tetap dengan kartu aktiva tetap.

2. Sebaiknya PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta

memisahkan bagian aktiva tetap dari bagian akuntansi, sehingga pengelolaan

aktiva tetap berwujud khususnya prosedur penarikan aktiva tetap berwujud PT.

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta lebih handal dan

dapat diterapkan pada instansi yang lain.
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