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ABSTRACT 

One of the functions of agricultural land use change permits became housing is to obtain permission for 

change of land use status of the utilization of agricultural land into residential. Acceptance of cash is to 

assist and facilitate the activities associated with incoming cash, and to simplify bookkeeping that has been 

recorded into the general book and find out the amount of cash and permit the change of use of agricultural 

land into a residence at the Muara Enim District Land Office. In the procedure of Agricultural Land Use 

Change Permit Become Housing, Land office of Muara Enim Regency should reviewing the location of the 

land applied for, by doing it therefore, it will know the actual area and the land use status. It should be the 

recipient treasurer of Muara Enim district Land Office prepared a special cash book for agricultural land 

use change permits became housing to ease when calculating the amount of cash available. 

Keywords: cash flow, agricultural land, a place of residence 

 

ABSTRAK 

Salah satu fungsi izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tempat tinggal adalah untuk 

memperoleh izin penggunaan tanah untuk merubah status pemanfaatan tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal. Penerimaan Kas adalah untuk membantu dan memperlancar suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan kas yang masuk, dan untuk mempermudah pembukuan yang telah di catat kedalam buku kas umum 

dan serta mengetahui jumlah kas izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tempat tinggal pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.  Pada prosedur Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

Menjadi Tempat Tinggal, hendaknya kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim melakukan peninjauan 

lokasi terhadap tanah yang dimohon, dengan melakukan hal tersebut maka akan diketahui luas sebenarnya 

dan status penggunaan tanahnya. Sebaiknya bendahara penerima Kantor Pertanahan kabupaten Muara Enim 

menyiapkan buku kas khusus untuk kegiatan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal agar mempermudah ketika menghitung jumlah kas yang ada. 

Kata Kunci: Kas, Tanah Pertanian, tempat tinggal

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Kas merupakan aset perusahaan yang paling 

lancar (likuid) bila dibandingkan dengan aktiva 

lainya. Hal ini karena hampir seluruh transaksi 

dalam perusahaan berhubungan dengan kas baik 

pada instansi pemerintahan maupun non-

pemerintahan, tujuannya adalah untuk 

mengamankan harta instansi pemerintahan dari 

berbagai bentuk penyelewengan yang dapat 

merugikan pemerintah, meningkatkan efisiensi 

dan mendorong pegawai mematuhi kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah. Kantor Pertanahan 

Kabupaten Muara Enim merupakan instansi 

pemerintahan yang bergerak di bidang 

pertanahan, yang salah satu kegiatannya adalah 

“Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)”, 

dimana izin tersebut merupakan Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah dari Tanah Pertanian menjadi 

Tempat Tinggal yang izinnya akan diberikan 

sampai dengan ± 20.000 M
2
/kk, adapun proses 

tersebut adalah mengisi formulir permohonan Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang 

ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Muara Enim, setelah itu pemohon 

membayar biaya izin tersebut, dimana 

pembayaran dilakukan secara tunai kepada bagian 

loket untuk didaftarkan kegiatan Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah Pertanian (IPPT), setelah itu 

disetorkan kembali ke bendahara penerima untuk 

diberikan kwitansi/bukti biaya izin perubahan 

penggunaan tanah yang telah terprogram di 

komputer melalui jaringan internet dengan 

menggunakan program LOC agar terdaftar ke 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 

bukti tersebut dicatat kedalam Buku Kas Umum 

oleh bagian Bendahara penerima, kemudian 

dilakukan peninjauan lokasi terhadap panitia 

pertimbangan teknis yaitu Kasubsi Penatagunaan 

Tanah dan Pertanahan Kabupaten Muara Enim. 

Selanjutmya uang itu disetorkan ke Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui 

SOPP (system Online Payment Point) yaitu cara 

penyetoran langsung ke bank. Dari uraian maka 

mailto:mahdihendrich@yahoo.com
mailto:mahdihendrich@gmail.com


ILMIAH Volume VI No.I, 2013                                                    Mahdi Hendrich. Analisis Prosedur 

                                                                                      30                                          ISSN: 1979-0759 

 

 

diketahui adanya kendala-kendala yang dihadapi 

oleh bagian Bendahara Penerima Kantor 

Pertanahan Kabupaten Muara Enim pada proses 

dan sistem pembayaran biaya Izin Perubahan 

Penggunaan tanah seperti halnya tidak terjadinya 

peninjauan lapangan. 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka 

ditemukan identifikasi masalah yang dihadapi 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim 

sebagai berikut : 

1.  Bagaimana Proses Izin Perubahan Penggunaan 

Tanah Pertanian Menjadi Tempat Tinggal 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara 

Enim? 

2.  Bagaimana Sistem Biaya Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tempat 

Tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Muara Enim. 

Identifikasi masalah tersebut maka yang menjadi 

masalah pokoknya adalah bagaimana prosedur 

penerimaan kas atas izin perubahan penggunaan 

tanah dari tanah pertanian menjadi tempat tinggal. 

Tujuan dan Manfaat Penulisan 
Adapun tujuan dari penelitian  ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur Penerimaan Kas 

atas Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian menjadi Tempat Tinggal pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. 

2. Untuk mengetahui kendala - kendala yang 

dialami dalam prosedur Penerimaan Kas atas 

Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

menjadi Tempat Tinggal. 

Manfaat penelitian  ini adalah: Memberikan 

masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Muara Enim sehingga diharapkan dapat 

melakukan pengelolaan keuangannya dengan 

lebih baik. 

Objek Penelitian   

Objek penelitian adalah pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Muara Enim yang beralamat di Jalan 

Ahmad Yani No. 21 Muara Enim, Instansi 

pemerintahan ini merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang Pertanahan. 

Teknis analisa 

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik 

analisa kuantitatif deskriptif yaitu melakukan 

perbandingan data-data yang diperoleh, kemudian 

menganalisis data-data tersebut dan memecahkan 

masalah tersebut berdasarkan teori-teori yang ada, 

kemudian menarik kesimpulan dari Proses Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi 

Tempat Tinggal, dan Proses Biaya Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah (IPPT). 

 

METODE PENELITIAN  

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu : 

1. Riset Lapangan  

     Teknik Pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung kepada perusahaan yang 

bersangkutan, untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini. 

2. Riset Kepustakaan 

      Metode yang dilakukan dengan membaca 

semua hal yang berhubungan dengan masalah 

yang dihadapi untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna 

mendukung analisis terhadap permasalahan yang 

dibahas maka diperlukan metode-metode tertentu 

agar didapat data yang objektif. Menurut Husein 

Umar (2001:4), metoe pengumpulan data adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengamatan (observasi) 

    Yaitu pengamatan langsung ke objek yang 

diteliti dengan cara mencatat secara sistematis 

data yang dikumpulkan. 

2. Wawancara (interview) 

    Yaitu dengan menanyakan langsung kepada 

bagian bendahara penerima Kantor Pertanahan 

Kabupaten Muara Enim yang dianggap dapat 

memberikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka 

berpikir dan penyelesaian masalah yang berwujud 

Analisis Penerimaan Kas atas Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Tempat 

Tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Muara Enim. 

Kerangka Berpikir 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Prosedur 

Prosedur tidak hanya melibatkan aspek financial 

saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki 

peranan penting. Prosedur merupakan rangkaian 

langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan 

kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai 

tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien 

serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu 

masalah yang terperinci menurut waktu yang 

telah ditetapkan. 

Mulyadi (2001;59) mendefinisikan prosedur 

sebagai berikut: 

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam 

suatu departemen atau lebih yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara 

seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

secara berulang-ulang”.  

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengertian prosedur adalah 

suatu urutan tugas dan pekerjaan yang saling 

berhubungan satu sama lain dalam rangka 

pencapaian tujuan. 

Pengerian Sistem 

Menurut Jogianto (2005: 2) mengemukakan 

pengertian sistem sebagai berikut : 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang 

nyata adalah suatu objek nyata, seperti 

tempat, benda, dan orang-orang yang betul-

betul ada dan terjadi. 

Pengertian Sistem Menurut Murdick, R.G, (1991 : 

27) Sebagai berikut : 

“sistem adalah seperangkat elemen yang 

membentuk kumpulan atau prosedur-

prosedur/bagan-bagan pengolahan yang 

mencari suatu tujuan bagian atau tujuan 

bersama dengan mengoperasikan data 

dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu 

untuk menghasilkan informasi dan/atau 

energi dan/atau barang”. 

Pengertian Penerimaan Kas 

Menurut Soemarso SR (2002:172) dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Akuntansi, pengertian 

Penerimaan Kas adalah: 

“Penerimaan kas adalah suatu transaksi yang 

menimbulkan bertambahnya saldo kas dan 

bank milik perusahaan yang diakibatkan 

adanya penjualan hasil produksi, penerimaan 

piutang maupun hasil lainnya yang 

menyebabkan bertambahnya kas”. 

Sedangkan menurut Haji Kusnadi (2000:6) dalam 

bukunya yang berjudul Akuntansi Menengah, 

pengertian Penerimaan Kas adalah sebagai 

berikut: 

“Penerimaan kas pada umumnya meliputi 

menerimaan via pos (Mail receipt), penjualan 

tunai (cash sales), dan penerimaan piutang 

(collections of receivable), disamping 

penerimaan rutin, misalnya penerimaan uang 

dari penjualan”. 

Prosedur Penerimaan Kas 

Menurut Soemarso SR (2002:200) dalam bukunya 

yang berjudul Pengantar Akuntansi, pengertian 

Penerimaan Kas, prosedur penerimaan kas 

sebagai berikut : 

1. Petugas penerima  

setoran (Pentor) menerima uang yang 

masuk untuk selanjutnya dihitung, disortir, 

dan dicatat sesuai klasifikasi jenis setoran 

selanjutnya pada bukti penerimaan 

dilakukan registrasi sesuai klasifikasi jenis 

setoran, lembar warna putih ke 1 (satu) 

untuk petugas penerima setoran, lembar 

hijau ke 2 (dua) untuk Kepala Urusan 

Penerimaan, lembar kuning ke 3 (tiga) 

untuk petugas penyetor dan lembar merah 

ke 4 (empat) untukarsip di Bidang 

Penagihan. 

2. Uang yang masuk setelah diklasifikasikan 

dan dihitung secara seksama dan apabila 

dinyataan telah sesuai besaran jumlahnya, 

selanjutnya diserahkan kepada Kepala 

Urusan Penerimaan 

Pengertian Kas 

Menurut Slamet Sugiri Soikin (2012:87) dalam 

bukunya yang berjuul akuntansi pengantar I, 

pengertian kas adalah: 

“Kas adalah uang tunai (uang kertas dan uang 

logam) dan alat-alat pembayaran lainnya 

yang dapat disamakan dengan uang tunai 

yang sifatnya sangat likuid” 

Menurut Baridwan (2001:34)  

“kas adalah alat pertukaran yang dapat 

diterima untuk pelunasan utang, dan dapat di 

terima sebagai setoran ke bank dengan 

jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan 

dalam bank atau tempat-tempat lain yang 

dapat di ambil sewaktu-waktu” 

Pengertian Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian menjadi Tempat Tinggal 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian, 

pengertian Izin Perubahan Tanah Pertanian 

menjadi tempat tinggal adalah: 

http://www.sarjanaku.com/2010/10/tinjauan-hukum-islam-terhadap-sistem.html
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1. Izin Perubahan Tanah Pertanian ke perumahan 

adalah perubahan status pemanfaatan dari 

tanah pertanian menjadi tempat tinggal yang 

bersifat permanen yang luasnya tidak melebihi 

1 (satu) hektar dan tidak beririgasi teknis. 

2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

menjai tempat tinggal adalah izin yang 

diberikan kepada orang pribadi atau badan 

untuk merubah status pemanfaatan tanah 

pertanian menjadi tempat tinggal. 

3. Retribusi Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian menjadi tempat tinggal adalah 

pembayaran atas pemberian izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa izin perubahan penggunaan 

tanah pertanian menjadi tempat tinggal adalah 

pembayaran dan perubahan status atas 

pemanfaatan dari tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal yang bersifat permanen yang luasnya tidak 

melebihi 1 (satu) hektar dan tidak beririgasi 

teknis. 

Pengertian Tanah Pertanian 

Menurut Surat Keputusan Menteri Agraria 

tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 tentang 

Pengertian Tanah Pertanian diberikan penjelasan 

sebagai berikut : 

Yang dimaksud dengan “tanah pertanian” 

ialah juga semua tanah perkebunan, 

tambak untuk perikanan, tanah tempat 

penggembalaan ternak, tanah belukar 

bekas ladang dan hutan yang menjadi 

tempat mata pencaharian bagi yang 

berhak. Pada umumnya tanah pertanian 

adalah semua tanah yang menjadi hak 

orang, selain tanah untuk perumahan dan 

perusahaan. Bila atas sebidang tanah 

berdiri rumah tempat tinggal seseorang, 

maka pendapat setempat itulah yang 

menentukan, berapa luas bagian yang 

dianggap halaman rumah dan berapa yang 

merupakan tanah pertanian. 

Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha 

bidang pertanian dalam arti mencakup  

persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, 

tegalan, padang, pengembalaan dan semua jenis 

penggunaan lain yang lazim dikatakan sebagai 

usaha pertanian.  

Dari pengertian tanah pertanian di atas, bahwa 

tanah pertanian adalah sebagai tolok ukur suatu 

tanah yang bersangkutan dapat dikategorikan 

sebagai tanah pertanian atau tanah non pertanian 

(tempat tinggal) yang masing-masing kategori 

tanah tersebut memiliki peruntukan yang berbeda-

beda. 

Fungsi Tanah 

Masih dalam Surat Keputusan Menteri Agraria 

tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/1/12 tentang 

Pengertian Tanah Pertanian, dapat dijelaskan 

fungsi tanah sebagai berikut : 

1.      Tempat tumbuh dan berkembangnya 

perakaran 

2.      Penyedia kebutuhan primer tanaman (air, 

udara, dan unsur-unsur hara) 

3.      Penyedia kebutuhan sekunder tanaman 

(zat-zat pemacu tumbuh: hormon, 

vitamin,  dan asam-asam organik; 

antibiotik dan toksin anti hama; enzim 

yang dapat meningkatkan kesediaan 

hara) 

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa fungsi tanaha sebagai habitat biota tanah, 

baik yang berdampak positif karena terlibat 

langsung atau tak langsung dalam penyediaan 

kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, 

maupun yang berdampak negatif karena 

merupakan hama dan penyakit tanaman. 

Pengertian Tanah Permukiman  
Menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 

Tentang Perumahan Dan Permukiman. Dapat 

dijelaskan pengertian tanah sebagai berikut : 

“Tanah Permukiman adalah upaya penataan 

kembali penguasaan, penggunaan, dan 

pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik 

tanah melalui usaha bersama untuk 

membangun lingkungan siap bangun dan 

menyediakan kaveling tanah matang sesuai 

dengan rencana tata ruang yang ditetapkan 

pemerintah”.  

Dari pengertian diatas maka pengertian tanah 

permukiman dapat diartikan tanah penguasaan, 

penggunaan, dan pemilikan tanah oleh 

masyarakat pemilik tanah untuk dijadikan usaha 

yang sesuai dengan rencana tata ruang 

pemerintah. 

 

PEMBAHASAN 

Prosedur   Penerimaan   Kas   atas   Izin   

Perubahan   Penggunaan   Tanah   

Pertanian Menjadi  Tempat Tinggal pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. 

Adapaun prosedur penerimaan kas atas izin 

perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi 

tempat tinggal antara lain : 

1. Pemohon membayar biaya IPPT sesuai 

luas yang dimohon dengan menggunakan 

rumus berdasarkan PP melalui bagian 

Loket Pelayanan.13 tahun 2010 tentang 

jenis dan tarif atas jenis PNBP (Pendapatan 

Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada 

Badan Pertanahan Nasional 
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2. Petugas Loket Pelayanan mencetak 

Kuitansi atas bukti pembayaran biaya 

IPPT. 

3. Kemudian petugas loket pelayanan 

menyerahkan uang dan bukti tersebut ke 

bagian bendahara penerima. 

4. Bukti tersebut dicatat kedalam buku kas 

umum oleh bendahara penerima atas bukti 

penerimaan kas yang terjadi pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Muara Enim. 

Buku Kas Umum (BKU) berperan sebagai kontrol 

terhadap lain-lainnya. Maka ketika buku ditutup 

biasanya terdapat selisih antara penerimaan 

(Debit) dan pengeluaran (Kredit). Selisih lebih ini 

terjadi bila jumlah sisi penerimaan lebih besar 

jumlah sisi pengeluaran dan setiap kali penutupan 

buku sisi penerimaan (Debit) harus sama dengan 

jumlah sisi pengeluaran (kredit), maka selisih 

lebih harus ditambahkan sisi kredit sebagai saldo. 

Ketika buku dibuka kembali barulah selisih 

pembukuan diteruskan kembali. Sebagai sampel 

pencatatan penerimaan izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal dalam Buku Kas Umum. 

 

Prosedur Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian Menjadi Tempat Tinggal. 
Izin perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi tempat tinggal adalah salah satu kegiatan 

yang dilakukan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Muara Enim dan di tindak lanjuti oleh 

bagian kasubsi penataagunaan dan kawasan 

terntentu, pada kegiatan dalam rangka prosedur 

izin perubahan penggunaan tanah pertanaian 

menjadi tempat tinggal masih tidak efektifnya 

proses kegiatan tersebut yaitu tidak dilakukannya 

peninjaun lapangan terhadap tanah yang dimohon, 

sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya 

kawasan-kawasan yang ada pada lokasi tersebut 

serta tidak diketahuinya ukuran luas tanah 

berdasarkan peninjauan lapangan yang dimohon, 

kantor pertanahan hanya melihat berdasarkan 

data-data yang ada. Maka dapat membandingkan 

posedur izin perubahan penggunaan tanah 

berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1999 tentang 

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 

sebagai berikut : 

A. Kriteria Penerbitan Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tempat 

Tinggal 

1. Peruntukan sesuai dengan tata ruang 

2. Masyarakat sekitar, minimal tetangga 

terdekat tidak berkeberatan 

3. Secara teknis lahan memenuhi syarat 

4. Tanah tidak dalam sengketa 

5. Tidak memiliki dampak lingkungan yang 

membahayakan 

6. Tidak menimbulkan kerawanan sosial 

7. Tidak menimbulkan gangguan keamanan 

8. Persyaratan administrasi lengkap 

B. Persyaratan Izin Perubahan Penggunaan 

Tanah Pertanian Menjadi Tempat Tinggal 

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

Pemohon  

2. Surat permohonan 

3. Surat kuasa bagi yang menguasakan 

4. Fotocopy KTP Pemohon 

5. Fotocopy Surat Tanah 

6. Fotocopy lunas PBB/ SPPT 

7. Ijin tetangga 

8. Denah/ Peta lokasi tanah dimohon 

9. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas 

tanah 

10. Nominatif konsumen 

11. Proposal yang berisikan  

a. Uraian rencana kegiatan proyek 

b. Akta Pendirian Perusahaan 

c. NPWP 

d. SIUJK 

e. TDR 

f. Keanggotaan Asosiasi 

C.  Prosedur Pelayanan 

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan 

izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian menjadi tempat tinggal dengan 

melampirkan persyaratan administrasi 

2. Petugas melakukan pemeriksaan berkas 

3. Pemohon membayar biaya IPPT kepada 

bagian bendahara penerima 

4. Jika hasil pemeriksaaan dinyatakan 

memenuhi syarat maka dilakukan Rapat 

Pembahasan Tim izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi 

tempat tinggal. 

5. Jika tak sesuai peruntukan maka IPPT 

ditolak 

6. Jika sesuai peruntukan maka diadakan 

peninjauan lapangan 

7. Hasil tinjauan lapangan dirumuskan 

dalam konsep IPPT dan Site Plan yang 

disyahkan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Muara Enim untuk kegiatan 

strategis 

8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Muara Enim menerbitka SK tentang Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

menjadi tempat tinggal. 

9. SK Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

yang sudah selesai diserahkan kepada 

pemohon yang bersangkutan 

Analisis Prosedur Penerimaan Kas Atas Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian 

Menjadi Tempat Tinggal. 
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Agar semua hasil penerimaan ini dapat 

diamankan dan menjadi milik perusahaan maka 

pengawasan kas maka diperlukan pengawasan 

atas kas perusahaan yang harus dipatuhi. 

Pengawasan ini dapat dilakukan dengan 

menetapkan Sistem atau Prosedur Administrasi 

(SPA) untuk penerimaan kas, dengan tujuan untuk 

melindungi kas dari pencurian dan 

penyalahgunaan. Prosedur penerimaan kas 

dirancang sedemikian rupa sehingga 

kemungkinan tidak tercatat atapun tidak 

diterimanya kas menjadi lebih kecil, adapun 

penerimaan kas yang terjadi pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Muara Enim antara lain: 

1. Pemohon membayar biaya IPPT sesuai 

luas yang dimohon dengan menggunakan 

rumus berdasarkan PP13 tahun 2010 

tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP 

(Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang 

berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. 

2. Petugas Loket Pelayanan mencetak 

Kuitansi atas bukti pembayaran biaya 

IPPT. 

3. Kemudian petugas loket pelayanan 

menyerahkan uang dan bukti tersebut ke 

bagian bendahara penerima. 

4. Bukti tersebut dicatat kedalam buku kas 

umum oleh bendahara penerima atas bukti 

penerimaan kas yang terjadi pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Muara Enim. 

Pada Pembahasan ini menganalisa “Proses 

Penghitungan izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian menjadi tempat tinggal pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Muara Enim”. Dalam 

penghitungan biaya untuk izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal menurut PP 13 tahun 2010, tentang jenis 

dan tarif atas jenis PNBP (Pendapatan Negara 

Bukan Pajak) yang berlaku pada Badan 

Pertanahan Nasional dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Sumber : PP 13 Tahun 2010 

Ket : 

Tptip : adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan 

Dalam Rangka Izin Perubahan      

             Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi 

Tempat Tinggal 

HSBKpb : untuk   penghitungan  Tarif      

Pelayanan   Pertimbangan  Teknis   dalam  

rangka  Izin  Perubahan  Penggunaan Tanah          

Pertanian Menjadi Tempat  

Tinggal pada  tahun 2013 adalah sebesar Rp. 

67.000,-  

Contoh: 

Permohonan izin perubahan penggunaan tanah 

pertanian menjadi tempat tinggal atas nama Aris 

Kamaris dengan luas tanah 10.000 m2 yang 

terletak di Desa Muara Harapan Kecamatan 

Muara Enim, maka penghitungan Tarif 

Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam rangka 

izin perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi tempat tinggal sebagai berikut : 

luas tanah 10.000 m² 
                                  10.000 

Tptil       = (---------------- x Rp 67.0000) + Rp350.0000 
                              20.000 

              = Rp 1.340.000 + Rp 350.000 

     = Rp 1.690.000 

Jadi, tarif yang harus dibayar oleh Tuan Aris 

Kamaris sebesar Rp 1.690.000,- 

Setelah dilakukan perhitungan tarif biaya yang 

dikenakan pada Aris Kamaris tersebut diserahkan 

kepada bendahara penerimaan. Untuk mencatat 

semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh 

bendahara penerima kedalam Buku Kas Umum 

(BKU).  

Buku Kas Umum (BKU) berperan sebagai kontrol 

terhadap kas lainnya. Maka ketika buku ditutup 

biasanya terdapat selisih antara penerimaan 

(Debit) dan pengeluaran (Kredit). Selisih lebih ini 

terjadi bila jumlah sisi penerimaan lebih besar 

jumlah sisi pengeluaran dan setiap kali penutupan 

buku sisi penerimaan (debit) harus sama dengan 

jumlah sisi pengeluaran (kredit), maka selisih 

lebih harus ditambahkan sisi kredit sebagai saldo. 

Ketika buku dibuka kembali barulah selisih 

pembukuan diteruskan kembali.  

Dengan memperhatikan bahwa penerimaan kas 

yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten 

Muara Enim , maka tindakan pengamanan 

penerimaan kas yang baik adalah sebagai berikut : 

1. Petugas yang memegang kas, perlu 

dipisahkan dengan petugas yang melakukan 

pencatatan penerimaan uang. 

2. Perlu dibuat ketentuan yang tegas untuk 

masing-masing petugas mengenai batas-

batas tugas yang harus dilaksanakan. 

3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan maka setiap ada transaksi 

penerimaan uang harus segera dicatat. 

4. Penggunaan kas register untuk kas langsung 

diterima oleh kasir. Ini dimaksudkan agar 

kasir tidak dapat mengubah catatan jumlah 

uang yang diterimanya, demikian juga 

pembayar dapat mengawasi uang yang 

dibayarkan apakah sesuai dengan yang ada 

pada layar kas register. 

Selain itu, satu hal lagi yang harus dilakukan 

untuk pengamanan atas penerimaan kas yaitu 

seluruh penerimaan yang ada harus segera 

mungkin disetor ke bank agar tidak terpakai untuk 

L 

Tptip        = (---------------- x Rp HSBKpb) + Rp 350.0000 

                        500 
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kegiatan operasional lainnya. Dalam prosedur 

penerimaan kas ada dua kegiatan pokok yang 

harus diperhatikan yaitu : 

Pengurusan penerimaan dan pengawasan 

terhadap : 

a. Penerimaan kas 

b. Penyimpanan dan penyetorannya ke bank 

c. Kontrol periodik dan penjagaan keamanan 

uang yang disimpan 

 

a. Pembuatan bukti-bukti 

b. Pencatatan terperinci dari transaksi yang 

terjadi untuk menunjukan kapan diterima, 

dari siapa diterima berapa jumlahnya dan 

untuk apa penerimaan itu. 

c. Posting ke buku besar dan buku 

pembantu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Salah satu fungsi izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal adalah untuk memperoleh izin 

penggunaan tanah untuk merubah status 

pemanfaatan tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal. 

2. Penerimaan Kas adalah untuk membantu 

dan memperlancar suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan kas yang masuk, dan 

untuk mempermudah pembukuan yang telah 

di catat kedalam buku kas umum dan serta 

mengetahui jumlah kas izin perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi tempat 

tinggal pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Muara Enim 

Saran 

1. Pada prosedur Izin Perubahan Penggunaan 

Tanah Pertanian Menjadi Tempat Tinggal, 

hendaknya kantor Pertanahan Kabupaten 

Muara Enim melakukan peninjauan lokasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terhadap tanah yang dimhon, dengan 

melakukan hal tersebut maka akan diketahui 

luas sebenarnya dan status penggunaan 

tanahnya. 

2. Sebaiknya bendahara penerima Kantor 

Pertanahan kabupaten Muara Enim 

menyiapkan buku kas khusus untuk kegiatan 

izin perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi tempat tinggal agar mempermudah 

ketika menghitung jumlah kas yang ada. 
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