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Abstrak 

Pada prakteknya jelas ada hubungan antara pengelolaan barang milik negara 

(BMN) dengan lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang merupakan salah satu 

instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan PP 27/2014 

tentang pengelolaan barang milik negara yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan 

karena dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan telah 

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang mengatur tentang 

barang milik negara tersebut. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah a. Untuk mengetahui Pengelolaan Barang 

Milik Negara Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi tentang Implementasi 

Pengurusan dan Penyimpanan Barang Inventaris Kantor di Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang). b.Untuk mengetahui 

hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi tentang Implementasi Pengurusan dan Penyimpanan Barang 

Inventaris Kantor di Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi 

penelitian ini di Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Berdasarkan hasil analisis bab IV 

terhadap indikator yang ditampilkan, berkenaan dengan judul Pengelolaan Barang 

Milik Negara Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi tentang Implementasi  

Pengurusan dan Penyimpanan Barang Inventaris Kantor di Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang) dapat di kategorikan telah 

sesuai dengan visi dan misi serta rencana strategis pada Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang.  

 

Kata Kunci : Implementasi, Pengurusan dan Penyimpanan. 
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Abstract 

 

 In practice, there is clearly a relationship between the management of state 

property (BMN) with correctional institutions (prisons) which is one of the 

government agencies have an obligation to implement PP 27/2014 on the 

management of state property that is in a correctional institution for the duties and 

the function of prisons has met the elements contained in the articles governing the 

state property. 

 The purpose of this study weren : a. To know the Management of State 

Assets In Penitentiary (Study on Implementation of Inventory Management and 

Storage Office in Sub Division of Administration Penitentiary Class II A 

Tanjungpinang)b.To know the obstacles in the Management of State Assets In 

Penitentiary (Study on Implementation of Inventory Management and Storage Office 

in Sub Division of Administration Penitentiary Class II A Tanjungpinang). The 

number of informants in this study were 7 people. In this study using data analysis 

techniques in the form of qualitative descriptive. 

 The conclusion of this study are chapters IV Based on the analysis of the 

indicators shown, with regard to the title of the Management of State Assets In 

Penitentiary (Study on Implementation of Inventory Management and Storage Office 

in Sub Division of Administration Penitentiary Class II A Tanjungpinang)can be 

categorized in accordance with the vision and mission and strategic plan of the 

Penitentiary Class II A Tanjungpinang. 

 

Keywords: Implementation, Handling and Storage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Menurut Peraturan Pemerintah 

Negara Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 tentang pengelolaan 

barang milik negara/daerah menurut 

pasal 2 ayat (1) Barang Milik 

Negara/Daerah meliputi: a. barang 

yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah; dan b. barang yang 

berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) 

Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: a. barang 

yang diperoleh dari hibah/sumbangan 

atau yang sejenis; b. barang yang 

diperoleh sebagai pelaksanaan dari 

perjanjian/kontrak; c. barang yang 

diperoleh sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; atau d. 

barang yang diperoleh berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

Dalam Peraturan Pemerintah 

Negara Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014(PP 27/2014) mewajibkan 

pengguna barang wajib melakukan 

inventarisasi Barang Milik Negara 

(BMN) sekurang-kurangnya satu kali 

dalam lima tahun, BMN Persediaan 

dan BMN Konstruksi Dalam 

pengerjaan harus diinventarisasi setiap 

tahun, sesuai pasal 85 PP 27/2014, 

sebaiknya kegiatan inventarisasi yang 

dilakukan kementerian negara/lembaga 

dan pemerintah daerah 

dikoordinasikan dengan aparat 

pengawasan intern pemerintah (APIP) 

tiap kementerian negara /lembaga dan 

pemerintah daerah, serta Kementerian 

Keuangan untuk keperluan 

penyusunan laporan keuangan 

pemerintahan. Pertanggungjawaban 



atas BMN menjadi semakin penting 

ketika pemerintah wajib 

menyampaikan pertanggung jawaban 

atas pelakanaan APBN dalam bentuk 

laporan keuangan yang disusun 

melalui suatu proses akuntansi atas 

transaksi keuangan, aset, hutang, 

ekuitas dana, pendapatan dan belanja, 

termasuk transaksi pembiayaan dan 

perhitungan. 

Sistem Pemasyarakatan bagi 

publik lebih identik dengan "penjara" 

atau pembinaan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, 

tugas pokok dan fungsi Sistem 

Pemasyarakatan juga mencakup 

pelayanan terhadap tahanan, perawatan 

terhadap barang sitaan, pengamanan, 

serta pembimbingan terhadap warga 

binaan pemasyarakatan dan klien 

pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-

sub sistem dari Sistem Pemasyarakatan 

(yang kemudian disebut Unit 

Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) 

tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan 

yang melakukan pembinaan, namun 

juga Rumah Tahanan Negara untuk 

pelayanan tahanan, Rumah 

Penyimpanan Barang Sitaan Negara 

untuk perawatan barang-barang milik 

warga binaan atau yang menjadi 

barang bukti, serta Balai 

Pemasyarakatan untuk pembimbingan 

warga binaan dan klien 

pemasyarakatan. 

Secara filosofis Pemasyarakatan 

adalah sistem pemidanaan yang sudah 

jauh bergerak meninggalkan filosofi 

Retributif (pembalasan), Deterrence 

(penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan 

kata lain, pemidanaan tidak ditujukan 

untuk membuat derita sebagai bentuk 

pembalasan, tidak ditujukan untuk 

membuat jera dengan penderitaan, 



juga tidak mengasumsikan terpidana 

sebagai seseorang yang kurang 

sosialisasinya. Dalam Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995, tentang 

Pemasyarakatan ditegaskan bahwa 

Sistem pemasyarakatan 

diselenggarakan dalam rangka 

membentuk Warga Binaan 

Pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat, dapat aktif 

berperan dalam pembangunan, dan 

dapat hidup secara wajar sebagai 

warga yang baik dan bertanggung 

jawab. 

Pelaksanaan sistem 

pemasyarakatan sudah dapat berjalan, 

namun masih memerlukan rumusan 

untuk perbaikan/ perubahan yang 

meliputi rencana tindak yang 

terperinci, konkrit, dan dalam 

pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan 

dihadapkan dengan banyak masalah. 

Dengan semakin kompleks-nya 

masalah dalam Sistem Pemasyarakatan 

mengindikasikan menurunnya 

kemampuan organisasi untuk 

beradaptasi sehingga perlu perubahan. 

Di sisi lain, perkembangan 

internasional juga telah menetapkan 

standar atau indikator, baik langsung 

maupun tidak, bagi sebuah organisasi 

penegakan hukum yang dianggap baik. 

Bila dikelompokkan, alasan-alasan 

bagi perubahan dalam Sistem 

Pemasyarakatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Perlunya peningkatan kapasitas 

atau kemampuan Sistem 

Pemasyarakatan sebagai sebuah 

organisasi dalam menghadapi 



kompleksitas masalah internal. 

Latar belakang dari kondisi ini 

adalah sulitnya Sistem 

Pemasyarakatan Indonesia lepas 

dari tiga masalah besar, yaitu 

masalah otonomi terkait dengan 

struktur organisasional dan proses 

kebijakan, masalah teknologi 

(teknis pemasyarakatan) yaitu 

substansi dan proses 

pemasyarakatan, serta masalah 

kontrol serta partisipasi dalam 

sistem pemasyarakatan. 

2. Perkembangan wacana dan 

pemikiran dalam pemidanaan yang 

mengarah ke deinstitusionalisasi 

atau non pelembagaan pemidanaan 

dalam bentuk community based 

correction, seperti kerja sosial, 

probation serta diversi dan 

restorative justice. Perubahan-

perubahan ke arah 

deinstitusionalisasi ini sudah 

dipraktekkan di sejumlah negara 

atas pertimbangan kemanusiaan 

serta untuk menghindari dampak 

buruk pemenjaraan bagi anak, 

perempuan yang masih memiliki 

tanggungan anak, serta first 

offender kejahatan kategori ringan. 

Secara filosofis, perkembangan ini 

tidak bertentangan sama sekali 

dengan ide dasar Pemasyarakatan. 

perlindungan. Beberapa yang 

terkait dengan pemidanaan adalah 

instrumen perlindungan terhadap 

penyiksaan dan mekanisme 

kunjungan untuk tujuan 

pemantauan pelaksanaan 

penahanan dan pemenjaraan, serta 

standar minimum dalam perlakuan 

terhadap terpidana. Instrumen-

instrumen ini baik langsung 

maupun tidak telah memberikan 



tekanan bagi Indonesia untuk 

melakukan perubahan. 

3. Selain dalam perlindungan HAM, 

perkembangan dalam manajemen 

birokrasi dan pelayanan publik 

juga memberikan tekanan untuk 

perubahan. Seperti berkembangnya 

wacana Good Governance yang 

menekankan bagaimana proses 

kebijakan partisipatif 

multistakeholder dilakukan serta 

bagaimana memperbaiki substansi 

dan mekanisme pelayanan kepada 

publik. Munculnya wacana Good 

Governance ini menjadi salah satu 

aternatif dalam memecah kekakuan 

proses kebijakan dalam organisasi 

pemerintah atau birokrasi yang 

cenderung bersifat top down. 

Pada prakteknya jelas ada 

hubungan antara pengelolaan barang 

milik negara (BMN) dengan lembaga 

pemasyarakatan (LAPAS) yang 

merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang mempunyai 

kewajiban dalam melaksanakan PP 

27/2014 tentang pengelolaan barang 

milik negara yang ada di dalam 

lembaga pemasyarakatan karena dalam 

menjalankan tugas dan fungsi lembaga 

pemasyarakatan telah memenuhi 

unsur-unsur yang terkandung dalam 

pasal-pasal yang mengatur tentang 

barang milik negara tersebut.  

Lembaga Pemasyarakatan untuk 

selanjutnya disebut lapas menurut 

Keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia tanggal 26 

Februari 1985 Nomor: M.01-PR.07.03 

Tahun 1985 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan  

adalah unit pelaksana teknis di bidang 

pemasyarakatan yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung 



kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia. Lapas dipimpin oleh 

seorang Kepala, yang disebut dengan 

Kalapas. 

Namun dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang terjadi di dalam 

lembaga pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang masih ditemukan 

beberapa kendala permasalahan teknis 

administrasi khususnya tentang 

pengelolaan barang milik negara yang 

dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata 

Usaha lembaga pemasyarakatan 

(LAPAS) Kelas II A Tanjungpinang 

diantaranya adalah  : 

Bukanlah rahasia umum, sejak 

dahulu, bendahara keuangan selalu 

menerima insentif dalam 

melaksanakan tugasnya, artinya 

insentif ini menjadi motivasi dalam 

bekerja.Tetapi tidaklah demikian 

dengan pegawai yang bertugas sebagai 

Penyimpan barang dan Pengurus 

barang, disebagian besar lembaga 

negara atau instansi pemerintah 

termasuk di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang kalaupun 

ada insentif jarang sekali diterima dan  

besarnya insentif tersebut relatif kecil 

jika dibandingkan dengan insentif 

yang diterima oleh bendahara, apalagi 

melebihi Bendahara Keuangan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang namun beban kerja 

serta tanggungjawab dari pegawai 

yang bertugas sebagai penyimpan dan 

pengurus barang milik negara sama 

besarnya dengan posisi bendahara. 

Belum optimalnya aplikasi 

berbasis IT (internet teknologi) untuk 

mendukung pengelolaan barang milik 

negara oleh pegawai yang ada di Sub 

Bagian Tata Usaha. Hal ini disebabkan 



karena belum maksimlnya sumber 

daya manusia yang mengendalikan 

aplikasi berbasis IT yang dimiliki 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang dalam pelaksanaan 

perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, pentatausahaan, 

akuntansi aset dan penyusunan laporan 

barang milik negara dan bila kita 

bandingkan dengan sumber daya 

manusia yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A pada 

wilayah lainnya di Indonesia pasti 

sangat jauh berbeda. Bisa dikatakan 

bahwa setiap Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A  di 

Indonesia pasti memiliki sumber daya 

manusia yang mempunyai potensi 

yang sangat baik dalam 

mengendalikan aplikasi berbasis IT 

untuk pengelolaan keuangan negara. 

Dari gambaran gejala-gejala tersebut 

di atas, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan judul 

“PENGELOLAAN BARANG MILIK 

NEGARA PADA LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN” (Studi 

tentang Implementasi  Pengurusan dan 

Penyimpanan Barang Inventaris 

Kantor di Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang)”. 

II. LANDASAN TEORI 

 

A. IMPLEMENTASI. 

  

Pelaksanaan administrasi 

merupakan suatu perbuatan atau 

usaha melakukan suatu kegiatan 

administrasi untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah di tetapkan. 

Dunn (2000:109) mengatakan 

bahwa : “Pelaksanaan atau 

implementasi dari suatu kebijakan 

merupakan rangkaian pilihan yang 

kurang lebih berhubungan (termasuk 



keputusan untuk tidak bertindak) yang 

di buat oleh badan dan pejabat 

pemerintah yang di formulasikan 

dalam bidang-bidang baik kesehatan, 

kesejahteraan sosial, ekonomi, 

administrasi dan lain”. Sedangkan 

Gordon dalam Syamsi (1994:72), 

menyatakan bahwa “pelaksanaan dari 

kebijakan itu berkenaan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan 

untuk berbagai realisasi program”. 

Menurut pendapat Rozi (1987:32), 

menjelaskan bahwa : 

“Implementasi kebijakan itu, 

merupakan suatu yang penting 

bahkan mungkin jauh lebih 

penting daripada pembuatan 

kebijakan, kebijakan-kebijakan 

itu bukan sekedar berupa 

impian atau sekedar rencana 

yang bagus, yang hanya 

tersimpan rapi dalam arsip, 

tetapi rencana tersebutharus 

dilaksanakan atau 

diimplementasikan”. 

 

Kemudian menurut pendapat 

Terry dalam Sarwoto (1994:87) 

menerangkan bahwa : 

“Pelaksanaan atau actuating 

didefenisikan sebagai tindakan 

untuk mengusahakan agar semua 

anggota kelompok suka berusaha 

untuk mencapai sasaran sesuai 

dengan perencanaan menajerial 

dan usaha-usaha organisasi”. 

Sedangkan Meter dan Horn (1975), 

dalam bukunya Agustino 

(2006;139), mendefinisikan 

implementasi sebagai: “Tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu atau pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta  yang 

diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan 

kebiujaksanaan”. Menurut 

pendapat Meter dan Horn dalam 

Agustino (2006:139) menyatakan 



bahwa : “Implementasi kebijakan 

merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh individu atau 

pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau 

swastayang di arahkan pada upaya 

tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan yang ditetapkan 

tersebut”. 

Dari pendapat tersebut, maka 

dapat diperoleh pemahaman bahwa 

proses pelaksanaan kebijakan itu 

bersangkut paut, tidak hanya 

dengan prilaku badan-badan 

administrasi yang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan 

program. Tetapi juga berhubungan 

atau berkaitan dengan, jaringan 

kekuatan-kekuatan politik, sosial 

dan ekonomi, yang berpengaruh 

terhadap hasil yang ingin dicapai. 

B. PENGELOLAAN/MANAJEMEN. 

 

Pengelolaan yang dipandang sama 

artinya dengan administrasi dapat 

dilihat pada kutipan di dalam Sufian 

(1995: 113) berikut : 

“Secara etimologi, bilamana kita 

mempelajari asal kata 

„administrasi‟ dari bahasa latin 

melalui kamus Latin-Indonesia, 

maka kita akan menemukan bahwa 

“administrare”, dalam bahasa latin 

berarti mengurus dan 

bertanggungjawab atas sesuatu 

urusan harta kekayaan atau harta 

milik berikut personalianya kepada 

seorang pemilik daripada sesuatu 

urusan tersebut. Oleh sebab itu, 

dalam bahasa latin seorang yang 

diserahi administrasi daripada 

sesuatu, yakni “administrator”, 

merupakan seorang pengurus, 

pengelola, pencatat, 

penanggungjawab, pemimpin, 

seorang pengemban daripada harta 

kekayaan material dan personalia. 

Sesuai dengan petunjuk-petunjuk 

dan kehendak pemilik.”  

 

Merupakan keterkaitan antara 

kedua konsep tersebut yakni kesamaan 

arti pengelolaan dengan istilah 

manajemen dan administrasi tampak 

pada kutipan dalam Sufian (1995: 114) 



berikut ini :“Dengan demikian dapat 

pula dikatakan bahwa manajemen 

merupakan inti daripada administrasi, 

karena memang manajemen 

merupakan alat pelaksana utama 

daripada administrasi. Dalam 

hubungan ini perlu diperhatikan bahwa 

manajemen merupakam unsur 

daripada administrasi dan oleh 

karenanya administrasi lebih luas 

daripada manajemen”. 

Berikut ini adalah penjelasan lebih 

lanjut atas konsep manajemen, oleh 

karena telah diketahui bahwa makna 

pengelolaan sama dengan manajemen 

yang merupakan hasil kesimpulan 

daripada variasi pendapat para ahli 

manajemen, yang dijelaskan dalam 

Sufian (1995: 117): 

1. Manajemen sebagai suatu 

proses adalah serangkaian 

tahap kegiatan yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan dangan 

pemanfaatan semaksimal 

mungkin sumber-sumber yang 

ada. 

2. Menajemen sebagai suatu 

fungsi adalah mempunyai 

kegiatan tertentu yang dapat 

dilakukan sendiri tanpa 

menunggu selesainya kegiatan 

yang lain, sekalipun kegiatan 

tersebut saling berkaitan dalam 

rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

3. Manajemen sebagai ilmu 

pengetahuan adalah ilmu yang 

bersifat interdisipliner dengan 

menggunakan bantuan ilmu 

sosial, filsafat dan matematika. 

4. Manajemen sebagai kegiatan 

yang terpisah artinya 

mempunyai kegiatan yang 

tersendiri, jelas terpisah dari 

kegiatan teknik lainnya. 

5. Manajemen sebagai 

suatukumpulan orang, dipakai 

di dalam arti kolektif untuk 

menunjukkan jabatan 

kepemimpinan di dalam 

organisasi/ adminisrasi. 

6. Manajemen sebagai suatu 

profesi atrinya mempunyai 

bidang pekerjaan atau bidang 

keahlian tertentu.” 

 

Pendapat lainnya juga dapat 

menjelaskan defenisi yang lebih 

spesifik tentang pengelolaan 

khususnya pengelolaan keuangan 

dalam Nawawi, dkk (2002: 160-161) 

sebagai berikut : 



“Dari segi pengelolaan yang sering 

juga disebut administrasi keuangan  

dalam arti luas, terkandung 

pengertian pangaturan dan 

penetapan kebijaksanaan dalam 

pengadaan dan penggunaan 

keuangan untuk mewujudkan 

semua tugas-tugas pokok sebagai 

volumekerja organisasi, agar 

tujuannya dapat diwujudkan secara 

efektif dan efesien. Didalamnya 

terdapat unsur-unsur dari fungsi 

primer administrasi, khususnya 

atau yang dominan diantaranya 

adalah perencanaan, pelaksanaan 

dan control yang memuat 

pengertian pertanggungjawaban.” 

 

Penjelasan atas fungsi-fungsi 

primer administrasi keuangan ataupun 

pengelolaan keuangan menurut 

kutipan pendapat Nawawi, dkk (2002: 

163-170) berikut : 

“Untuk menghindari terjadinya 

salah urus, perlu diikuti langkah-

langkah yang berlalu umum dalam 

pengelolaan keuangan organisasi. 

Langkah-langkah tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Fase perencanaan 

Fase ini sering disebut juga 

fase penyusunan anggaran 

(budgeting), yang harus 

dilakukan secara cermat/ teliti, 

karena akan menjadi pedoman 

dalam mewujudkan kegiatan 

yang dapat dan tidak dapat 

ditunjang dengan pendanaan. 

Dengan demikian berarti juga 

pada fase ini ditetapkan jenis 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan, sesuai dengan 

kondisi dana/ keuangan yang 

tersedia/ dapat disediakan. 

2. Fase pelaksanaan  

Dalam fase pelaksanaan bagi 

suatu organisasi terutama di 

bidang pemerintahan, 

persoalan yang dihadapi tidak 

sekedar berbentuk pengeluaran 

dan penggunaan dana sesuai 

perencanaan. Masalah yang 

dihadapi juga menyentuh 

proses menghimpun atau 

mencari dana sebagai 

pemasukan agar dapat 

memenuhi rencana 

pengeluaran, yang berarti 

menjadi penentu bagi dapat 

atau tidaknya melaksanakan 

semua kegiatan di dalam 

perencanaan. Untuk itulah 

dalam kebijaksanaan 

pengelolaan keuangan harus 

melakukan estimasi 

pemasukan, kemudian hanya 

merencanakan kegiatan dengan 

pembiayaan yang tidak 

melampaui jumlah dana yang 

diperkirakan masuk. 

Perencanaan keuangan seperti 

ini disebut “perencanaan 

berimbang atau balance 

budget”. Tidak semua aparatur 

pemerintah terlibat dalam 

proses menghimpun. 

3. Fase pertanggungjawaban 

a. Pertanggungjawaban bulanan 

Setiap bendaharawan 

berkewajiban menyampaikan 

surat pertanggungjawaban 



bulanan pada pihak yang 

mengeluarkan/ menyediakan 

dana. Untuk dana APBN 

disampaikan kepada kantor kas 

Negara/ Kantor 

Perbendaharaan Negara (KPN). 

Sedang untuk APBD 

disampaikan pada Biro 

keuangan masing-masing. 

Surat pertanggungjawaban 

bulanan harus disamapaian 

paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya setelah SPMU 

diterbitkan, yang harus tetap 

dibuat meskipun belum 

digunakan. Penyampaian 

pertanggungjawaban seperti itu 

dimaksudkan untuk 

melaksanakan pengawasan 

tidak langsung terhadap 

penggunaan dana/ keuangan 

Negara/ daerah. Surat 

pertanggungjawaban juga harus 

disampaikan setelah kegiatan 

selesai dan seluruh dana telah 

dibayarkan, yang 

membebaskan bendaharawan 

membuat pertanggungjawaban 

bulanan. 

b. Kontrol keuangan  

Kegiatan kontrol dalam 

pengelolaan dan penatausahaan 

keuangan, dapat dilakukan 

pada satu kegiatan sedang 

dilaksanakan atau setelah 

kegaitan berakhir. Kegaitan 

kontrol harus dilakukan oleh 

pihak-pihak yang berwenang. 

Pada tahap yang paling awal, 

namun harus dilakukan secara 

terus-menerus 

(berkesinambungan) adalah 

kontrol atasan langsung dan 

pimpinan proyek bagi dana 

pembangunan. Kontrol itu 

dilakukan dengan memeriksa 

pembukuan yang harus ditutup 

setiap bulan, dengan ikut 

menandatanganinya. Kontrol 

seperti itu sebagaimana telah 

dikemukakan terdahulu pada 

dasarnya merupakan 

pelaksanaan pengawasan intern 

dalam bentuk pengawasan 

melekat. Kontrol seperti itu 

bahkan dapat dilakukan 

sebelum uang digunakan, 

dengan maksud mengarahkan 

agar pendayagunaannya sesuai 

dengan penganggarannya dan 

dilaksanakan dengan 

memenuhi semua ketentuan 

perundang-undangan yang 

berlaku”. 

 

C. Barang Milik Negara (BMN). 

Barang Milik Negara, atau 

yang biasa disingkat BMN, 

merupakan bagian tak terpisahkan 

dari Keuangan Negara sebagaimana 

tertuang dalam pasal 1 Undang- 

undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara 

disebutkan bahwa: “Keuangan 

Negara adalah semua hak dan 

kewajiban negara yang dapat dinilai 



dengan uang, serta segala sesuatu 

baik berupa uang maupun 

berupa barang yang dapat dijadikan 

milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut.” 

Dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara,pada pasal 

1 disebutkan bahwa: “Barang Milik 

Negara adalah semua barang yang 

dibeli atau diperoleh atas beban 

APBN atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah.” Dimana tidak 

termasuk dalam pengertian BMN 

adalah  barang-barang yang 

dikuasai dan atau dimiliki oleh: 

a. Pemerintah Daerah (sumber 

dananya berasal dari APBD 

termasuk yang sumber dananya 

berasal dari APBN tetapi sudah 

diserahterimakan kepada 

Pemerintah Daerah). 

b. Badan Usaha Milik 

Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah  yang terdiri dari: 

1) Perusahaan Perseroan, dan 

2) Perusahaan Umum. 

c. Bank Pemerintah dan Lembaga 

Keuangan Milik Pemerintah. 

Selanjutnya, dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah, pengertian “perolehan 

lainnya yang sah” disebutkan antara 

lain meliputi hibah/sumbangan, 

pelaksanaan perjanjian/kontrak, 

diperoleh berdasarkan ketentuan 

undang-undang, dan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dalam akuntansi pemerintahan, 

BMN merupakan bagian dari aset 

pemerintah pusat yang berwujud. 

Sedangkan pengertian aset menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah adalah sebagai berikut: 



“Aset adalah sumber daya 

ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah 

sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau 

sosial di masa depan diharapkan 

dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, 

serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi 

masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan 

budaya”.  

 

III. METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2005:11) 

“Penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui 

variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa 

membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara satu 

variabel dengan variabel yang 

lain”. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang 

khususnya di Sub Bagian Tata 

Usaha Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Data primer 

Yaitu data yang diambil 

langsung dari informan yaitu 

data hasil observasi dan 

wawancara dengan informan 

atau sampel dalam penelitian 

ini serta informan kunci 

berkaitan dengan Pengelolaan 

Barang Milik Negara Pada 

Lembaga Pemasyarakatan 

(Studi tentang Implementasi 

Pengurusan dan Penyimpanan 

Barang Inventaris Kantor di 



Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang). 

b. Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang 

melengkapi data primer, 

yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau 

laporan tertulis, seperti data 

tentang gambaran objek 

penelitian. 

4. Informan 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah 1 orang Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang, 7 

orang pegawai Sub Bagian 

Tata Usaha; 9 orang pegawai 

Seksi Bimbingan 

Narapidana/Anak Didik; 4 

orang pegawai Seksi Kegiatan 

Kerja; 3 orang pegawai Seksi 

Administrasi Keamanan dan 

Tata Tertib; 32 Kesatuan 

Pengamanan LAPAS. 

Sehingga jumlah keseluruhan 

populasi pada penelitian ini 

berjumlah delapan (56) orang. 

b. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini 

meliputi: 1 orang Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha; 2 orang 

pegawai Sub Bagian Tata 

Usaha; 1 orang pegawai Seksi 

Bimbingan Narapidana/ Anak 

Didik; 1 orang pegawai Seksi 

Kegiatan Kerja; 1 orang 

pegawai Seksi Administrasi 

Keamanan dan Tata Tertib;  1 

orang  pegawai Kesatuan 

Pengamanan LAPAS selaku 

pihak yang memahami tentang 

Pengelolaan Barang Milik 



Negara Pada Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi tentang 

Implementasi Pengurusan dan 

Penyimpanan Barang 

Inventaris Kantor di Sub 

Bagian Tata Usaha Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang). 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

Adapun teknik pengumpulan 

data yang penulis gunakan 

adalah observasi dengan alat 

pengumpulan datanya adalah 

daftar checklist dan wawancara 

dengan alat pengumpulan 

datanya adalah pedoman 

wawancara. 

6. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan 

untuk menganalisa data-data 

yang didapat dari penelitian ini 

adalah analisis deskriptif 

kualitatif. 

IV. PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Informan 

 

1. Informan Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 Adapun karakteristik informan 

yang berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat dari tabel IV.1 yang disajikan 

berikut ini : 

Tabel IV.1 

Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 6 100 

 Jumlah 6 100 

Sumber Data : Data olahan dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel IV.1 

terlihat jelas bahwa keseluruhan 

informan semuanya berjenis kelamin 

laki-laki yang berjumlah 6 orang 

(100%). Hal ini menunjukkan bahwa 

informan yang menjadi objek 



penelitian ini di dominasi oleh laki-

laki yang memiliki tanggung jawab 

kerja yang lebih banyak lagi dan 

sering turun ke lapangan dan 

berhadapan dengan tugas pengelolaan 

barang milik negara yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang baik secara langsung 

maupun tidak langsung sehingga hal 

ini lah yang menjadi dasar bagi 

peneliti untuk mengambil informan 

dari jenis kelamin laki-laki. 

2. Informan Berdasarkan Umur 

 

 Informan yang bekerja pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang terdiri dari tingkat usia 

yang berbeda. Berdasarkan data yang 

diperoleh, informan berdasarkan umur 

dapat dilihat pada tabel IV.2 di bawah 

ini : 

 

 

Tabel IV.2 

Informan Berdasarkan Umur 

  

No Umur Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 ≤ 40 Tahun 2 33,33 

2 45 - 50  Tahun 2 33,33 

3 51 ≥Tahun 2 33,33 

 Jumlah 6 100.00 

Sumber Data : Data olahan dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel IV.2 

terlihat jelas bahwa informan menurut 

usia 45-50 tahun berjumlah 2 orang 

(33,33%) dan usia kurang dari atau 

sama dengan 45 tahun berjumlah 2 

orang (33,33%), informan berdasarkan 

umur lebih dari atau sama dengan 51 

tahun berjumlah 2 orang (33,33%). 

Menurut peneliti bahwa informan yang 

menjadi objek penelitian dalam 

penelitian ini rata-rata mempunyai usia 

yang tergolong masih dalam kategori 

usia produktif dalam menjalankan 

tugas dan fungsi masing-masing yang 

ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 



II A Tanjungpinang dan didukung 

pengalaman kerja yang tinggi sehingga 

mempunyai pola berpikir dan bekerja 

yang baik dan dapat memberikan 

teladan kepada rekan sekerjanya 

ataupun pihak lain yang merupakan 

bagian dari menjalankan tugas dan 

fungsi dari masing-masing 

pegawai/petugas Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

3. Informan Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

 Informan yang bekerja pada 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang  berasal dari tingkat 

pendidikan yang berbeda, yaitu dapat 

dilihat dari tabel 4.3 di bawah ini : 

 

 

 

 

Tabel IV.3 

Informan Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

No Tingkat 

Pendidikan 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 SMA 5 83,33 

2 Strata I /S.1 1 16,67 

 Jumlah 6 100.00 

Sumber Data : Data olahan dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel IV.3 

terlihat jelas bahwa informan dengan 

tingkat pendidikan Strata I /S.1 

berjumlah 1 orang (16,67%), informan 

berdasarkan tingkat pendidikan SMA 

berjumlah 5 orang (83,33%). Dari data 

tersebut mengindikasikan bahwa 

sumber daya manusia informan pada 

penelitian ini sudah termasuk baik dan 

seimbang, artinya hampir semua 

informan memiliki tingkat pendidikan 

yang lumayan mempunyai standar 

nasional.  Dengan didukung tingkat 

pendidikan yang memadai tersebut 

informan dapat dikatakan sudah 



memenuhi persyaratan standard 

pegawai pada umumnya yaitu 

memiliki pendidikan yang sudah 

cukup baik karena ada yang memiliki 

pendidikan setingkat SMA dan ada 

juga yang memiliki tingkat pendidikan 

sarjana strata I, sehinggadi harapkan 

mampu memberikan jawaban yang 

signifikan mengenai Pengelolaan 

Barang Milik Negara  Pada Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi tentang 

Implementasi Pengurusan dan 

Penyimpanan Barang Inventaris 

Kantor di Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang) serta dapat menunjang 

kinerja pegawai dalam menjalankan 

tupoksi dengan baik dan benar sesuai 

dengan visi dan misi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang. 

 

4. Informan Berdasarkan Jabatan 

 Adapun informan berdasarkan 

jabatan juga dapat di lihat pada tabel 

IV.4 yang disajikan berikut  ini : 

Tabel IV.4 

Informan Berdasarkan Jabatan 

 

No Jabatan Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Kepala Sub Bagian 1 16.67 

2 Staff 5 83,33 

 Jumlah 6 100.00 

Sumber Data : Data olahan dari 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang 2015. 

 

 Berdasarkan pada Tabel 4.4 

terlihat jelas bahwa informan 

berdasarkan jabatan, sebagian 

informan ada yang memiliki jabatan 

Kepala Sub Bagian sebanyak 1 orang 

atau sekitar 116,67%, kemudian Staff 

berjumlah 5 orang atau sekitar 83,33% 

semua informan adalah pegawai yang 

bertugas di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang. Sehingga 

dengan adanya Informan yang terdiri 



dari masing-masing latar belakang 

jabatan tersebut ini mempunyai peran 

sesuai tugas dan fungsi masing-masing 

sehingga dapat mencapai tujuan 

pekerjaaan yang dapat berjalan secara 

efektif dan efisien. 

B. Pengelolaan Barang Milik Negara 

Pada Lembaga Pemasyarakatan 

(Studi tentang Implementasi  

Pengurusan dan Penyimpanan 

Barang Inventaris Kantor di Sub 

Bagian Tata Usaha Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang). 

1. Fase perencanaan.  

a. Adanya perencanaan 

kebutuhan disusun dalam 

Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA) dengan memperhatikan 

ketersediaan barang milik 

negara yang sudah ada. 

b. Adanya dana yang dianggarkan 

khusus dalam pengelolaan 

barang milik negara. 

c. Pengadaan barang milik negara 

dilaksanakan berdasarkan 

prinsip-prinsip efisien, efektif, 

transparan dan terbuka, 

bersaing, adil/tidak 

diskriminatif dan akuntabel.  

d. Pengadaan barang milik negara 

harus dilakukan berdasarkan 

sistem tender (compulsory 

competitive tendering 

contract). 

2. Fase pelaksanaan.   

a. Sewa yaitu pemanfaatan barang 

milik negara oleh pihak lain 

dalam jangka waktu tertentu 

dengan menerima imbalan uang 

tunai.  

b. Pinjam Pakai yaitu penyerahan 

penggunaan barang antara 



Dirjen Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan HAM 

dengan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang dan antar 

Lembaga Pemasyarakatan yang 

berada di bawah pengawasan 

kantor wilayah hukum dan 

HAM Provinsi Kepulauan Riau 

dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menerima imbalan dan 

setelah jangka waktu tersebut 

berakhir diserahkan kembali 

kepada pengelola.  

c. Adanya sistem informasi 

manajemen dalam pengelolaan 

barang milik negara oleh Sub 

Bagian Tata Usaha. 

d. Adanya penggunaan sistem IT 

dalam proses pendataan, 

pencatatan dan pelaporan barang 

milik negara oleh Sub Bagian 

Tata Usaha. 

e. Adanya sumber daya manusia 

yang berpotensi dan professional 

dalam penggunaan sistem IT 

dalam proses pendataan, 

pencatatan dan pelaporan barang 

milik negara oleh Sub Bagian 

Tata Usaha. 

3. Fase pertanggungjawaban.  

a. Adanya kegiatan untuk 

melakukan pendataan barang 

milik negara oleh Sub Bagian 

Tata Usaha setiap bulan. 

b. Adanya pelaporan hasil 

pendataan barang milik negara 

oleh Sub Bagian Tata Usaha 

setiap bulan. 

c. Adanya tindakan pengendalian 

dalam pengurusan barang milik 

negara dalam bentuk fisik, 



administratif dan tindakan upaya 

hukum.  

d. Adanya pemeriksaan barang 

milik negara oleh instansi yang 

berwenang seperti Dirjen 

Pemasyarakatan ataupun Badan 

Pemeriksa Keuangan setempat. 

e. Adanya usaha atau kegiatan 

untuk menjamin dan 

mengarahkan agar pekerjaan 

yang dilaksanakan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

f. Pengawasan yang ketat perlu 

dilakukan sejak tahap 

perencanaan hingga penghapusan 

aset.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 

 Berdasarkan hasil analisis bab IV 

terhadap indikator yang ditampilkan, 

berkenaan dengan judul Pengelolaan 

Barang Milik Negara Pada Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi tentang 

Implementasi  Pengurusan dan 

Penyimpanan Barang Inventaris 

Kantor di Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang) dapat di kategorikan 

telah sesuai dengan visi dan misi serta 

rencana strategis pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang yang meliputi 3 (tiga) 

dimensi  yaitu dimensi fase 

perencanaan, dimensi fase pelaksanaan 

dan dimensi fase pertanggungjawaban 

yang meliputi beberapa indikator yang 

dioperasionalisasikan diantaranya : 

meliputi adanya perencanaan 

kebutuhan disusun dalam Rencana 

Kerja dan Anggaran (RKA) dengan 

memperhatikan ketersediaan barang 

milik negara yang sudah ada, 

kemudian adanya dana yang 



dianggarkan khusus dalam 

pengelolaan barang milik negara, 

sehingga pengadaan barang milik 

negara harus dilakukan berdasarkan 

sistem tender (compulsory competitive 

tendering contract) di dapati hasilnya 

telah ada dan berjalan dengan baik. 

 Kemudian indikator Sewa yaitu 

pemanfaatan barang milik negara oleh 

pihak lain dalam jangka waktu tertentu 

dengan menerima imbalan uang tunai, 

selain itu pada indikator Pinjam Pakai 

yaitu penyerahan penggunaan barang 

antara Dirjen Pemasyarakatan 

Kementerian Hukum dan HAM 

dengan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Tanjungpinang dan antar 

Lembaga Pemasyarakatan yang berada 

di bawah pengawasan kantor wilayah 

hukum dan HAM Provinsi Kepulauan 

Riau dalam jangka waktu tertentu 

tanpa menerima imbalan dan setelah 

jangka waktu tersebut berakhir 

diserahkan kembali kepada pengelola, 

selain itu pada indikator adanya sistem 

informasi manajemen dalam 

pengelolaan barang milik negara oleh 

Sub Bagian Tata Usaha disamping itu 

adanya penggunaan sistem IT dalam 

proses pendataan, pencatatan dan 

pelaporan barang milik negara oleh 

Sub Bagian Tata Usaha didapati 

hasilnya ada dan berjalan dengan baik. 

 Selain itu  pada indikator adanya 

kegiatan untuk melakukan pendataan 

barang milik negara oleh Sub Bagian 

Tata Usaha setiap bulan, kemudian 

indikator adanya pelaporan hasil 

pendataan barang milik negara oleh 

Sub Bagian Tata Usaha setiap bulan, 

disamping itu pada indikator adanya 

tindakan pengendalian dalam 

pengurusan barang milik negara dalam 



bentuk fisik, administratif dan 

tindakan upaya hukum. 

 Selain itu pada indikator adanya 

pemeriksaan barang milik negara oleh 

instansi yang berwenang seperti Dirjen 

Pemasyarakatan ataupun Badan 

Pemeriksa Keuangan setempat 

kemudian pada indikator adanya usaha 

atau kegiatan untuk menjamin dan 

mengarahkan agar pekerjaan yang 

dilaksanakan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan dan 

pada indikator  pengawasan yang ketat 

perlu dilakukan sejak tahap 

perencanaan hingga penghapusan asset 

didapati hasilnya ada dan berjalan 

dengan baik. 

B. Saran-Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapat 

peneliti ungkapkan berkenaan dengan 

judul Pengelolaan Barang Milik 

Negara Pada Lembaga 

Pemasyarakatan (Studi tentang 

Implementasi Pengurusan dan 

Penyimpanan Barang Inventaris 

Kantor di Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Tanjungpinang) ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Di harapkan Kepada Kepala 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang agar dapat 

menjalankan prinsip-prinsip 

manajemen yang baik dalam 

pengadaan barang milik negara 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip efisien, efektif, transparan 

dan terbuka, bersaing, adil/tidak 

diskriminatif dan akuntabel 

sehingga meminimalisir adanya 

indikasi korupsi, kolusi dan 

nepotisme dalam proses pengadaan 

barang milik negara tersebut 



2. Di harapkan bagi pegawai yang 

bertugas di Sub Bagian Tata 

Usaha Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang agar dapat 

meningkatkan profesionalitas 

kerja dengan memperhatikan 

latar belakang pendidikan atau 

dengan kata lain bagi pegawai 

yang saat ini masih memiliki 

latar belakang pendidikan 

setaraf SMA/SMK Sederajat 

agar dapat meningkatkan 

pendidikannya ke jenjang 

perguruan tinggi hal ini 

dikarenakan kompleksitas dan 

kompetensi pekerjaan saat ini 

dan yang akan datang 

khusussnya dalam pengelolaan 

barang milik negara 

memerlukan standarisasi 

sumber daya manusia yang 

mumpuni mulai dari latar 

belakang pendidikan, 

pengetahuan serta pengalaman 

yang berkaitan dengan 

perkembangan zaman dan 

teknologi. 

3. Bagi pegawai Sub Bagian Tata 

Usaha Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang pada 

khsususnya hendaknya 

bersedia untuk menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya dan harus 

menjunjung tinggi kode etik 

pegawai negeri sipil karena 

didalamnya sudah termasuk 

konsekuensi yang harus 

diterima ketika menjalankan 

tugas/pekerjaan.  

 



4. Di samping itu di dalam 

melaksanakan pengelolaan 

barang milik negara oleh 

pegawai Sub Bagian Tata 

Usaha Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang dengan 

pimpinan yang ada di Sub 

Bagian Tata Usaha Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II 

Tanjungpinang juga harus 

memperhatikan kaidah-kaidah 

serta etika agar tidak ada 

kesalahpahaman dalam 

mempersepsikan arti dari 

komunikasi yang terjadi antara 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II Tanjungpinang 

termasuk juga dengan pegawai 

di Sub Bagian Tata Usaha 

Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II Tanjungpinang. 
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