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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat- 

Nya, Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) – 

Wilayah Bebas Korupsi Museum Kebangkitan Nasional Semesrer I Tahun 2021 ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Laporan pelaksanaan dan monitoring evaluasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen 

Museum Kebangkitan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) – 

Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional ini cukup penting dan 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pembangunan Zona Integritas (ZI) 

– Wilayah Bebas Korupsi di Museum Kebangkitan Nasional. 

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Museum Kebangkitan Nasional maka 

pelaksanaan monitoring evaluasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih 

kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sejak pelaksanaan monev hingga 

penyusunan laporan ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tahun 2021 Museum Kebangkitan Nasional telah memasuki era baru dalam 

melakukan pelayanannya. Ada beberapa adaptasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan terlebih dalam masa pandemic COVID-19, dimana terjadi perubahan 

fundamental yang cukup ekstrem. Dari pelayanan yang sifatnya bertatap muka menjadi 

pelayanan yang bersifat virtual. Tejadi banyak sekali efisiensi-efisiensi yang terjadi. 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga 

dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.  

Dalam rangka melakukan pembangun zona intergritas, banyak sekali mengalami 

kendala dan hambatan. Namun semuanya dapat terus bejalan sebagaimana mestinya 

sebagimana tertuang dalam rencana aksi pembangunan zona integritas – wilayah bebas 

dari korupsi di Museum Kebangkitan Nasional.  Dalam   rangka   pembangun   Zona 

Integritas, langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument 

Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) 

Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.  

 

1.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 



 

2010 – 2025; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Laporan ini dimaksudkan sebagai umpan balik bagi Museum Kebangkitan Nasional  

dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK); dan 

2. Tujuan laporan ini adalah memberikan “potret diri“ pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK yang telah dilaksanakan di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional. 

 

 

  



 

BAB II 

 
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

Pencanangan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi telah 

dilakanakan di Museum Kebangkitan Nasional pada tanggal 4 Januari 2021 dengan 

melibatkan sebagian besar pegawai yang bekerja dikantor maupun pegawai yang 

melakukan pekerjaan dari rumah melalui zoom. 

 
 

2.2  Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah 

dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas yang sudah dilaksanakan 

pada faktor pengungkit sebagai berikut : Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, 

Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, PenguatanAkuntabilitas Kinerja,dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. 

  



 

BAB III 

LAPORAN AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 
1.1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilaksanakan 

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mempunyai 

beberapa Komponen antara lain : 

 
I. Manajemen Perubahan 

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut : 

1. Penyusunan Tim Kerja. 

Rencana : 

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) 

b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau mekanisme 

yang jelas. 

c. Kepala Museum Kebangkitan Nasional bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK). 

Realisasi : 

Telah dibentuk tim kerja reformasi birokrasi pada tanggal 4 Januari 2021. 

2. Dokumen Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK). 

Rencana : 

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai 



 

berikut : 

a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) telah memuat target-target prioritas yang relevan 

sesuai dengan tujuan. 

b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah disediakan. 

Realisasi : 

a. Sudah dibuat rencana aksi pembangunan zona integritas 

b. Sudah dilakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui media social museum 

maupun media informasi public yang ada di museum. 

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK). 

Rencana : 

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) ini dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut: 

a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dilaksanakan 

sesuai dengan target yang direncanakan. 

b. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah ditindak 

lanjuti 

Realisasi : 

Seluruh kegiatan telah dilakukan pemantauan dan evaluasi yang 

dilaksanakan pada bulan juni 2021 (saat pendampingan pengisian lembar 

kerja evaluasi dari Inspektorat Jenderal, tanggal 2-7 Juni 2021 di Museum 

Kebangkitan Nasional). 

 

 



 

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

Rencana : 

a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 

b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Pembangunan 

Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. 

c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Museum 

Kebnagkitan Nasional.  

d. Keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara Museum Kebangkitan 

Nasional dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK). 

Realisasi : 

Seluruh point telah dilaksanakan pada pembangunan zona integritas 

sepanjang bulan Januari – Juni 2021. 

 

II. Penataan Tata Laksana 

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai berikut : 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

Rencana : 

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah mengacu 

pada Proses Peta Bisnis Museum Kebangkitan Nasional 

b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP) 

c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP) 

 



 

Realisasi : 

SOP telah disusun sejumlah 34 buah SOP dan telah dilakukan review 

terhadap 34 SOP tersebut 

2. E-Office/E-Govenment 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Rencana : 

a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi 

(skp.sdm.kemdikbud.go.id).  

b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis

 Sistem Informasi (data-sdm.kemdikbud.go.id). 

c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi. 

 

- Virtual Tour, Pengaduan langsung via whatsapp 

(http://muskitnas.net) 

- Whistle blowing system / layanan pengaduan-keluhan 

(pengaduan.muskitnas@gmail.com)  

- Layanan peminjaman sarana museum 

(http://reservasi.muskitnas.net)   

- Penyuluhan Virtual.  

 

 Realisasi : 

Telah dilakuakm pengukuran kinerja berbasis system informasi, dan 

penyusunan system kepegawaian, serat penyusunan system pelayanan 

public barbasis system informasi. 

3. Keterbukaan Informasi Publik 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Rencana : 

a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan

 Informasi Publik (menampilkan Laporan Kinerja, rencana strategis, 

Perjanjian Kinerja dalam website museum) 

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

 

http://muskitnas.net/
mailto:pengaduan.muskitnas@gmail.com
http://reservasi.muskitnas.net/


 

Realisasi : 

a. Sudah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui 

website museum 

b. Sedang dilaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan 

tentang keterbukaan informasi public. 

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 

Indikator sebagai berikut : 

Rencana : 

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Museum Kebnagkitan 

Nasional  yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. 

b. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Museum 

Kebangkitan Nasional.  

2. Pola Mutasi Internal 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal (telah dibuat peta kompetensi 

pegawai) 

b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal 

c. Monitoring dan Evalasi kebijakan pola mutasi internal 

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Indikator ini memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi 

b. Memberikan kesempatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara pada 

Museum Kebangkitan Nasional untuk mengikuti pengembangan kompetensi 

4. Penetapan Kinerja Individu 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 

(skp.sdm.kemdikbud.go.id)  



 

b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level atasnya 

c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik 

d. Hasil penilaian kinerja individu

 telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi 

dan pemantauan. 

 

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Indikator 

ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah 

dilaksanakan 

6. Sistem Informasi Kepegawaian 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala 

b. Pegawai wajib mengakses akun kepegaian yang dimilikinya 

Realisasi : 

Museum Kebangkitan Nasional sudah membuat Peta Kompetensi Pegawai yang 

meliputi : rencana kebutuhan pegawai, pola mutase internal, rencana pengembangan 

pegawai, dan informasi kepegawaian.  

 
IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator 

sebagai berikut : 

Rencana : 

1. Keterlibatan Pimpinan 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan 

perencanaan. 

b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan 



 

penetapan kinerja. 

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil 

b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria 

Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART) 

c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu 

d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntablitas Kinerja 

Realisasi : 

Pimpinan Museum Kebangkitan Nasional sudah terlibat dalam semua proses 

penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja. 

V. Penguatan Pengawasan 

Komponen Penguatan Penguatan Pengawasan memiliki Indikator 

sebagai berikut : 

Rencana : 

1. Pengendalian Gratifikasi 

 Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 

b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi dengan membuat SK unit 

pengendali gratifikasi 

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Indikator 

ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja (membentuk tim SPI) 

b. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 

(SPIP) kepada pihak terkait 

3. Pengaduan Masyarakat 

 Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat 

b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat 



 

c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat 

4. Whistle Blowing System 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan Whistle Blowing System (http://muskitnas.net ) 

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System 

c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System 

5. Penanganan Benturan Kepentingan 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas

 fungsi utama 

b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan 

Kepentingan 

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan 

d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan 

Kepentingan 

Realisasi :  

Museum Kebangkitan Nasional sudah melakukan penguatan pengawasan berupa :  

a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 

b. Sistem Pengendalian Intern 

c. Penerapan Whistle Blowing System 

d. Penerapan kebijakan benturan kepentingan (berupa sosialisasi dan penetapan 

penanggungjawab kegiatan dalam semua kegiatan di Museum Kebangkitan 

Nasional. 

 

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki Indikator sebagai 

berikut : 

Rencana : 

1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator : 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan 

http://muskitnas.net/


 

b. Menerapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan 

c. Melakukan reviu Standar Operasional Prosedure

 (SOP) Pelayanan 

d. Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedure (SOP) 

Pelayanan 

e. Memiliki informasi tentang standar pelayanan yang mudah diakses melalui 

berbagai media 

f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 

g. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat 

Realisasi : 

Museum Kebangkitan Nasional sudah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik 

tersebut diatas. 

  



 

BAB IV 

MOITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 

Dalam upaya pembangunan ZI-WBK di lingkungan Museum Kebangkitan 

Nasional, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI-WBK di 

lingkungan Museum Kebangkitan Nasional. Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan 

dalam rangka perbaikan dan pengembangan kegiatan pembangunan ZI-WBK yang 

sedang dilaksanakan. 

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan. Namun 

berkaitan dengan penilaian ZI-WBK maka dilakukan juga monitoring dan evaluasi per 

April – Mei 2021. Monitoring dan evaluasi atas pembangunan ZI-WBK di lingkungan 

Museum Kebangkitan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

 

Tabel 1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan 

Nasional Triwulan I (Januari – Maret 2021) 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

1. Belum semua pegawai 

terinformasi terkait 

rencana pembangunan 

ZI-WBK di lingkungan 

Museum Kebangkitan 

Nasional 

Perlu dilakukan sosialisasi 

secara menyeluruh kepada 

seluruh pegawai melalui rapat 

sosialisasi, memasang 

standing banner serta 

sosialisasi melalui media 

sosial 

Melakukan sosialisasi kepada 

seluruh pegawai melalui rapat 

sosialisasi, memasang standing 

banner serta sosialisasi melalui 

media sosial 

2. Belum tergambarnya 

pengisian LKE dan 

pengumpulan data 

dukung yang perlu 

disiapkan terkait 

pembangunan ZI-WBK 

Perlu dilakukan 

pendampingan dalam 

pengisian LKE dan 

pengumpulan data dukung 

terkait pembangunan ZI-

WBK 

Melakukan pengisian LKE dan 

pengumpulan data dukung terkait 

pembangunan ZI-WBK dengan 

didampingi oleh …….. 

3. Belum dilakukan 

pembagian tugas atas 

Perlu dilakukan pembagian 

tugas yang jelas agar masing 

Melakukan pembagian tugas 

dengan sebelumnya membagi tim 



 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

tim yang telah dibentuk  – masing orang dalam tim 

paham dan bertanggung 

jawab atas tugas yang telah 

diberikan 

menjadi sub tim yaitu: 

1. Afifah, Nardi, Swa, Rohaya: 

pengumpulan data dukung 

pengungkit Manajemen 

Perubahan dan Penataan 

Tatalaksana 

2. Uliannisa, Lina, Krisman Yogi: 

pengumpulan data dukung 

pengungkit Penataan Sistem 

Manajemen SDM dan 

Penguatan Pengawasan 

3. Yusti, Zulfa, Dhanu: 

pengumpulan data dukung 

pengungkit Penguatan 

Akuntabilitas dan Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik 

4. Data dukung yang 

dibutuhkan terkait 

pembangunan ZI-WBK 

belum terkumpul 

secara sistematis 

Perlu dibuat media untuk 

menyimpan dan 

mengumpulkan data dukung 

agar data dukung terkumpul 

secara sistematis dan dapat 

diakses dengan mudah 

Menyimpan dan mengumpulkan 

LKE dan data dukung terkait ZI-

WBK pada media Google Drive 

agar semua data data dukung 

terkumpul secara sistematis dan 

dapat diakses dengan mudah 

 

 

Tabel 2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan 

Nasional April - Mei 2021 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

1. Kesulitan dalam 

mengumpulkan data 

Perlu dilakukan koordinasi 

dengan seluruh pegawai yang 

Melakukan koordinasi dengan 

pegawai yang berkaitan dengan 



 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

dukung terkait ZI-

WBK karena data 

dukung tersebut 

disimpan oleh pegawai 

– pegawai lainnya 

diluar tim RBI 

berkaitan dengan data dukung 

ZI-WBK seperti dengan 

kepegawaian, bagian 

program, anggaran dan 

pelaporan, keuangan, humas, 

pengelolaan koleksi, layanan 

edukasi dan sebagainya 

kepegawaian, bagian program, 

anggaran dan pelaporan, keuangan, 

humas, pengelolaan koleksi serta 

layanan edukasi dalam 

mengumpulkan data dukung terkait 

ZI-WBK 

2. Masih terdapat data 

dukung yang tidak 

sesuai dengan yang 

tercantum dalam LKE 

Perlu dilakukan diskusi atau 

rapat untuk membahas data 

dukung dan LKE yang diisi 

agar data dukung yang 

disiapkan sesuai dan 

mendukung nilai pada LKE 

Melakukan rapat koordinasi tim 

RBI dalam pengumpulan data 

dukung dan pengisian LKE agar 

data dukung yang disiapkan sesuai 

dan mendukung nilai pada LKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI  

PENUTUP 

 

Unit kerja berpredikat WBK merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang 

dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. 

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Untuk 

itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia 

internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu 

dan komprehensif. 

Rencana Aksi ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah 

sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam 

rangka penetapan predikat menuju WBK diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga 

semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

 

1. Tim Kerja Reformasi Birokrasi 

2. Rencana Aksi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

3. Sosialisasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan 

Nasional 

5. SK Role Model 

6. SK Agen Perubahan 

7. Budaya Kerja Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

8. Daftar SOP Museum Kebangkitan Nasional 

9. Review SOP Museum Kebangkitan Nasional 

10. Dokumen penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, 

operasionalisasi manajemen SDM dan layanan publik 

11. SK Pokja Keterbukaan Publik 

12. Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Publik 

13. Peta Kompetensi Pegawai yang meliputi : rencana kebutuhan pegawai, pola 

mutase internal, rencana pengembangan pegawai, dan informasi 

kepegawaian.  

14. Dokumen perencanaan, penyusunan penetapan kinerja (Renstra, RKT, PK 

Museum Kebangkitan Nasional) 

15. Dokumentasi Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 

16. Dokumen Sistem Pengendalian Intern 

17. Dokumen penerapan Whistle Blowing System 

18. Dokumen penerapan kebijakan benturan kepentingan (berupa sosialisasi dan 

penetapan penanggungjawab kegiatan dalam semua kegiatan di Museum 

Kebangkitan Nasional. 

19. Sosialisasi SOP Museum Kebangkitan Nasional 

20. Hasil survey kepuasan masyarakat 

21. Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan 

penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, 

sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam 

perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan 

wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi 

birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu 

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas 

KKN, serta peningkatan pelayanan publik. 

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi 

pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara 

kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya 

Pembangunan   Zona   Integritas.   Dalam   rangka   pembangun   Zona Integritas, 

langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona 

Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada 

indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun 

pedoman pembangunan zona integritas pada Museum Kebangkitan Nasional dengan 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014. 

 

 



1.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 

2025; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Museum Kebangkitan 

Nasional  dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK); 

dan 

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman 

pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju  WBK di 

lingkungan Museum Kebangkitan Nasional. 

 
1.4 Pengertian Umum. 

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan : 

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang 

pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK 

melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 



2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan 

kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, 

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, 

penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah 

Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang 

menyelenggarakan fungsi pelayanan. 

4. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi 

pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka 

memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM 

5. Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, 

maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen 

yang harus dibangun. 



 

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu 

komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang 

menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun 

komponen. 

 

 
 

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, 

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas 

Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

  



 

BAB II 

 
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari 

pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona 

Integritas. 

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau 

sebagian besar pegawainya telah mendatangani Dokumen Pakta Integritas. 

Pendatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada 

saat rapat-rapat maupun sosialisasi ; 

3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka 

dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat 

dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan 

reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik; 

 
 

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah 

dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada 

penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen 

SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. 

  



 

BAB III 

RENCANA AKSI / RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 
3.1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilaksanakan 

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mempunyai 

beberapa Komponen antara lain : 

 
I. Manajemen Perubahan 

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut : 

1. Penyusunan Tim Kerja 

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) 

b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau mekanisme 

yang jelas. 

c. Kepala Museum Kebangkitan Nasional bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK). 

2. Dokumen Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK) 

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) telah memuat target-target prioritas yang relevan 

sesuai dengan tujuan. 

 



 

b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah disediakan. 

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK). 

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) ini dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut 

: 

a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dilaksanakan 

sesuai dengan target yang direncanakan. 

b. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah ditindak 

lanjuti 

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 

b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Pembangunan 

Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. 

c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Museum 

Kebnagkitan Nasional.  

d. Keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara Museum Kebangkitan 

Nasional dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK). 

 

 

 

 



 

 
II. Penataan Tata Laksana 

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai berikut : 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah mengacu 

pada Proses Peta Bisnis Museum Kebangkitan Nasional 

b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP) 

c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP) 

2. E-Office/E-Govenment 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi 

(skp.sdm.kemdikbud.go.id).  

b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis

 Sistem Informasi (data-sdm.kemdikbud.go.id). 

c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi. 

 

- Virtual Tour, Pengaduan langsung via whatsapp 

(http://muskitnas.net) 

- Whistle blowing system / layanan pengaduan-keluhan 

(pengaduan.muskitnas@gmail.com)  

- Layanan peminjaman sarana museum 

(http://reservasi.muskitnas.net)   

- Penyuluhan Virtual.  

 

3. Keterbukaan Informasi Publik 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan

 Informasi Publik (menampilkan Laporan Kinerja, rencana strategis, 

Perjanjian Kinerja dalam website museum) 

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

http://muskitnas.net/
mailto:pengaduan.muskitnas@gmail.com
http://reservasi.muskitnas.net/


 

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 

Indikator sebagai berikut : 

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Museum Kebnagkitan 

Nasional  yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja 

(telah dibuat peta kompetensi pegawai) 

b. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Museum 

Kebangkitan Nasional.  

2. Pola Mutasi Internal 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal (telah dibuat peta kompetensi 

pegawai) 

b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal 

c. Monitoring dan Evalasi kebijakan pola mutasi internal 

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Indikator ini memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi 

b. Memberikan kesempatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara pada 

Museum Kebangkitan Nasional untuk mengikuti pengembangan kompetensi 

4. Penetapan Kinerja Individu 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 

(skp.sdm.kemdikbud.go.id)  

b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level atasnya 

c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik 

d. Hasil penilaian kinerja individu

 telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi 

dan pemantauan. 

 



 

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Indikator 

ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah 

dilaksanakan 

6. Sistem Informasi Kepegawaian 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala 

b. Pegawai wajib mengakses akun kepegaian yang dimilikinya 

 
IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki

 Indikator sebagai berikut : 

1. Keterlibatan Pimpinan 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan 

perencanaan. 

b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan 

penetapan kinerja. 

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil 

b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria 

Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART) 

c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu 

d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntablitas Kinerja 

 

 

 

 



 

 
V. Penguatan Pengawasan 

Komponen Penguatan Penguatan Pengawasan memiliki Indikator 

sebagai berikut : 

1. Pengendalian Gratifikasi 

 Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 

b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi dengan membuat SK unit 

pengendali gratifikasi 

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Indikator 

ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja (membentuk tim SPI) 

b. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 

(SPIP) kepada pihak terkait 

3. Pengaduan Masyarakat 

 Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat 

b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat 

c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat 

4. Whistle Blowing System 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan Whistle Blowing System (http://muskitnas.net ) 

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System 

c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System 

5. Penanganan Benturan Kepentingan 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas

 fungsi utama 

b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan 

Kepentingan 

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan 

http://muskitnas.net/


 

d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan 

Kepentingan 

 
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki Indikator sebagai 

berikut : 

1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator : 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan 

b. Menerapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan 

c. Melakukan reviu Standar Operasional Prosedure

 (SOP) Pelayanan 

d. Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedure (SOP) 

Pelayanan 

e. Memiliki informasi tentang standar pelayanan yang mudah diakses melalui 

berbagai media 

f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 

g. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat 

  



 

BAB VI  

PENUTUP 

 

Unit kerja berpredikat WBK merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang 

dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. 

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Untuk 

itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia 

internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu 

dan komprehensif. 

Rencana Aksi ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah 

sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam 

rangka penetapan predikat menuju WBK diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga 

semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

 

Jadwal Rencana Kerja WBK Museum Kebangkitan Nasional 2021 

 

No Nama Kegiatan BULAN Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pencanangan / Deklarasi ZI 

menuju WBK/WBBM 

internal 

             

2 Pembentukan Tim              

3 Sosialisasi Program ZI, 

WBK/WBBM 

             

4 Pelaksanaan Program Kerja 

Pembangunan ZI menuju 

WBK/WBBM 

             

5 Penyusunan Laporan  

Kegiatan Pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM 

             

6 Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan Pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM 

             

7 Tindak Lanjut atas hasil 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan Pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Target Pembangunan Zona Integritas (ZI) - Wilayah Bebas dari Korupsi Museum Kebangkitan 

Nasional 2021 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

1. Mencanangkan 

Kesiapan 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Terwujudnya 

rencana 

Pembangunan 

Zona Integritas 

menuju Wilayah 

Bebas dari 

Korupsi dan 

Wilayah 

Birokrasi 

Bersih dan 

Melayani 

Publikasi 

rencana 

Pembangunan 

Zona 

Integritas di 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Terpublikasinya 

kesiapan 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional dalam 

Pembangunan 

Zona Integritas 

bagi aparat 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Pencanangan Zona 

Integritas 

2. Penandatanganan 

Pakta Integritas 

seluruh aparatur 

sipil Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Dokumen 

sosialisasi  

2. Pakta Integritas 

seluruh 

pegawai 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Kepala 

2. Mensosialisasikan 

Rencana Kerja  

Pembangunan  

Zona Integritas  

Di Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Tersosialisasinya  

Rencana Kerja  

Pembangunan  

Zona Integritas  

Bagi pegawai 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Kesiapan  

aparat  

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

sebagai  

Wilayah 

Pembangunan  

Zona Integritas 

Terwujudnya 

kesiapan  

Aparat 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

sebagai 

Wilayah  

Pembangunan 

Zona  

Integritas 

1. Penyusunan 

Rencana kerja  

2. Penyampaian 

rencana kerja  

kepada seluruh 

aparat Museum 

Kebangkitan 

Nasional  

3. Penyampaian 

kebijakan  

tentang batas 

kebolehan dan 

larangan dalam 

pelaksanaan 

tugas  

4. Publikasi 

Pembangunan  

Zona Integritas 

melalui 

Website,Spanduk

, Banner  

1. Dokumen 

Rencana  

Kerja  

Sosialisasi  

2. Kode Etik – 

surat  

edaran / buku  

cetakan  

3. Web, Standing  

banner, buku,  

panflet 

 Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

3. Mewujudkan  

Komponen  

Pengungkit di 

Bidang  

Manajemen 

Perubahan 

Terwujudnya  

perubahan 

secara  

sistematis dan 

konsisten  

mekanisme 

kerja,  

pola pikir (mind  

set), serta 

budaya kerja 

(culture set)  

individu pada 

unit  kerja yang  

dibangun,  

menjadi lebih  

baik. 

Penyusunan  

Tim  

Kerja 

Tersusunnya Tim 

Kerja  

Pembangunan 

Zona  

Integritas di 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Menetapkan Tim 

Kerja 

Pembangunan 

Zona Integritas 

dalam bentuk 

Surat Keputusan 

Kepala Museum 

Kebangkitan 

Nasional  

2.  Merumuskan 

tugas Tim  

Kerja 

1. SK Tim/  

Perlu deskripsi  

Proses 

pembentukan  

2. Rumusan 

Tugas Tim 

Januari 

2021 

Tim 

Dokumen  

rencana kerja  

Pembangunan  

Zona  

Intergritas 

Tersusunnya 

rencana kerja  

Pembangunan 

Zona  

Integritas 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Menyusun 

Rencana Kerja 

Pembangunan 

Zona Integritas 

2. Menetapkan 

Rencana Kerja 

Pembangunan  

Zona Integritas 

dalam bentuk 

Surat Keputusan 

3. Mensosialisasikan 

rencana  Kerja 

Pembangunan 

1. Rencana aksi 

pembangunan 

zona integritas 

- WBK 

Muskitnas 

2021 

2. Timeline 

Rencana aksi 

pembangunan 

zona integritas 

- WBK 

Muskitnas 

2021;  

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

Zona Integritas di 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

3. Pencanangan 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional ZI-

WBK;  

4. Rekapitulasi 

Usulan WOW 

(ZI-WBK); 

5. Bukti / 

Dokumentasi 

pengelolaan 

media/aktivitas 

interaktif 

kegiatan 

sosialisasi ZI-

WBK 

Muskitnas 

kepada pihak 

internal dan 

eksternal; 

   Pemantauan  

(monitoring)  

dan  

Evaluasi  

rencana  

Pembangunan  

ZonaIntegritas 

Terlaksanannya 

kegiatan  

pelaksanaan  

Pembangunan  

Zona Integritas 

di Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Memantau dan 

mengevaluasi 

pelaksanaan 

pembangunan 

Zona Integritas  

2. Menyusun 

laporan 

monitoring dan 

evaluasi  

3. Menindaklanjuti 

hasil pemantauan 

dan evaluasi   

4. Menyusun 

laporan hasil 

tindak lanjut 

pemantauan dan 

evaluasi 

1. Laporan aksi 

pembangunan 

zona integritas 

- WBK 

Muskitnas 

2021;  

2. Rencana aksi 

pembangunan 

zona integritas 

- WBK 

Muskitnas 

2021;  

3. Timeline 

rencana aksi 

pembangunan 

zona integritas 

- WBK 

Muskitnas 

2021; 

4. Laporan 

Monev aksi 

pembangunan 

zona integritas 

- WBK 

Muskitnas 

2021; 

5. Bukti hasil 

tindak lanjut 

atas 

rekomendasi 

hasil monev 

aksi 

pembangunan 

zona integritas 

- WBK 

Muskitnas 

2021; 

Januari – 

Desembe

r 2021 

(sosialisa

si 

berkala) 

Tim 

Perubahan  

Pola Pikir dan  

Budaya Kerja 

Meningkatnya 

komitmen,  

pola pikir, dan 

budaya  

1. Menjadikan 

pimpinan sebagai 

role model dalam 

pelaksanaan 

1. SK Role 

Model 2021 

Kepala & 

Kasubbag / 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

kerja aparat 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Pembangunan 

Zona Integritas  

2. Menetapkan agen 

perubahan dengan 

SK Kepala 

3. Internalisasi 

budaya kerja 

4. Melibatkan semua 

aparatur Museum 

Kebangkitan 

Nasional dalam 

Pembangunan 

Zona Integritas 

Absen 

Kehadiran 

Role Model 

2. SK Agen 

Perubahan / 

Kontribusi 

Agen 

Perubahan 

3.  Agenda dan 

dokumentasi 

pembangunan 

budaya kerja 

dan pola pikir; 

4.  Sosialisasi 

budaya kerja 

dan pola pikir 

(RBI); 

5. Sosialisasi ZI-

WBK 

Muskitnas; 

6. Pembuatan 

Pakta Integritas 

seluruh 

pegawai; 

7. SK Yel-Yel ZI-

WBK;  

8. Slogan ZI-

WBK 

Muskitnas; 

berkala) 

4. Mewujudkan  

di bidang 

Penataan 

Tatalaksana 

Meningkatkan  

efisiensi dan  

efektivitas  

system, prosedur  

kerja  

yang jelas, 

efektif  

dan efisien  

serta terukur. 

Prosedur  

Operasional  

Tetap  

(SOP)  

Kegiatan  

Utama 

Terwujudnya 

peta proses  

penyelesaian 

tugas di Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Menetapkan SOP 

yang  mengacu 

kepada proses  

bisnis di Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

2. Menerapkan SOP 

secara konsisten  

3. Mengevaluasi SOP 

dan menindak 

lanjuti hasil 

evaluasi. 

1. Peta Proses 

Bisnis; 

2. Daftar SOP; 

3. SOP yang ada 

di Muskitnas; 

4. Inovasi SOP 

Pelayanan Era 

Covid-19; 

4. 5. Review 

SOP; 6. Tindak 

lanjut hasil 

review SOP; 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

E-Office Meningkatnya  

penggunaan 

teknologi  

informasi dalam 

proses  

penyelenggaraan  

manajemen,  

meningkatnya 

efisiensi dan  

efektivitas serta  

meningkatnya 

kinerja  

civitas Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Membuat system 

pengukuran kinerja 

dengan 

menggunakan 

teknologi informasi;  

2. Membuat aplikasi 

untuk memudahkan 

civitas dalam 

pelaksanaan tugas 

(SIMPEG, E-

SKP,SINDE 

Aplikasi Finger 

Print) 

3. Membuat aplikasi 

pelayanan publik 

4. Melakukan 

monitoring dan  

evaluasi terhadap  

pemanfaatan 

teknologi  

1. Dokumen / 

bukti 

penggunaan TI 

dalam 

pengukuran 

kinerja (E-

SKP, SINDE) 

2. Dokumen / 

bukti 

penggunaan TI 

dalam 

operasionalisas

i manajemen 

SDM (E-SKP, 

Simpeg, Share 

location pada 

Whatsapp 

Group) 

3. Dokumen / 

bukti 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

informasi. penggunaan TI 

dalam 

pelayanan 

publik 

(reservasi 

online, aplikasi 

pengelolaan 

koleksi, 

aplikasi 

penyimpanan 

surat dan arsip 

digital, sarana 

edukasi 

melalui zoom, 

artikel koleksi 

pada laman 

muskitnas; e-

book terbitan 

muskitnas, 

layanan 

pengunjung 

melalui media 

film, publikasi 

jadwal 

kegiatan 

muskitnas); 

4. Dokumen 

terkait inovasi 

penggunaan TI 

dalam 

pelayanan 

publik 

(reservasi 

online, aplikasi 

pengelolaan 

koleksi); 

5. Laporan 

Monev 

(pemanfaatan 

teknologi);  

6. Monitoring 

penggunaan 

SKP;  

7. Screenshot dari 

pesan & kesan 

tiap kegiatan 

yang diadakan 

baik secara 

daring atau 

luring 

   Keterbukaan 

Informasi  

Publik 

Terwujudnya 

kemudahan 

dalam 

mendapatkan  

informasi dari 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Membuat 

kebijakan tentang 

keterbukaan 

informasi publik, 

berupa Peraturan 

dan Surat 

Keputusan 

Rektor;  

2. Website, media 

social,  

brosur, audio 

1. SK 

Pengangkatan 

Admin;  

2. Foto Jadwal 

Kegiatan (web, 

instagram, wa 

grup); 

3.  Iklan Layanan 

Masyarakat; 

4. Laporan 

Evaluasi 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

visual,  

spanduk, dan 

banner dalam  

memberikan 

informasi  

kepada publik;  

3. Memonitoring 

dan  

mengevaluasi 

pelaksanaan  

kebijakan 

keterbukaan  

informasi di 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

5. Mewujudkan  

komponen  

Pengungkit di  

bidang  

Penataan  

Sistem  

Manajemen  

SDM 

Meningkatnya  

profesionalisme  

SDM Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Perencanaan  

Kebutuhan  

Pegawai  

sesuai dengan  

kebutuhan  

organisasi 

Meningkatnya 

efektifitas  

manajemen SDM 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Membuat rencana 

kebutuhan 

pegawai Museum 

Kebangkitan 

Nasional; 

2. Rekrutmen 

pegawai dan  

penempatan 

sesuai 

kebutuhan/peta 

jabatan di  

Museum 

Kebangkitan 

Nasional;  

3. Memonitoring 

dan mengevaluasi 

terhadap 

penempatan 

pegawai  

baru Museum 

Kebangkitan 

Nasional. 

1. ABK, Peta 

Jabatan 

2. SK Mutasi 

Internal 2020 - 

2021 / Daftar 

Mutasi 

3. Laporan 

Evaluasi 

Mutasi / SK 

Perekrutan 

CPNS / 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

Pola Mutasi 

Internal 

Meningkatnya 

efektifitas  

manajemen SDM 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Melaksanakan 

mutasi pegawai 

antar jabatan 

dalam rangka 

pengembangan  

karier pegawai  

2. Menetapkan pola 

mutasi sesuai 

kebijakan 

Kemenag;  

3. Memonitoring 

dan mengevaluasi 

rotasi internal. 

1. Daftar Mutasi 

dan SK 

2. Peta Jabatan / 

Serifikat 

Kompetensi / 

Ijazah / Usul 

Mutasi sesuai 

kekosongan 

jabatan 

(Penataan 

Pegawai) 

3. Laporan 

Mutasi tahun 

2020 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

Pengembangan 

Pegawai  

Berbasis  

Kompetensi 

Meningkatnya  

Profesionalisme 

SDM Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Melaksanakan 

analisis kebutuhan 

training untuk 

pengembangan 

kometensi 

pegawai  

2. Menyusun 

rencana program  

pengembangan 

1. Usulan HCDP 

(usulan bimtek 

yang akan 

diikuti) 

2. Evaluasi dari 

SKP, 

Aseegment 

PNS dan 

PPNPN 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

kompetensi  

SDM berbasis 

kinerja pegawai;  

3. Melakukan 

analisis 

kesenjangan 

kompetensi 

pegawai terhadap 

standar 

kompetensi 

jabatan  

4. Melaksanakan 

pelatihan  

peningkatan 

kompetensi  

dengan pola 

rekrutmen  

terbuka dengan 

seleksi.  

5. Mengikutsertakan 

pegawai Museum 

Kebangkitan 

Nasional pada 

lembaga lain  

Untuk 

meningkatkan  

kompetensi.  

6. Memonitoring 

dan mengevaluasi  

hasil 

pelatihan/pengem

bangan SDM 

3. Presentasi 

jumlah 

pegawai yang 

tidak sesuai 

dengan latar 

belakang 

pendidikan 

(semakin kecil 

presentase 

semakin baik) 

4. Presentase 

pegawai yang 

telah 

mengiikuti 

diklat sesuai 

dengan 

kompettensi / 

kesempatan 

tugas belajar 

sesuai dengan 

kompetensinya

. 

5. Usulan HCDP 

(usulan bimtek 

yang akan 

diikuti / 

Anggaran 

penyertaan 

diklat di RKAL 

/ Sertifikat 

diklat 

6. Laporan 

Monitoring 

Kompetensi 

(rencana diklat 

pegawai tahun 

berjalanan dan 

tahun 

selanjutnya) / 

   Penetapan  

Kinerja  

Individu 

Meningkatnya 

ketaatan  

yang terukur dan  

akuntabel pada 

civitas  

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Menetapkan 

uraian 

jabatan/uraian  

tugas  

2. Membuat 

penetapan kinerja 

pegawai sesuai 

tugas dan fungsi 

masing-masing 

unit kerja;  

3. Menyesuaikan 

kinerja individu 

dengan indikator  

kinerja individu 

level diatasnya; 

4. Melakukan 

pengukuran 

kinerja individu 

secara 

periodik,yaitu 

harian, mingguan, 

bulanan dan 

1. SKP, 

2. Akumulasi 

Kinerja 

Pimpinan 

Kepala dan K 

TU 

3. Skp Bulanan 

4. Laporan 

Pelaksanaan 

Disiplin 2020 -

2021 / 

komplain 

masyarakat / 

Nilai Tukin 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

semesteran;  

5. Memberikan 

reward kepada 

pegawai 

berdasarkan 

penilaian kinerja 

individu; 

   Penegakan  

Aturan  

Disiplin/ kode  

Etik/ Kode  

Perilaku  

Pegawai   

Meningkatnya 

Disiplin  

SDM Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Sosialisasi 

berkelanjutan atas 

aturan 

kedisiplinan/Kode 

Etik/Kode 

Perilaku Pegawai  

2. Menerapkan 

absensi pegawai 

dengan fingerprint  

(sidik jari)  

3. Membuat surat 

izin apabila ada 

SDM yang engaja 

terlambat masuk 

kantor dan 

sengaja pulang 

cepat apabila ada 

kepentingan yang 

tidak bisa 

dihindari   

4. Memberikan 

punishment bagi 

pegawai yang 

melakukan 

pelanggaran 

disiplin 

1. Dibuat SK 

disiplin, 

teguran atau 

hukuman / 

Berita acara 

pendisiplinan/ 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

   Sistem  

Informasi  

Kepegawaian 

Meningkatnya  

transparansi dan  

keakuratan data 

SDM  

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Memutakhirkan data 

secara  

berkala pada SIMPEG 

laporan Peremajaan 

data kepegawaian 

2020 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

6. Mewujudkan  

komponen  

Pengungkit di  

bidang  

akuntabilitas  

kinerja 

Meningkatnya  

kapasitas dan  

akuntabilitas  

kinerja Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Keterlibatan  

Pimpinan 

Meningkatnya 

peran  

pimpinan 

terhadap kinerja  

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Menetapkan 

sasaran kinerja, 

indikator capaian 

kinerja 

berdasarkan 

renstra universitas  

2. Membentuk tim 

verifikasi & 

validasi usulan 

program kegiatan 

dan alokasi 

kebutuhan 

anggaran  

3. Melibatkan 

Pimpinan secara 

langsung pada 

saat penyusunan 

perencanaan   

4. Melibatkan secara 

langsung 

pimpinan pada 

1. Dokumen 

Rapat Revisi 

Anggaran 

April 2021 

(undangan, 

notula, foto) 

2. Dokumen 

Rapat Renstra 

3.  Draf PK 2020 

4. PK 2021 

5. ST telaah PK 

dari Ditjenbud  

6.  Undangan 

Sosialisasi 

Pengukuran 

Rencana Aksi 

2021 

7. Undangan 

Sosialisasi 

Penyusunan 

Rencana Aksi 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

saat penyusunan 

penetapan kinerja   

5. Memantau 

pencapaian 

kinerja secara 

berkala   

2021 

8. Undangan 

Sosialisasi 

Penyusunan 

Perjanjian 

Kinerja 2021 

9.  Penilaian SKP  

10. Laporan 

program 

11. SS Daya Serap 

bulanan 2020  

12. SS Daya serap 

bulanan 2021 

13. Matriks 

Capaian 

Output 

Bulanan tahun 

2020  

14. Matriks 

Capaian 

Output 

Bulanan tahun 

2021 

   Pengelolaan  

Akuntabilitas  

Kinerja   

Meningkatnya  

Akuntabilitas 

kinerja SDM  

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Membuat 

dokumen 

perencanaan yang  

berorientasi hasil 

2. Menetapkan 

Indikator Kinerja 

Utama (IKU)  

3. Membuat 

indikator kinerja 

yang memiliki 

SMART   

a) SPESIFIC-jelas, 

tidak mengundang 

multi interpretasi 

b) MEASUREABLE

-dapat diukur 

(“What gets 

measured gets 

managed”)  

c)  ATTAINABLE-

dapat dicapai 

(reasonable cost 

using and 

appropriate 

collection 

method)  

d) RELEVANT 

(information 

needs of the 

people who will 

use the data)  

e) TIMELY-tepat 

waktu (collected 

and reported at 

the right time to 

influence many 

manage decision)  

4. Menyusun 

1. Renstra 2020-

2024  

2. RAB, KAK, 

dan RKKL 

2020  

3. RAB, KAK 

dan RKKL 

2021 

4. RKT 2020 

5. RKT 2021 

6. Lakip 2020  

7. Matriks 

Capaian 

Output 

Bulanan tahun 

2020  

8. Matriks 

Capaian 

Output 

Bulanan tahun 

2021  

9. RKT 2020 

10. RKT 2021 

11. SS unggah 

dokumen 

Muskitnas di 

SAKIP  

12. Surat 

Pernyataan 

upload 

dokumen 

SAKIP 

13. SS upload 

dokumen 

Muskitnas di 

SAKIP 

14. LAKIP 

15. Sertifikat 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

laporan kinerja 

tepat waktu yang 

memuat informasi 

tentang kinerja   

5. Memberikan 

pelatihan untuk 

meningkatkan 

kapasitas SDM 

yang menangani 

akuntabilitas 

kinerja   

6. Menempatkan 

aparatur yang 

telah memiliki 

sertifikat di 

bidang 

pengelolaan 

akuntabilitas 

kinerja   

Bendahara 

16. Sertifikat 

Keahlian 

Pengadaan 

Barang dan 

Jasa  

17. Surat Tugas 

Sosialisasi 

Penyusunan 

Rencana Aksi 

18. . Dokumen 

Rapat 

penyusunan 

LAKIP 

7. Mewujudkan  

Komponen  

Pengungkit  

dibidang   

Penguatan  

Pengawasan 

Meningkatnya  

penyelenggaraan  

pemerintah yang  

bersih dan bebas  

KKN di 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Pengendalian  

Gratifkasi 

Terhindarnya  

penyalahgunaan  

wewenang oleh 

SDM  

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

1. Membuat kampanye 

publik (public 

campaigin) tentang 

pengendalian 

gratifikasi   

2. Menginplementasik

an 

Pengendaliangratifi

kasi di Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

Poter, Banner sosial 

media, kotak 

gratifikasi, SK 

UPG / foto lemari 

gratifikasi / 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

   Penerapan  

Sistem  

Pengendalian  

Intern  

Pemerintah  

(SPIP) 

Peningkatan 

kualitas  

layanan 

pendidikan dan  

kehandalan 

pengelolaan  

aset Negara   

1. Membangun 

Lingkungan 

Pengendalian di 

Muskitnas 

2. Melakukan 

penilaian resiko atas 

pelaksanaan 

kebijakan di 

Muskitnas 

3. Melakukan 

pengendalian untuk 

meminimalisir 

resiko yang telah 

diidentifikasi 

4. Menginformasikan 

dan 

mengkomunikasika

n SPIP kepada 

semua SDM 

Muskitnas 

SK SPI/ SK UPG/ 

Manejemen Resiko 

(Kecil,sedang,Besa

r) / Membuat 

Laporan SPI, 

Manejemen Risiko, 

Sosialisasi SPI 

(foto,undangan 

notulrn) / 

Sosialisasi Itjen, 

Membuat 

pengumaman 

terkait keberadaan 

SPI (upload di web) 

publikasi ke 

masyarakat luas 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

   Pengaduan  

Masyarakat 

Terwujudnya 

aparatur  

yang bersih dan 

terhindar  

dari 

penyalahgunaan  

wewenang di 

Muskitnas 

1. Menginplementasik

an kebijakan 

Pengaduan 

Masyarakat di 

Muskitnas 

2. Menindaklanjuti 

hasil penanganan 

pengaduan 

masyarakat   

3. Melakukan 

monitoring dan 

1. (foto) komen 

kritik dan 

saran, 

2. Pembuatan list 

data pengaduan 

- jumlah data 

pengaduan 

yang di proses 

- data 

pengaduan 

yang telah 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

evaluasi atas 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat   

4. Menindaklanjuti 

hasil evalusi atas 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat   

diselesaikan 

   Whistle  

Blowing  

System 

Mewujudkan 

tatakelola  

yang baik 

melalui  

kepatuhan 

terhadap  

peraturan 

perundangan 

1. Melakukan 

internalisasi whistle 

blowing system di 

kalangan pegawai 

Muskitnas 

2. Menerapkan dan 

mempublikasikan 

whistle blowing 

system di Muskitnas 

3. Mengevaluasi 

penerapan Whistle 

Blowing System   

4. Menindaklanjuti 

hasil evaluasi atas 

penerapan Whistle 

Blowing System   

1. disusun 

Pedoman yang 

memuat 

lingkup 

pengaduan, 

sarana dan cara 

pengaduan, 

mekanisma 

pengaduan 

secara 

langsung atau 

tidak langsung/ 

Laporan Kajian 

Pengunjung 

2. Laporan Kajian 

Pengunjung / 

Foto Saran dan 

kritik dari 

kegiatan 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

   Penanganan  

benturan  

kepentingan 

Meningkatnya 

efektifitas  

terhadap 

pelaksanaan  

tugas dan fungsi 

di Muskitnas 

1. Mengidentifikasi 

benturan 

kepentingan dalam 

tugas fungsi utama 

Mensosialisasikan 

penanganan 

benturan 

kepentingan  

2. Menginplementasik

an penanganan 

benturan 

kepentingan   

3. Melakukan evaluasi 

atas penanganan 

benturan 

kepentingan    

4. Menindaklanjuti 

hasil evaluasi atas 

penanganan 

benturan 

kepentingan 

1. dibuat 

pedoman yang 

memuat bentuk 

benturan 

kepentingan, 

sumber dan 

mekanisme 

penyelesaian/ 

2. sosialisasi 

tentang 

benturang 

kepentingan 

(foto) 

3. Pos Tentang 

Benturan 

Kepantingan 

dan mekanisme 

penyelesaian / 

surat 

pernyataan 

pejabat 

struktural 

tentang 

benturan 

kepentingan 

4. Laporan 

komplain dan 

pananganan 

komplain 

(kasus 

password wifi 

dilingkungan 

muskitnas) 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

5. Laporan 

komplain dan 

pananganan 

komplain 

(kasus 

password wifi 

dilingkungan 

muskitnas 

dengan 

mengunci 

akses wifi) / 

dokumen 

lelang (pihak 

ketiga peserta 

lelang saling 

ada benturan 

kepentingan) / 

tusi edukator 

dengan 

Pamong 

8. Mewujudkan  

komponen  

Pengungkit  

dibidang  

Peningkatan  

kualitas  

pelayanan  

publik 

Meningkatnya  

kualitas  

dan inovasi  

pelayanan publik  

di Muskitnas 

untuk 

membangun  

kepercayaan  

masyarakat  

terhadap  

pelayanan  

publik dalam  

rangka  

memberikan  

kepuasan  

terhadap para  

pihakyang  

memerlukan  

pelayanan 

Muskitnas 

Standar  

Pelayanan 

Terwujudnya 

unit  

pelayanan  

yang 

memperoleh  

standarisasipelay

anan  

nasional di 

Muskitnas 

1. Membuat 

kebijakan standar 

pelayanan di 

Muskitnas 

2. Mempublikasika

n standar 

pelayanan di 

Muskitnas 

3. Monitoring 

pelaksanaan 

standar 

pelayanan di 

Muskitnas 

4. Melakukan reviu 

dan perbaikan 

atas standar 

pelayanan dan 

SOP di 

Muskitnas 

 

1. SK Pelayanan 

2016  

2. SK Maklumat 

Pelayanan 

3. Foto maklumat 

pelayanan 

4. Surat 

Keputusan 

maklumat 

pelayanan 

Museum 

Kebangkitan 

5. POS 

PELAYANAN 

6. Dokumen 

Rapat Review 

SOP RB 

7. Dokumen 

Rapat Review 

SOP RB 

8.  Dokumen 

Reviu SP UPT 

Kemendikbudri

stek 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 

Budaya  

Pelayanan  

Prima 

Terwujudnya 

peningkatan  

kualitas 

pelayanan publik  

lebih cepat, lebih 

murah,  

dan lebih mudah 

dijangkau  

di Muskitnas 

1. Mensosialisasikan 

dan atau 

mengadakan 

pelatihan terhadap 

pegawai tentang 

kode etik, 

estetika, dan 

capacity building 

2. Memiliki 

informasi tentang 

pelayanan mudah 

yang dapat 

diakses melalui 

berbagai media 

3. Memiliki sistem 

reward and 

punishment bagi 

1. Dokumen 

kegiatan Diklat 

Pelayanan 

Prima  

2.  Dokumen ST 

pelatihan 

3. SS publikasi 

pelayanan 

melalui media 

sosial  

4.  SS Informasi 

pelayanan 

melalui google 

maps 

5. Sampel Bukti 

Penerima Media 

Promosi 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

pelaksana layanan 

serta memberikan 

konpensasi 

kepada penerima 

layanan bila 

layanan tidak 

sesuai standar  

4. Memiliki sarana 

pelayanan 

terpadu/terintegra

si di UIN Sunan 

Ampel Surabaya  

5. Mengembangkan 

inovasi layanan 

6. Laporan 

Pengujung 2020 

7.  Penilaian SKP 

8. Foto Meja 

Informasi 

9. Layanan 

Reservasi 

Online 

10. Layanan 

Costumer 

Service 24 jam 

11. Klinik STOVIA 

(Fasilitasn 

PUSKESMAS) 

12. Fasilitas PAUD 

13. Ruang 

pengenalan / 

Audio Visual  

14. Aplikasi 

Pengelolaan 

koleksi 

15. SS Aplikasi 

Pengelolaan 

Buku 

Perpustakaan  

16. SS Aplikasi 

Virtual Tour 

17.  Fasilitas 

pengisian daya  

18. Foto Kampanye 

Larangan 

merokok 

19. Penempatan 

kursi di taman 

20.  MoU dari 

komunitas 

BPIP, 

21.  Draft MOU 

dengan Alumni 

Menteng 64 

22. Fasilitas 

disabilitas  

23. Ruang Laktasi  

24. Foto Ruang 

Komunitas  

25. uang 

pengenalan / 

Audio Visual 

   Penilaian  

kepuasan  

terhadap  

pelayanan 

Meningkatnya 

indeks  

Kepuasan 

masyarakat  

Terhadap 

penyelenggaraan  

pelayanan publik 

di Muskitnas 

1. Melakukan survey 

kepuasan 

masyarakat setiap 

semester 

2. Mempublikasikan 

hasil survey 

kepuasan 

masyarakat yang 

dapat diakses secara 

terbuka 

3. Menindaklanjuti 

atas hasil survey 

kepuasan 

1. Laporan Kajian 

pengunjung 

2017 

2. Hasil Survey 

Pengunjung 

melalui media 

sosial tahun 

2019  

3. Laporan Kajian 

poengunjung 

2020  

4. Hasil Survey 

Pengunjung 

Januari – 

Desember 

2021 

(sosialisasi 

berkala) 

Tim 



 

No Program Tujuan Indikator Target Kegiatan Dokumen Timeline PJ 

masyarakat 

terhadap pelayanan 

di  Muskitnas 

melalui media 

sosial tahun 

2021 

5. Diskusi kajian 

Pengunjung 

2020 

6. Laporan Kajian 

poengunjung 

2017  

7.  Laporan 

Kajian 

poengunjung 

2020  

8. Matrik tindak 

lanjut hasil 

survey 

 

9. Mewujudkan  

Indikator hasil  

Dibidang 

Pemerintahan  

Yang Bersih dan  

Bebas dari KKN 

Terwujudnya  

Pemerintahan  

Yang bersih dan  

bebas dari KKN 

Nilai persepsi  

Korupsi 

Terwujudnya 

aparatur  

Muskitnas yang 

bersih dan 

bebasKKN 

Memfasilitasi 

pelaksanaan survey  

eksternal di 

Muskitnas yang 

dilaksanakan oleh  

instansi yang 

berwenang 

   

Persentase  

penyelesaian  

TLHP 

Terwujudnya 

penyelesaian  

Tindak lanjut 

hasil  

pengaduan di 

Muskitnas 

Melakukan 

perhitungan  

atasPenyelesaian 

tindaklanjut  

hasilpengaduan di 

Muskitnas 

   

10. Mewujudkan  

Indikator Hasil di 

bidang  

peningkatan  

kualitas  

pelayanan  

publik kepada  

masyarakat 

Terwujudnya  

Peningkatan 

kualitas  

pelayanan publik  

kepada  

masyarakat 

Nilai persepsi  

Kualitas 

pelayanan 

Meningkatnya 

kualitas  

pelayanan public 

kepada 

masyarakat di 

Muskitnas 

Memfasilitasi 

pelaksanaan survey  

eksternal di 

Muskitnas yang 

dilaksanakan oleh  

instansi yang 

berwenang 

   

 

 

 



SOSIALISASI ZI-WBK MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

 

Dalam rangka menginformasikan pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

kepada internal dan stakeholder, maka Museum Kebangkitan Nasional mencoba 

menginformasikan hal tersebut menggunakan media interaktif yaitu standing banner, baliho 

dan media sosial seperti Instagram dan Youtube. 

Berikut media yang digunakan untuk menginformasikan pembangunan ZI-WBK Museum 

Kebangkitan Nasional: 

1. Standing Banner di Lingkungan Museum Kebangkitan Nasional 

Standing Banner ini dipasang di berbagai tempat di lingkungan Museum Kebangkitan 

Nasional untuk menginformasikan mengenai pembangunan ZI-WBK Museum 

Kebangkitan Nasional kepada pihak internal (pegawai) dan eksternal (pengunjung). 



 

Gambar 1. Standing Banner Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

 



2. Baliho di Lingkungan Museum Kebangkitan Nasional 

Baliho pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional dipasang di bagian 

depan museum yang menghadap ke jalan raya sehingga masyarakat yang melalui jalan 

depan museum dapat mengetahui dan terinformasikan mengenai pembangunan ZI-

WBK Museum Kebangkitan Nasional. 

     

Gambar 2. Baliho Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

3. Instagram Museum Kebangkitan Nasional 

 



 

https://www.instagram.com/tv/CJpn8-7n22n/?hl=id 

 

https://www.instagram.com/p/CPX00KSHR0N/ 

Gambar 3. Video Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional pada Instagram 

Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CJpn8-7n22n/?hl=id
https://www.instagram.com/p/CPX00KSHR0N/


4. Youtube Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0isbedLS35w 

Gambar 4. Video Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional pada Youtube 

Museum Kebangkitan Nasional 

https://www.youtube.com/watch?v=0isbedLS35w


 

LAPORAN PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) - WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 

MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

SEMESTER I 

 

 

 

DIREKTORAN JENDERAL KEBUDAYAAN 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 

TAHUN 2021 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 

 

 

 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat- 

Nya, Laporan Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) – 

Wilayah Bebas Korupsi Museum Kebangkitan Nasional Semesrer I Tahun 2021 ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Laporan pelaksanaan dan monitoring evaluasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen 

Museum Kebangkitan Nasional dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) – 

Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional ini cukup penting dan 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pembangunan Zona Integritas (ZI) 

– Wilayah Bebas Korupsi di Museum Kebangkitan Nasional. 

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Museum Kebangkitan Nasional maka 

pelaksanaan monitoring evaluasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih 

kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sejak pelaksanaan monev hingga 

penyusunan laporan ini. 

 

 

 

 
Jakarta, Juli 2021 

Kepala Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

 

 

Drs. Agus Nugroho, M.M. 

NIP. 196308201990011001 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tahun 2021 Museum Kebangkitan Nasional telah memasuki era baru dalam 

melakukan pelayanannya. Ada beberapa adaptasi dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan terlebih dalam masa pandemic COVID-19, dimana terjadi perubahan 

fundamental yang cukup ekstrem. Dari pelayanan yang sifatnya bertatap muka menjadi 

pelayanan yang bersifat virtual. Tejadi banyak sekali efisiensi-efisiensi yang terjadi. 

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga 

dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.  

Dalam rangka melakukan pembangun zona intergritas, banyak sekali mengalami 

kendala dan hambatan. Namun semuanya dapat terus bejalan sebagaimana mestinya 

sebagimana tertuang dalam rencana aksi pembangunan zona integritas – wilayah bebas 

dari korupsi di Museum Kebangkitan Nasional.  Dalam   rangka   pembangun   Zona 

Integritas, langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument 

Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) 

Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.  

 

1.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 



 

2010 – 2025; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1. Laporan ini dimaksudkan sebagai umpan balik bagi Museum Kebangkitan Nasional  

dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK); dan 

2. Tujuan laporan ini adalah memberikan “potret diri“ pembangunan Zona Integritas 

menuju WBK yang telah dilaksanakan di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional. 

 

 

  



 

BAB II 

 
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

Pencanangan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi telah 

dilakanakan di Museum Kebangkitan Nasional pada tanggal 4 Januari 2021 dengan 

melibatkan sebagian besar pegawai yang bekerja dikantor maupun pegawai yang 

melakukan pekerjaan dari rumah melalui zoom. 

 
 

2.2  Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK 

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah 

dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas yang sudah dilaksanakan 

pada faktor pengungkit sebagai berikut : Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, 

Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, PenguatanAkuntabilitas Kinerja,dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. 

  



 

BAB III 

LAPORAN AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 
1.1. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dilaksanakan 

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) mempunyai 

beberapa Komponen antara lain : 

 
I. Manajemen Perubahan 

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut : 

1. Penyusunan Tim Kerja. 

Rencana : 

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) 

b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau mekanisme 

yang jelas. 

c. Kepala Museum Kebangkitan Nasional bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK). 

Realisasi : 

Telah dibentuk tim kerja reformasi birokrasi pada tanggal 4 Januari 2021. 

2. Dokumen Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

(WBK). 

Rencana : 

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai 



 

berikut : 

a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) telah memuat target-target prioritas yang relevan 

sesuai dengan tujuan. 

b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah disediakan. 

Realisasi : 

a. Sudah dibuat rencana aksi pembangunan zona integritas 

b. Sudah dilakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui media social museum 

maupun media informasi public yang ada di museum. 

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK). 

Rencana : 

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) ini dengan memperhatikan hal- hal sebagai berikut: 

a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah dilaksanakan 

sesuai dengan target yang direncanakan. 

b. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah ditindak 

lanjuti 

Realisasi : 

Seluruh kegiatan telah dilakukan pemantauan dan evaluasi yang 

dilaksanakan pada bulan juni 2021 (saat pendampingan pengisian lembar 

kerja evaluasi dari Inspektorat Jenderal, tanggal 2-7 Juni 2021 di Museum 

Kebangkitan Nasional). 

 

 



 

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

Rencana : 

a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). 

b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang  Pedoman Pembangunan 

Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. 

c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Museum 

Kebnagkitan Nasional.  

d. Keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara Museum Kebangkitan 

Nasional dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK). 

Realisasi : 

Seluruh point telah dilaksanakan pada pembangunan zona integritas 

sepanjang bulan Januari – Juni 2021. 

 

II. Penataan Tata Laksana 

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai berikut : 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut : 

Rencana : 

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah mengacu 

pada Proses Peta Bisnis Museum Kebangkitan Nasional 

b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP) 

c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP) 

 



 

Realisasi : 

SOP telah disusun sejumlah 34 buah SOP dan telah dilakukan review 

terhadap 34 SOP tersebut 

2. E-Office/E-Govenment 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Rencana : 

a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi 

(skp.sdm.kemdikbud.go.id).  

b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis

 Sistem Informasi (data-sdm.kemdikbud.go.id). 

c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi. 

 

- Virtual Tour, Pengaduan langsung via whatsapp 

(http://muskitnas.net) 

- Whistle blowing system / layanan pengaduan-keluhan 

(pengaduan.muskitnas@gmail.com)  

- Layanan peminjaman sarana museum 

(http://reservasi.muskitnas.net)   

- Penyuluhan Virtual.  

 

 Realisasi : 

Telah dilakuakm pengukuran kinerja berbasis system informasi, dan 

penyusunan system kepegawaian, serat penyusunan system pelayanan 

public barbasis system informasi. 

3. Keterbukaan Informasi Publik 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Rencana : 

a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan

 Informasi Publik (menampilkan Laporan Kinerja, rencana strategis, 

Perjanjian Kinerja dalam website museum) 

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

 

http://muskitnas.net/
mailto:pengaduan.muskitnas@gmail.com
http://reservasi.muskitnas.net/


 

Realisasi : 

a. Sudah melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui 

website museum 

b. Sedang dilaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan 

tentang keterbukaan informasi public. 

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki 

Indikator sebagai berikut : 

Rencana : 

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Museum Kebnagkitan 

Nasional  yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. 

b. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Museum 

Kebangkitan Nasional.  

2. Pola Mutasi Internal 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal (telah dibuat peta kompetensi 

pegawai) 

b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal 

c. Monitoring dan Evalasi kebijakan pola mutasi internal 

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Indikator ini memperhatikan hal-

hal sebagai berikut : 

a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi 

b. Memberikan kesempatan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara pada 

Museum Kebangkitan Nasional untuk mengikuti pengembangan kompetensi 

4. Penetapan Kinerja Individu 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 

(skp.sdm.kemdikbud.go.id)  



 

b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level atasnya 

c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik 

d. Hasil penilaian kinerja individu

 telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi 

dan pemantauan. 

 

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Indikator 

ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah 

dilaksanakan 

6. Sistem Informasi Kepegawaian 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala 

b. Pegawai wajib mengakses akun kepegaian yang dimilikinya 

Realisasi : 

Museum Kebangkitan Nasional sudah membuat Peta Kompetensi Pegawai yang 

meliputi : rencana kebutuhan pegawai, pola mutase internal, rencana pengembangan 

pegawai, dan informasi kepegawaian.  

 
IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator 

sebagai berikut : 

Rencana : 

1. Keterlibatan Pimpinan 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan 

perencanaan. 

b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan 



 

penetapan kinerja. 

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil 

b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria 

Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART) 

c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu 

d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntablitas Kinerja 

Realisasi : 

Pimpinan Museum Kebangkitan Nasional sudah terlibat dalam semua proses 

penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja. 

V. Penguatan Pengawasan 

Komponen Penguatan Penguatan Pengawasan memiliki Indikator 

sebagai berikut : 

Rencana : 

1. Pengendalian Gratifikasi 

 Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 

b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi dengan membuat SK unit 

pengendali gratifikasi 

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Indikator 

ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja (membentuk tim SPI) 

b. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 

(SPIP) kepada pihak terkait 

3. Pengaduan Masyarakat 

 Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat 

b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat 



 

c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat 

4. Whistle Blowing System 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Menerapkan Whistle Blowing System (http://muskitnas.net ) 

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System 

c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System 

5. Penanganan Benturan Kepentingan 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas

 fungsi utama 

b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan 

Kepentingan 

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan 

d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan 

Kepentingan 

Realisasi :  

Museum Kebangkitan Nasional sudah melakukan penguatan pengawasan berupa :  

a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 

b. Sistem Pengendalian Intern 

c. Penerapan Whistle Blowing System 

d. Penerapan kebijakan benturan kepentingan (berupa sosialisasi dan penetapan 

penanggungjawab kegiatan dalam semua kegiatan di Museum Kebangkitan 

Nasional. 

 

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki Indikator sebagai 

berikut : 

Rencana : 

1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator : 

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan 

http://muskitnas.net/


 

b. Menerapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan 

c. Melakukan reviu Standar Operasional Prosedure

 (SOP) Pelayanan 

d. Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedure (SOP) 

Pelayanan 

e. Memiliki informasi tentang standar pelayanan yang mudah diakses melalui 

berbagai media 

f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 

g. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat 

Realisasi : 

Museum Kebangkitan Nasional sudah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik 

tersebut diatas. 

  



 

BAB IV 

MOITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

 

Dalam upaya pembangunan ZI-WBK di lingkungan Museum Kebangkitan 

Nasional, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI-WBK di 

lingkungan Museum Kebangkitan Nasional. Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan 

dalam rangka perbaikan dan pengembangan kegiatan pembangunan ZI-WBK yang 

sedang dilaksanakan. 

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala yaitu setiap triwulan. Namun 

berkaitan dengan penilaian ZI-WBK maka dilakukan juga monitoring dan evaluasi per 

April – Mei 2021. Monitoring dan evaluasi atas pembangunan ZI-WBK di lingkungan 

Museum Kebangkitan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

 

Tabel 1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan 

Nasional Triwulan I (Januari – Maret 2021) 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

1. Belum semua pegawai 

terinformasi terkait 

rencana pembangunan 

ZI-WBK di lingkungan 

Museum Kebangkitan 

Nasional 

Perlu dilakukan sosialisasi 

secara menyeluruh kepada 

seluruh pegawai melalui rapat 

sosialisasi, memasang 

standing banner serta 

sosialisasi melalui media 

sosial 

Melakukan sosialisasi kepada 

seluruh pegawai melalui rapat 

sosialisasi, memasang standing 

banner serta sosialisasi melalui 

media sosial 

2. Belum tergambarnya 

pengisian LKE dan 

pengumpulan data 

dukung yang perlu 

disiapkan terkait 

pembangunan ZI-WBK 

Perlu dilakukan 

pendampingan dalam 

pengisian LKE dan 

pengumpulan data dukung 

terkait pembangunan ZI-

WBK 

Melakukan pengisian LKE dan 

pengumpulan data dukung terkait 

pembangunan ZI-WBK dengan 

didampingi oleh …….. 

3. Belum dilakukan 

pembagian tugas atas 

Perlu dilakukan pembagian 

tugas yang jelas agar masing 

Melakukan pembagian tugas 

dengan sebelumnya membagi tim 



 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

tim yang telah dibentuk  – masing orang dalam tim 

paham dan bertanggung 

jawab atas tugas yang telah 

diberikan 

menjadi sub tim yaitu: 

1. Afifah, Nardi, Swa, Rohaya: 

pengumpulan data dukung 

pengungkit Manajemen 

Perubahan dan Penataan 

Tatalaksana 

2. Uliannisa, Lina, Krisman Yogi: 

pengumpulan data dukung 

pengungkit Penataan Sistem 

Manajemen SDM dan 

Penguatan Pengawasan 

3. Yusti, Zulfa, Dhanu: 

pengumpulan data dukung 

pengungkit Penguatan 

Akuntabilitas dan Peningkatan 

Kualitas Pelayanan Publik 

4. Data dukung yang 

dibutuhkan terkait 

pembangunan ZI-WBK 

belum terkumpul 

secara sistematis 

Perlu dibuat media untuk 

menyimpan dan 

mengumpulkan data dukung 

agar data dukung terkumpul 

secara sistematis dan dapat 

diakses dengan mudah 

Menyimpan dan mengumpulkan 

LKE dan data dukung terkait ZI-

WBK pada media Google Drive 

agar semua data data dukung 

terkumpul secara sistematis dan 

dapat diakses dengan mudah 

 

 

Tabel 2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan 

Nasional April - Mei 2021 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

1. Kesulitan dalam 

mengumpulkan data 

Perlu dilakukan koordinasi 

dengan seluruh pegawai yang 

Melakukan koordinasi dengan 

pegawai yang berkaitan dengan 



 

No. Uraian Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

dukung terkait ZI-

WBK karena data 

dukung tersebut 

disimpan oleh pegawai 

– pegawai lainnya 

diluar tim RBI 

berkaitan dengan data dukung 

ZI-WBK seperti dengan 

kepegawaian, bagian 

program, anggaran dan 

pelaporan, keuangan, humas, 

pengelolaan koleksi, layanan 

edukasi dan sebagainya 

kepegawaian, bagian program, 

anggaran dan pelaporan, keuangan, 

humas, pengelolaan koleksi serta 

layanan edukasi dalam 

mengumpulkan data dukung terkait 

ZI-WBK 

2. Masih terdapat data 

dukung yang tidak 

sesuai dengan yang 

tercantum dalam LKE 

Perlu dilakukan diskusi atau 

rapat untuk membahas data 

dukung dan LKE yang diisi 

agar data dukung yang 

disiapkan sesuai dan 

mendukung nilai pada LKE 

Melakukan rapat koordinasi tim 

RBI dalam pengumpulan data 

dukung dan pengisian LKE agar 

data dukung yang disiapkan sesuai 

dan mendukung nilai pada LKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI  

PENUTUP 

 

Unit kerja berpredikat WBK merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang 

dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. 

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Untuk 

itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia 

internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu 

dan komprehensif. 

Rencana Aksi ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah 

sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam 

rangka penetapan predikat menuju WBK diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga 

semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

 

1. Tim Kerja Reformasi Birokrasi 

2. Rencana Aksi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

3. Sosialisasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan 

Nasional 

5. SK Role Model 

6. SK Agen Perubahan 

7. Budaya Kerja Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

8. Daftar SOP Museum Kebangkitan Nasional 

9. Review SOP Museum Kebangkitan Nasional 

10. Dokumen penggunaan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, 

operasionalisasi manajemen SDM dan layanan publik 

11. SK Pokja Keterbukaan Publik 

12. Laporan Pelaksanaan Keterbukaan Publik 

13. Peta Kompetensi Pegawai yang meliputi : rencana kebutuhan pegawai, pola 

mutase internal, rencana pengembangan pegawai, dan informasi 

kepegawaian.  

14. Dokumen perencanaan, penyusunan penetapan kinerja (Renstra, RKT, PK 

Museum Kebangkitan Nasional) 

15. Dokumentasi Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 

16. Dokumen Sistem Pengendalian Intern 

17. Dokumen penerapan Whistle Blowing System 

18. Dokumen penerapan kebijakan benturan kepentingan (berupa sosialisasi dan 

penetapan penanggungjawab kegiatan dalam semua kegiatan di Museum 

Kebangkitan Nasional. 

19. Sosialisasi SOP Museum Kebangkitan Nasional 

20. Hasil survey kepuasan masyarakat 

21. Tindak lanjut dari hasil survey kepuasan masyarakat  

 















































NO. SUB BAG/SEKSI POS

1 TATA USAHA PRP

2 TATA USAHA PERSURATAN

3 TATA USAHA KENAIKAN GAJI BERKALA

4 TATA USAHA KENAIKAN PANGKAT

5 TATA USAHA CUTI PEGAWAI

6 TATA USAHA PENSIUN PEGAWAI

7 TATA USAHA KARTU ISTRI DAN SUAMI

8 TATA USAHA IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

9 TATA USAHA PENCAIRAN UP

10 TATA USAHA PENCAIRAN LS BENDAHARA

11 TATA USAHA SPP GUP - TUP NIHIL

12 TATA USAHA PELAPORAN KEUANGAN

13 TATA USAHA SPP PENGELOLAAN KAS BENDAHARA

14 TATA USAHA LS PIHAK KE-3

15 TATA USAHA KEAMANAN MUSEUM

16 TATA USAHA PENYUSUNAN DAFTAR PIKET SATPAM

17 TATA USAHA PENGEMBALIAN PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN

18 TATA USAHA PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN

19 TATA USAHA PEMINJAMAN BMN

20 TATA USAHA PENGHAPUSAN BMN

21 TATA USAHA PEMINJAMAN GEDUNG

22 PERAWATAN DAN PENGKAJIAN MEMINJAMKAN KOLEKSI

23 PERAWATAN DAN PENGKAJIAN PEMINJAMAN KOLEKSI

24 PERAWATAN DAN PENGKAJIAN PERAWATAN KURATIF

25 PERAWATAN DAN PENGKAJIAN DOKUMENTASI KOLEKSI

26 PERAWATAN DAN PENGKAJIAN INVENTARISASI KOLEKSI

27 PERAWATAN DAN PENGKAJIAN KATALOGISASI KOLEKSI

28 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI BELAJAR DI MUSEUM

29 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI PENYULUHAN MUSEUM

30 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI PEMANFAATAN SARANA

31 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI PAMERAN

32 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI FESTIVAL

33 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI SEMINAR

34 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI PEMANDUAN PENGUNJUNG

35 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI PELAYANAN ERA COVID-19 KUNJUNGAN VIRTUAL

36 PENYAJIAN DAN LAYANAN EDUKASI PELAYANAN ERA COVID-19 PENGADUAN SECARA DARING

DAFTAR POS MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410 

Telepon (021) 3847975 

Laman : www.muskitnas.net  

Pos-el : muskitnas@kemdikbud.go.id 

 
NOTULA RAPAT 

Nama rapat : Review SOP Reformasi Birokrasi 

Hari, Tanggal rapat : Kamis, 6 Mei 2021 

Waktu rapat : 10.00-.11.00 WIB 

Susunan acara rapat : 1. Pembukaan Rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

  2. Diskusi dengan peserta rapat 

  3. Penutup rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

 

Pimpinan rapat 

Ketua : Anton Hariyanto 

Pencatat/Notulis : Rohaya Safitri 

Peserta rapat : 1. Anton Hariyanto 6. Suliwati 

  2. Abdul Rojak 7. Rohaya Safitri 

  3. M.Syahromi 8. Agus Susanto 

  4. Moh. Triono 9. Dimas Widono 

  5. Woro Kurniasih  

 

1. Persoalan yang dibahas : Review SOP Reformasi Birokrasi 

2. Diskusi Peserta Rapat :  1. M. Syahromi: 

Pembahasan tentang Pencairan UP, Pencairan LS Bendahara, 

SPP GUP-TUP Nihil, SPP Pengelolaan Kas Bendahara: Perlu 

diperbaharui 

• SPTB sudah tidak diperlukan lagi 

mailto:muskitnas@kemdikbud.go.id


• Penandatangan cek dan pencairan dana bisa dilakukan 

oleh KPA, PPK dan Bendahara 

   2. Abdul Rojak: 

Pembahasan LS Pihak Ke-3: Perlu diperbaharui. 

• Menerima dokumen pengadaan barang dan jasa 

seharusnya dari PPK ke PBJ 

   3. Moh. Triono: 

Pembahasan Meminjamkan Koleksi, Peminjaman Koleksi, 

Perawatan Kuratif, Dokumentasi Koleksi, Inventarisasi Koleksi, 

Katalogisasi Koleksi, Belajar di Museum, Penyuluhan Museum, 

Pemanfaatn Sarana, Pameran, Festival, Seminar, Pemanduan 

Pengunjung: Perlu diperbaharui 

• Pelaksana Kepala Seksi sudah tidak ada. Dapat diganti 

oleh Kepala Museum, Ka Subbag TU atau Pamong 

Budaya 

   4. Woro:  

Pembahasan Peminjaman BMN dan Penghapusan BMN perlu di 

perbaharui. 

3. Simpulan 

 

 

 

 

 

: Pembahasan tentang Pencairan UP, Pencairan LS Bendahara, SPP GUP-

TUP Nihil, SPP Pengelolaan Kas Bendahara, LS Pihak Ke-3, Pembahasan 

Meminjamkan Koleksi, Peminjaman Koleksi, Perawatan Kuratif, 

Dokumentasi Koleksi, Inventarisasi Koleksi, Katalogisasi Koleksi, Belajar 

di Museum, Penyuluhan Museum, Pemanfaatn Sarana, Pameran, 

Festival, Seminar, Pemanduan Pengunjung, Pembahasan Peminjaman 

BMN dan Penghapusan BMN perlu di perbaharui. 
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matrik review SOP muskitnas 

No Nama SOP Rekomendasi 

1 PRP  

2 PERSURATAN  

3 KENAIKAN GAJI BERKALA  

4 KENAIKAN PANGKAT  

5 CUTI PEGAWAI  

6 PENSIUN PEGAWAI  

7 KARTU ISTRI DAN SUAMI  

8 IJIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR  

9 PENCAIRAN UP perlu di perbaharui 

10 PENCAIRAN LS BENDAHARA perlu di perbaharui 

11 SPP GUP - TUP NIHIL perlu di perbaharui 

12 PELAPORAN KEUANGAN  

13 SPP PENGELOLAAN KAS BENDAHARA perlu di perbaharui 

14 LS PIHAK KE-3 perlu di perbaharui 

15 KEAMANAN MUSEUM  

16 PENYUSUNAN DAFTAR PIKET SATPAM  

17 PENGEMBALIAN PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN  

18 PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN  

19 PEMINJAMAN BMN perlu di perbaharui 

20 PENGHAPUSAN BMN perlu di perbaharui 

21 PEMINJAMAN GEDUNG  

22 MEMINJAMKAN KOLEKSI perlu di perbaharui 

23 PEMINJAMAN KOLEKSI perlu di perbaharui 

24 PERAWATAN KURATIF perlu di perbaharui 

25 DOKUMENTASI KOLEKSI perlu di perbaharui 

26 INVENTARISASI KOLEKSI perlu di perbaharui 

27 KATALOGISASI KOLEKSI perlu di perbaharui 

28 BELAJAR DI MUSEUM perlu di perbaharui 

29 PENYULUHAN MUSEUM perlu di perbaharui 

30 PEMANFAATAN SARANA perlu di perbaharui 

31 PAMERAN perlu di perbaharui 

32 FESTIVAL perlu di perbaharui 

33 SEMINAR perlu di perbaharui 

34 PEMANDUAN PENGUNJUNG perlu di perbaharui 

 

mailto:muskitnas@kemdikbud.go.id




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410 

Telepon (021) 3847975 

Laman : www.muskitnas.net  

Pos-el : muskitnas@kemdikbud.go.id 

 

 

 

mailto:muskitnas@kemdikbud.go.id


Nomor : 0439/F7.27/OT.01.03/2021 6 Mei 2021

Hal
: Undangan Rapat Review SOP Reformasi 
Birokrasi

Yth.Daftar Terlampir 

Dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Review SOP (Standar 
Operasional Prosedur) terkait reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan pada: 

hari, tanggal : Kamis, 6 Mei 2021 

pukul : 10.00 WIB 

tempat : Ruang Rapat Museum Kebangkitan Nasional 

acara : Review SOP Reformasi Birokrasi 

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subbagian Tata Usaha Muskitnas,

Anton Hariyanto
NIP 197409152005021001

      KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
    RISET DAN TEKNOLOGI

MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410

Telepon (021) 3847975
Laman : www.muskitnas.net Pos-el : muskitnas@kemdikbud.go.id



Lamipran Surat 
Nomor : 0439/F7.27/OT.01.03/2021 
Tanggal : 6 Mei 2021

1. Drs. Abdul Rojak
2. Muhammad Syahromi
3. Juniawan Dahlan
4. Anisah
5. Woro Kurniasih
6. Rohaya
7. Moh. Triono
8. Swa Setyawan Adinegoro
9. Rohana 



Aplikasi E-SKP 

 

Dalam rangka menggunakan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja pegawai, maka 

seluruh pegawai Museum Kebangkitan Nasional menggunakan aplikasi E-SKP untuk 

memudahkan dalam pengukuran kinerja pegawai. 

1. Aplikasi E-SKP 

Aplikasi E-SKP adalah aplikasi SKP berbasis web, yang berfungsi untuk memudahkan 

peyusunan SKP secara terintegrsi dari eselon tertinggi hingga staf, dimana hal ini 

cukup sulit untuk dilaksanakan secara manual. Dengan aplikasi online ini membuat 

pegawai dapat dengan mudah mengakses penyusunan SKP bagi pegawai dimanapun 

dan kapanpun. Tampilan aplikasi SINDE dapat dilihat pada Gambar 1. 

 



 

 

 



 

 

Gambar 1. Aplikasi E-SKP 

 Tautan untuk mengakses aplikasi E-SKP adalah sebagai berikut:  

 https://skp.sdm.kemdikbud.go.id/skp/site/login.jsp 

 

  

https://skp.sdm.kemdikbud.go.id/skp/site/login.jsp


Aplikasi Persuratan Elektronik (SINDE) 

 

Dalam rangka menggunakan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja pegawai, maka 

seluruh pegawai Museum Kebangkitan Nasional menggunakan aplikasi persuratan elektronik 

(SINDE) untuk memudahkan dalam mengakses surat. 

1. Aplikasi Persuratan Elektronik (SINDE) 

Aplikasi SINDE adalah aplikasi persuratan yang dapat diakses secara online baik dalam 

bentuk aplikasi ataupun web-based. Dengan aplikasi online ini membuat seluruh 

pegawai dapat dengan mudah mengakses surat masuk, surat keluar bahkan membat 

draft surat dimanapun dan kapanpun. Tampilan aplikasi SINDE dapat dilihat pada 

Gambar 1 dan 2. 

 

Gambar 1. Aplikasi SINDE dalam bentuk web-based 



 

Gambar 2. Aplikasi SINDE pada smartphone 

Tautan untuk mengakses aplikasi SINDE adalah sebagai berikut:  

https://persuratan.kemdikbud.go.id/surat/daftar/jenis/in 

https://persuratan.kemdikbud.go.id/surat/daftar/jenis/in


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 

Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542 

Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id  

Pos-el ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id 
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KEPUTUSAN  

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN 

 

   NOMOR 3903/F.F1/HM.01.02/2021F.F1/KP/2021 

TENTANG 

KELOMPOK KERJA KEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 

TAHUN 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program 

kehumasan dan mendukung keberhasilan program di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2021, 

perlu menetapkan kelompok kerja kehumasan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur 

Jenderal Kebudayaan tentang Kelompok Kerja 

Kehumasan Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2021; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 

 

mailto:kebudayaan.kemdikbud.go.id
mailto:ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5060); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5168); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6055); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5733); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan 

Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 

10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 

Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 

11. Keputusan Presiden Nomor 74/TPA Tahun 2020 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam 

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) 



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 124); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 

Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 

tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 269); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 

Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 682); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 

Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

976); 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN 

TENTANG KELOMPOK KERJA KEHUMASAN DIREKTORAT 

JENDERAL KEBUDAYAAN TAHUN 2021. 

KESATU  : Membentuk Kelompok Kerja Kehumasan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut 

Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 



terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan 

ini. 

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU terdiri atas: 

a. Koordinator; dan 

b. Anggota. 

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja sebagai berikut: 

a. melakukan penyiapan bahan publikasi dan hubungan 

masyarakat di bidang kebudayaan; 

b. mengkomunikasikan seluruh kebijakan, program dan 

kegiatan yang layak diketahui publik;  

c. melakukan evaluasi dan pelaporan publikasi dan 

hubungan masyarakat di bidang kebudayaan. 

KEEMPAT : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan melalui 

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan 

Direktur Jenderal Kebudayaan ini dibebankan pada Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal 

Kebudayaan Tahun 2021 yang relevan. 

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku 

pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 April 2021     

Direktur Jenderal Kebudayaan, 

                 

 

 

Hilmar Farid 

  



LAMPIRAN  

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN 

NOMOR 3903/F.F1/HM.01.02/2021/F.F1/KP/2021 

TENTANG KELOMPOK KERJA KEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL 

KEBUDAYAAN TAHUN 2021 

 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KEHUMASAN  

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN TAHUN 2021 

 

NO. NAMA SATUAN KERJA JABATAN DALAM 

KENGGOTAAN 

1.  Darmawati Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Koordinator 

2.  Andre Arrestio Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

3.  Pandu Wijaya Saputra Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

4.  Septian Tito 

Megananda 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

5.  Indri Ariefiandi Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

6.  Lintang Banun Nastiti Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

7.  Fauziah Purwanti Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

8.  Heri Budi Susanto Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

9.  Zulkarnain Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

10.  Agus Riyanto Sekretariat Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Anggota 

11.  Febbie Ardilla Antriksa Direktorat Kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan 

Masyarakat Adat 

Anggota 

12.  Marlina Yulianty Direktorat Perfilman, Musik, dan 

Media Baru 

Anggota 

13.  Dini Fitriani Direktorat Pelindungan 

Kebudayaan 

Anggota 



14.  Prima Ardiani Direktorat Pengembangan dan 

Pemanfaatan Kebudayaan 

Anggota 

15.  Nina Nurfalah Direktorat Pembinaan Tenaga dan 

Lembaga Kebudayaan 

Anggota 

16.  Aep Saepuloh Museum Nasional Anggota 

17.  Linda Siagian Museum Kepresidenan Republik 

Indonesia Balai Kirti 

Anggota 

18.  Ita Ratnasari Museum Benteng Vredeburg 

Yogyakarta 

Anggota 

19.  Zulfa Nurdina Fitri Museum Kebangkitan Nasional Anggota 

20.  May Great Sun Museum Basoeki Abdullah Anggota 

21.  Arini Yulita Museum Sumpah Pemuda Anggota 

22.  Silvia Fransisca 

Ririhena 

Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi 

Anggota 

23.  

Zamrud Setya Negara 

Galeri Nasional Indonesia 

 

Anggota 

24.  Wiwit Hermanto Balai Pelestarian Situs Manusia 

Purba Sangiran 

Anggota 

25.  Rahma 

Mahargiyaningtyas 

Balai Konservasi Borobudur Anggota 

26.  Dwi Fajariyatno  Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Aceh 

Anggota 

27.  Riri Fahlen Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Jambi 

Anggota 

28.  Ahmad Kusasi Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Sumatera Barat 

Anggota 

29.  Maharani Qadarsih Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Banten 

Anggota 

30.  Wahyu Kristanto Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Jawa Tengah 

Anggota  

31.  Alam Yudha Utama Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi D.I. Yogyakarta 

Anggota 

32.  Dwi Putra Endra 

Mayasari 

Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Jawa Timur 

Anggota 

33.  Dewa Ayu Windu 

Manik Anandagiri 

Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Bali 

Anggota 



34.  Andi Sultra Handayani Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Kalimantan Timur 

Anggota 

35.  Muh. Irwansyah P Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Anggota 

36.  Yulianty Aliah Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Gorontalo 

Anggota 

37.  Komang Ayu 

Suwindiatrini 

Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Provinsi Maluku Utara 

Anggota 

38.  Kodrat Adami Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Aceh 

Anggota 

39.  Dedi Arman Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Kepulauan Riau  

Anggota 

40.  Undri Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Sumatera Barat  

Anggota 

41.  Irvan Setiawan Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Jawa Barat 

Anggota 

42.  Bergas Prakoso 

Wiharto 

Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi D.I. Yogyakarta 

Anggota 

43.  I Komang Purna 

Wiradnyana Putra 

Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Bali 

Anggota 

44.  Eni Rohani Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Kalimantan Barat 

Anggota 

45.  Nadrah Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Anggota 

46.  Silvana Tilaar Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Sulawesi Utara 

Anggota 

47.  Marchian Talahatu Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Maluku 

Anggota 

48.  Cahya Putra 

Istuningrat 

Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Papua 

Anggota 

        

  
        Direktur Jenderal Kebudayaan, 

                 

 

 

 

        Hilmar Farid 















 

 

 

LAPORAN EVALUASI 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

2021 



I. PENDAHULUAN 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk 

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh 

informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan 

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara 

demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 

penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan 

sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 

negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Museum Kebangkitan Nasional sejak 2012 merupakan Unit Pelaksana 

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi 

publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek, khususnya 

yang berkaitan dengan tugas dan fungsi museum di bidang edukasi 

pengunjung. Laporan ini dibuat dengan mengacu kepada dokumen laporan 

layanan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dari segi sarana dan prasarana, Museum Kebangkitan Nasional terus 

berupaya mengembangkan layanan informasi publik, khususnya melalui laman 

muskitnas.net dan kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/, kanal YouTube Museum 

Kebangkitan Nasional, dan akun Instagram @muskitnasofficial, melalui 

beragam media tersebut Museum Kebangkitan Nasional terus berusaha 

menyajikan informasi dan edukasi terkait Kebangkitan Nasional secara lebih 

menarik dan inovatif. Ke depan, Museum Kebangkitan Nasional masih akan 

terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik di 

Museum Kebangkitan Nasional diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat oleh 

masyarakat. Museum Kebangkitan Nasional juga menyelenggarakan pelayanan 

publik melalui kegiatan-kegiatan museum baik yang dilaksanakan secara luring 

maupun daring. 

 



 

II. PELAKSANAAN 

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik 

1. Permohonan informasi ke Museum Kebangkitan Nasional, dapat 

disampaikan secara langsung ke kantor maupun tidak langsung melalui 

telepon, surel, surat, laman dan media sosial.  

2. Jadwal pelayanan informasi mengikuti jam kerja museum, yang pada 

masa normal diselenggarakan pada hari Senin – Jumat : pukul 07.30-

16.00 WIB (Istirahat 12.00-13.00 WIB) 

3. Layanan informasi publik di Museum Kebangkitan Nasional tidak 

dipungut biaya. 

 

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik 

Jumlah pemohon informasi publik kepada Museum Kebangkitan Nasional 

baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 

Desember 2020, berjumlah 43 pemohon. Dari pemohon tersebut, jumlah 

informasi yang diminta sebanyak 43 permintaan dan secara keseluruhan 

dapat dipenuhi. 

 

Jumlah Pemohon Informasi Publik di Museum Kebangkitan Nasional 

periode Januari hingga Desember 2020 sebagai berikut: 

 

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN 

INFORMASI PUBLIK DI MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

TAHUN 2020 

NO. BULAN PEMOHON PERMINTAAN 

INFORMASI PUBLIK 

STATUS 

1. Januari 5 5 Dipenuhi 

2. Februari 10 10 Dipenuhi 

3. Maret 5 5 Dipenuhi 

4. April 1 1 Dipenuhi 

5. Mei 1 1 Dipenuhi 



6. Juni 0 0 Dipenuhi 

7. Juli 3 3 Dipenuhi 

8. Agustus 2 2 Dipenuhi 

9. September 1 1 Dipenuhi 

10. Oktober 6 6 Dipenuhi 

11. November 5 5 Dipenuhi 

12. Desember 4 4 Dipenuhi 

JUMLAH 43 43  

 

 

 

C. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Hingga saat ini, Museum Kebangkitan Nasional belum memiliki 

staf teknis yang secara khusus menjabat sebagai Humas & Pemasaran 

(lebih lanjut lihat pada poin E). Layanan informasi terkait edukasi terhadap 

pengunjung museum pada awalnya dilaksanakan oleh pegawai Seksi 

Penyajian dan Layanan Edukasi. Setelah struktur organisasi museum 

disederhanakan dan seksi-seksi ditiadakan, layanan informasi terkait 

museum dilaksanakan oleh staf yang memiliki afiliasi dengan layanan 

edukasi dan admin media sosial museum, baik PNS maupun PPNPN.  
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D. Sarana Pelayanan Informasi Publik 

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan 

layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke 

Museum Kebangkitan Nasional, telah disediakan sarana yang memadai 

untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut 

meliputi: 

1. Ruang layanan ber-AC 

2. Meja informasi 

3. Wi-Fi gratis 

4. Pesawat telepon  

5. Komputer dan printer 

6. Kotak saran, pengaduan, dan gratifikasi 

7. CCTV 

8. Jam dinding 

9. Ruang pertemuan 

10. Kafe 

 

E. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Museum 

Kebangkitan Nasional, kendala utama yang dihadapi adalah masih 

rancunya antara definisi ‘layanan informasi’ dan ‘layanan edukasi’. 

Layanan edukasi mengacu kepada layanan informasi koleksi kepada 

pengunjung yang bersifat menambah khazanah pengetahuan pengunjung 

melalui materi edukasi dan pemanduan/bimbingan edukasi sebagaimana 

yang telah biasa diampu oleh staf edukator. Di sisi lain, ‘layanan 

informasi’ kiranya dapat menjangkau informasi yang bersifat lebih umum, 

termasuk di dalamnya informasi terkait kegiatan dan penggunaan fasilitas 

museum di luar kepentingan edukasi (misal, peminjaman gedung/ruang). 

Penjelasan dalam PP No. 66 Tahun 2015 tentang Museum memberikan 

batas lingkup kerja yang cukup jelas bagi staf edukator, yakni kegiatan 

teknis yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyampaian 



informasi koleksi. Masih dalam PP yang sama, semestinya museum 

memiliki staf teknis lain yaitu Humas dan Pemasaran, yang memiliki tugas 

terkait dengan komunikasi dan pemasaran program-program museum.  

Kerancuan kedua adalah terkait dengan sejauh mana cakupan 

‘layanan informasi’ ini dilaporkan. Tahun ini merupakan tahun pertama 

Museum Kebangkitan Nasional diminta untuk menyusun laporan ini, dan 

penyusun menggunakan contoh dari Kemendikbud sebagai acuan. 

Museum Kebangkitan Nasional sejatinya sudah berupa UPT yang 

senantiasa berhubungan dengan pengunjung dan masyarakat umum secara  

langsung (direct contact), sehingga penggunaan kata ‘informasi’ dan 

‘edukasi’ berlaku hampir sebagai sebuah sinonimi. Museum tidak perlu 

lagi menggunakan layanan Unit Layanan Terpadu (ULT) sebagaimana 

indukannya, karena museum sudah secara langsung melayani pengunjung. 

Lantas, penulisan laporan ini pun dibayangi dengan pertanyaan berikut: 

Apakah seluruh data tamu yang mengakses informasi edukasi (termasuk 

dan tidak terbatas pada: pengunjung museum, pameran dan peserta 

kegiatan edukasi) juga dimasukkan, atau hanya terbatas pada informasi 

yang terkait dengan penyampaian keluhan dan permohonan kerjasama? 

Kiranya hal ini dapat diperjelas kedepannya, karena UPT di bawah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki ranah tugas dan 

pendekatan pada masyarakat yang beragam. 

 

F. Anggaran 

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Museum 

Kebangkitan Nasional, telah disediakan anggaran untuk operasional dari 

DIPA Museum Kebangkitan Nasional TA 2020. Anggaran tersebut antara 

lain digunakan untuk penyusunan jenis-jenis informasi, pengembangan 

laman informasi berbasis web dan sosial media. 

 

 

 



G. Monitoring dan Evaluasi  

Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu 

pelayanan informasi publik di Museum Kebangkitan Nasional terdapat 

beberapa hal yang perlu dievaluasi seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Hasil Moitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan 

Informasi Publik (Pelayanan Informasi Publik Museum Kebangkitan 

Nasional 2020 

 

No. Uraian Kendala Masukan Perbaikan Tindak Lanjut 

1. Belum adanya 

kebijakan untuk 

mengangkat pegawai 

tertentu sebagai 

kelompok kerja 

keterbukaan informasi 

publik sehingga 

pelaksanaan kebijakan 

keterbukaan infromasi 

publik belum terarah. 

Perlu dibuat 

kebijakan untuk 

mengangkat 

pegawai tertentu 

sebagai kelompok 

kerja keterbukaan 

informasi publik 

dalam bentuk Surat 

Keputusan (SK). 

Telah dibuat SK 

Kelompok Kerja 

Keterbukaan 

Informasi Publik yang 

memuat pegawai yang 

bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan 

kebijakan 

keterbukaan infromasi 

publik serta daftar 

informasi publik yang 

akan diunggah kepada 

masyarakat 

 

 

III. PENUTUP 

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh 

Museum Kebangkitan Nasional sampai dengan Desember 2020. 

Harapannya pada tahun 2021, layanan informasi dapat berjalan semakin 

baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar 

terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan 



akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

 

     Jakarta,  Februari 2021 

     Kepala Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

 

 

     Drs. Agus Nugroho, M.M. 

     NIP. 196308201990011001 

        

        





Lampiran II 
Daftar Nama CPNS Formasi Tahun 2019 dan Penempatan 

 
NO NIP NAMA JABATAN PENDIDIKAN SATKER 

PENEMPATAN 

1.  199404012020122014 Ria Setiani 

Hayatunnufus 

Analis Jabatan S-1 Psikologi Sekretariat 

Direktorat Jenderal 
Kebudayaan 

2.  199407012020122026 Arlia 

Bhayangkari 

Verifikator 

Keuangan 

D-III 

Manajemen 

Keuangan 

Sekretariat 

Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

3.  199401042020122018 Nurul 

Khairunnisa 

Analis Sistem 

Informasi Dan 
Jaringan 

S-1 Pendidikan 

Teknik 
Informatika 

Sekretariat 

Direktorat Jenderal 
Kebudayaan 

4.  199902102020122002 Rohaya Safitri Verifikator 

Keuangan 

D-III Keuangan 

Dan Perbankan 

Museum 

Kebangkitan 

Nasional 

5.  199712092020122008 Sarah Intan 

Pratiwi 

Pengelola 

Barang Milik 

Negara 

D-III Akuntansi Museum 

Perumusan Naskah 

Proklamasi 

6.  199108032020122011 Nita Agustina 
Nurhasanah 

Verifikator 
Keuangan 

D-III 
Administrasi 

Keuangan 

Museum 
Kepresidenan 

Republik Indonesia 

Balai Kirti 

7.  199504132020122024 Amelia Rahman Penyusun 

Program 

Anggaran Dan 

Pelaporan 

S-1 Pendidikan 

Akuntansi 

Balai Pelestarian 

Nilai Budaya 

Provinsi Jawa Barat 

8.  199607182020122016 Rizki Maulida Teknisi 
Pemetaan Dan 

Penggambaran 

Smk Teknologi 
Dan Rekayasa 

Balai Pelestarian 
Cagar Budaya 

Provinsi Jawa 

Tengah 

9.  198704042020121010 Firdaus 

Ardiansyah 

Penyusun 

Program 

Anggaran Dan 
Pelaporan 

S-1 Ekonomi 

Pembangunan 

Balai Pelestarian 

Cagar Budaya 

Provinsi Jawa 
Timur 

10.  199311042020121012 Muhammad 

Akbar Syatriya 

Nugeraha 

Penyusun 

Program 

Anggaran Dan 

Pelaporan 

S-1 Akuntansi Balai Pelestarian 

Cagar Budaya 

Provinsi Kalimantan 

Timur 

11.  199502112020122013 Liana Febrianti Verifikator 

Keuangan 

D-III Akuntansi Balai Pelestarian 

Cagar Budaya 
Provinsi Kalimantan 

Timur 

12.  199110132020121007 Laode Arahman 

Nasir 

Penyusun 

Program 

Anggaran Dan 

Pelaporan 

S-1 Akuntansi Balai Pelestarian 

Nilai Budaya 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 
 

 



Nomor : 0995/F1/KP/2021 29 Januari 2021
Lampiran : Dua lembar
Hal : Pengarahan dan Penempatan CPNS Formasi Tahun 2019

Yth. Bapak/Ibu (Daftar Nama Terlampir)
di tempat 

Dengan hormat, menindaklanjuti hasil rapat dengan Biro Sumber Daya Manusia perihal 
Tindak Lanjut Hasil Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 pada 28 Desember 2020, bersama 
ini sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir melalui zoom meeting:

          pada hari, tanggal      : Senin, 1 Februari 2021
          pukul                          : 08.30 WIB s.d selesai
          link zoom meeting      : Meeting Id : 830 7126 0442
                                                Passcode  : cpns
          agenda                        : Pengarahan dan Penempatan CPNS Formasi Tahun 2019

2. Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan CPNS Formasi Tahun 2019 sejumlah 
12 (dua belas) orang yang akan ditempatkan pada 9 (sembilan) Satuan Kerja 
sebagaimana terlampir;

3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) aktif bekerja per 1 Februari 2021 untuk 
CPNS Formasi Tahun 2019; dan

4. Bagi CPNS harap menggunakan Kemeja Putih saat pelaksanaan zoom meeting.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Drs. Fitra Arda, M.Hum.
Tembusan: NIP 196601231994021001
Direktur Jenderal Kebudayaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542

Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id
Pos-el ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id



Lampiran daftar nama

Nomor : 0995/F1/KP/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

1. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti;
7. Kepala Museum Kebangkitan Nasional;
8. Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
9. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan;

10. Neneng Tresaningsih, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya;
11. Kosasih Bismantara, Analis Kebijakan Ahli Madya;
12. Suharto, Analis Kepegawaian Ahli Muda;
13. Listyarini Prabaningrum, Analis Kebijakan Ahli Muda;
14. Albert Reza Breitner, Pranata Komputer Ahli Muda;
15. Riyan Verdiansyah, Bendahara;
16. Seluruh Staf Layanan Kepegawaian;
17. Ria Setiani Hayatunnufus, CPNS Formasi 2019;
18. Arlia Bhayangkari, CPNS Formasi 2019;
19. Nurul Khairunnisa, CPNS Formasi 2019;
20. Rohaya Safitri, CPNS Formasi 2019;
21. Sarah Intan Pratiwi, CPNS Formasi 2019;
22. Nita Agustina Nurhasanah, CPNS Formasi 2019;
23. Amelia Rahman, CPNS Formasi 2019;
24. Rizki Maulida, CPNS Formasi 2019;
25. Firdaus Ardiansyah, CPNS Formasi 2019;
26. Muhamad Akbar Syatriya Nugeraha, CPNS Formasi 2019;
27. Liana Febrianti, CPNS Formasi 2019; dan
28. Laode Arahman Nasir, CPNS Formasi 2019.











Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

A. TUGAS

Melaksanakan pengelolaan Museum Kebangkitan Nasional

B. FUNGSI DAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2020

NO. FUNGSI SASARAN
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA

ANGGARAN
(Rp)

1 2 2 4 5 6

1. Pengumpulan benda bernilai

sejarah kebangkitan nasional

Terlaksananya
Pengelolaan Koleksi
Museum

Jumlah Koleksi Museum
yang di Kelola
(termasuk koleksi
museum yang
direinventarisasi dan
diakuisisi)
✔ Jumlah Koleksi yang

bertambah, terawat

dan

direinventarisasi

1300 193.812.000,-
2. Pelaksanaan registrasi koleksi

Museum Kebangkitan Nasional

3. Pelaksanaan perawatan dan

pengawetan koleksi Museum

Kebangkitan Nasional

4. Pelaksanaan penyajian dan

publikasi benda bernilai

sejarah kebangkitan nasional

Meningkatnya fungsi
museum sebagai
sarana edukasi dan
rekreasi

Jumlah Masyarakat Yang
Mengapresiasi Museum
✔ Jumlah pengunjung

yang mengapresiasi

Museum melalui

kegiatan lomba,

pameran, seminar

dll.

32.700 3.356.657.000

5. Pelaksanaan pengamanan

koleksi Museum Kebangkitan

Nasional

6. Pelaksanaan dokumentasi

benda bernilai sejarah

kebangkitan nasional

7. Pelaksanaan layanan edukasi

benda bernilai sejarah

kebangkitan nasional



8. Pelaksanaan kemitraan

pengelolaan Museum

Kebangkitan Nasional

9. Pelaksanaan pengelolaan

perpustakaan Museum

Kebangkitan Nasional

NO. FUNGSI SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA

ANGGARAN
(Rp)

1 2 2 4 5 6

10. Pengkajian benda bernilai

sejarah kebangkitan nasional

Meningkatnya
Kajian
Pengembangan
Permuseuman

Jumlah kajian
pengembangan
permuseuman (tata
pameran, pengunjung
dan koleksi)
✔ Jumlah kajian

Koleksi Museum
yang dilakukan

3 145.786.000,-

11. Pelaksanaan urusan

ketatausahaan Museum

Kebangkitan Nasional

Terselenggaranya
Layanan dalam
rangka
pendukungan
Manajemen dan
Tata Kelola bidang
Permuseuman

Jumlah Layanan Dalam
Rangka Pendukungan
Manajemen dan Tata
Kelola Bidang
Permuseuman

1 9.047.206.000,-

Jumlah alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.743.461.000,- (Dua Belas Milyar Tujuh

Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari

anggaran kinerja sebesar Rp. 3.696.255.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam

Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), dan untuk kegiatan yang bersifat

pendukung/rutin sebesar Rp. 9.047.206.000,- (Sembilan Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Dua

Ratus Enam Ribu Rupiah).



C. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020  KEPALA MUSEUM KEBANGKITAN

NASIONAL

 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES

Penyerapan
Bulanan

222.19
7

583.04
6

1.110.34
5

1.852.99
9

2.616.20
2

3.446.71
0

4.494.41
1

5.584.63
4

6.904.42
8

8.253.38
3

9.836.26
5

11.743.461

Penyerapan
222.19

7
360.84

9
527.299 742.654 763.203 830.508

1.047.70
1

1.090.22
3

1.319.79
4

1.348.95
5

1.582.88
2

1.907.196

% Penyerapan 1,74% 4,58% 8,71% 14,54% 20,53% 27,05% 35,27% 43,82% 54,18% 64,77% 77,19% 92,15%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Desember 2019



Direktur Jenderal Kebudayaan Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Hilmar Farid Mardi Thesianto



►DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

  
Dokumentasi rapat tanggal 12 November 2020 
  

  
Dokumentasi rapat tanggal 13 November 2020 
  

  
Dokumentasi rapat tanggal 14 November 2020 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410 

Telepon (021) 3847975 

Laman : www.muskitnas.net  

Pos-el : muskitnas@kemdikbud.go.id 

 
NOTULA RAPAT 

Nama rapat : Urun Rembuk Program 2021 

Hari, Tanggal rapat : Rabu, 21 April 2021 

Waktu rapat : 13.00-15.00 WIB 

Susunan acara rapat : 1. Pembukaan Rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

  2. Pengarahan dari Kepala Museum Kebangkitan Nasional 

  3. Pengarahan dari Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

  4. Diskusi antara Kepala Museum, Kepala TU dan Ketua Kegiatan 

Museum Kebangkitan Nasional 

  5. Pengarahan dari Pejabat Pembuat Komitmen 

  6.  Penutup rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

 

Pimpinan rapat 

Ketua : Drs. Agus Nugroho, M.M / Anton Hariyanto 

Sekertaris : - 

Pencatat/Notulis : Rohaya Safitri 

Peserta rapat : 1. Drs. Agus Nugroho, M.M 2. Anton Hariyanto 

  3. Drs. Abdul Rojak 4.  Nur Khozin 

  5. Juniawan Dahlan 6. Lina Yuliani 

  7. Moh. Triono 8. Nardi 

  9. Yeyen Supiyani 10. Rohana 

  11. M. Syahromi 12. Fathul Futuh Tamam 
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  13.Titis Kuncoro wati 14.Uliannisa Rozdianda 

  15. Anisah 16. Afifah Nurrida 

  17. Swa Setyawan Adinegoro 18.  Yusti Muslimawati 

  19. Agus Susanto 20. Dhanu Wibowo 

  21. Dimas Widono  

 

1. Persoalan yang dibahas : Urun Rembuk Program 2021 

2. Tanggapan 

 Peserta rapat : 1. Afifah : Ketua konservasi kuratif tidak ada pengurangan hanya 

pengalihan dari narasumber konservasi logam menjadi biola. 

Konservasi kusen mengalihkan narasumber ke upah tenaga/ 

pekerja/tukang. 

Kelebihan anggaran pada konservasi preventif di alihkan ke konservasi 

kuratif jadi tidak ada pengurangan. 

   2. Nur Khozin : Konservasi kusen mengalihkan narasumber ke upah 

tenaga/ pekerja/tukang menurut saran dan di dukung bpcb banten. 

   3. Juniawan: Kajian sudah dilaksanakan. proses sudah berjalan, 

anggaran sudah dikeluarkan, tidak ada masalah, akan dilaporkan. 

   4. Yusti : Kajian agus salim sudah dilaksanakan, anggaran tidak ada 

perubahan, yang sudah terpakai untuk narasumber. 

   5. Nur Khozin : Terjadi kesalah input registrasi 1808 unit, meminta 

bantuan agar tercapai target. 

   6. Fathul : Bermalam di museum, berencana melaksanakannya di bulan 
juli (kemungkinan bisa mengundang sampai 60-90%), bekerja sama 
dengan berbagai organisasi-organisasi museum, guru sejarah, siswa. 
 
Bermalam di museum: peserta akan bermalam di aula museum 150-170 
orang tidak menggunakan tenda. menunggu keputusan di izinkan atau 
tidak. peserta anak sekolah tidak lebih dari 10 orang. 

   7. Ulianisa: musikalisasi sajak. tidak ada revisi hanya dibagi menjadi sub-

sub (komponen menjadi lebih banyak) 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410 

Telepon (021) 3847975 

Laman : www.muskitnas.net  

Pos-el : muskitnas@kemdikbud.go.id 

 
   8. Swa : Animasi kanal budaya dan animasi konten budaya bekurang, 

Diskusi sejarah dan permuseuman ada pengurangan anggaran, 

Pameran temporer dikurangi, pameran benteng vredeburg fair tidak 

ada dilaksanakan tahun ini. 

   9. Yusti :  Ngobrol pintar. media produksi senilai 30 jt di hapuskan. 

Moderator sebelumnya di ajukan 7 kali menjadi 10 kali untuk 10 

kegiatan. 

Kegiatan penyuluhan ada 2 rapat tidak akan gunakan. 

   10. Anisah:  Kegiatan BBM. revisi anggaran snack yang tadinya kegiatan 

luring sementara kegiatan di adakan daring. terjadi pengurangan 

anggaran 40jt. 

   11. Fathul : Sosiodrama ada tambahan anggaran (yang mengetahui pak 

agus). Pameran hari museum bisa digabungkan festival vredeburg fair. 

   12. Swa : Ada kemungkinan vredeburg fair akan digabung dengan hari 

museum. akan tunggu kabar lebih lanjut 

   13. Anton : Untuk ke TU an rapat/konsumsi/snack sudah tidak 

diperbolehkan. narasumber hanya boleh dibayarkan oleh mereka yang 

bukan pegawai kemdikbud. 

   14. Titis : Belum ada kegiatan yg mau direvisi. 

   15. Pengarahan Pak Rojak : Untuk kegiatan yang akan direvisi mohon 

untuk di ajukan perubahan secepatnnya. 

Akan penambahan TUP sebanyak 700jt pada bulan April. 

Anggaran untuk antigen akan di tambah. 

   16. Syahromi : Usulan penambahan TUP dari PPK, arsip dokumen 

mohon untuk dilengkapi. 
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   17. Rohana: Terjadi kesalah input registrasi 1808 unit.  ketua kegiatan 

segera mengajukan revisi ke perencanaan. 

3. Simpulan 

 

 

 

 

 

: Terjadi efisiensi DIPA, DIPA awal sebanyak Rp 12.253.419.000 menjadi Rp 

11.042.939.000. Dengan ada nya efisiensi DIPA tersebut bagian 

Perencanaan meminta kepada seluruh Ketua Kegiatan Museum 

Kebangkitan Nasional untuk melaporkan jika terjadi perubahan anggaran 

baik penambahan ataupun pengurangan. Rapat diadakan untuk 

berdiskusi kegiatan mana yang butuh penambahan atau terjadi 

kekurangan agar bisa saling menutupi kelebihan dan kekurangan 

anggaran tetapi tidak lompat dari output.  

 

  

 

 

 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410 

Telepon (021) 3847975 

Laman : www.muskitnas.net  

Pos-el : muskitnas@kemdikbud.go.id 
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Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama     : Drs. Agus Nugroho, MM

Jabatan  : Kepala Museum Kebangkitan Nasional

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan  : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji  akan mewujudkan target  kinerja  yang seharusnya sesuai  lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja  dari  perjanjian kinerja  ini  dan mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta,27 Januari 2021

Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Drs. Agus Nugroho, MM



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian

Kinerja 2021

1 [SK 1] Meningkatnya jumlah
kunjungan peninggalan sejarah

[IKK 1.1] Jumlah kunjungan Cagar
Budaya

33300-

2 [SK 2] Meningkatnya tata kelola
satuan kerja di lingkungan Ditjen
Kebudayaan

[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP
Satker minimal BB

BB

[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 94

94,6



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 5178 Pengelolaan Permuseuman Rp. 3.990.468.000

2 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan

Rp. 7.262.951.000

TOTAL Rp. 11.253.419.000

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta,27 Januari 2021

Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Drs. Agus Nugroho, MM



MUSEUM 

KEBANGKITAN 

NASIONAL

Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No.26, RT.4/RW.5, 
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Sebagai sebuah unit pelaksana teknis didalam Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional merupakan
sebuah satuan kerja mandiri. Museum ini dipimpin oleh
seorang kepala  yang berada dalam level eselon III. Bagi
pimpinan kementerian / lembaga menyusun renstra (rencana
strategis) yang sesuai dengan tugas dan fungsi kantor / lembaga
masing-masing dalam rangka mencapai sasaran yang
menyeluruh adalah sebuah kewajiban. Keberadaan Rencana
Strategis Kantor / Lembaga (Renstra — K/L) sangat diperlukan.
Hal itu untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengawasan, serta
terjaminnya wujud penggunaan sumber daya yang ada secara
efesien, efektif dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian
sasaran 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024), Museum
Kebangkitan Nasional menyusun Rencana Strategis Tahun
2020-2024. Hal itu sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), bahwa dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas kinerja daa pertanggungjawaban kinerja, kantor /
lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis. Penyusunan
Renstra ini merupakan wujud komitmen yang dipedomani
serta dilaksanakan. Dalam Renstra ini, didefinisikan tujuan,
sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam kurung waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Jakarta,      November 2020
Kepala Museum Kebangkitan Nasional

Drs. Agus Nugroho, MM
NIP  196308201990011001

PENGANTAR



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tetang Cagar Budaya, museum

merupakan lembaga yang berfungsi

melindungi, mengembangkan 

 memanfaatkan koleksi berupa benda,

bangunan, dan/atau struktur yang telah

ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang

bukan cagar budaya, dan

mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Hal tersebut diturunkan dalam Peraturan

Pemerintah No.66 Tahun 2015 tentang

Museum.

Tata kelola kebudayaan di Indonesia yang

diselenggarakan dalam rangka pemajuan

kebudayaan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

Kebudayaan. Berdasarkan proses

perencanaan terpadu bidang kebudayaan

yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam

Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Melalui Kongres tersebut, disepakat ada

Tujuh Agenda Strategis dalam Strategi

Kebudayaan 2020-2040:

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menyediakan ruang bagi keragaman

ekspresi budaya dan mendorong

interaksi untuk memperkuat kebudayaan

yang inklusif

Melindungi dan mengembangkan nilai,

ekspresi dan praktik kebudayaan

tradisional untuk memperkaya

kebudayaan nasional

Mengembangkan dan memanfaatkan

kekayaan budaya untuk memperkuat

kedudukan Indonesia di dunia

internasional

Memanfaatkan obyek pemajuan

kebudayaan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Memajukan kebudayaan yang melindungi

keanekaragaman hayati dan memperkuat

ekosistem

Reformasi kelembagaan dan

penganggaran kebudayaan untuk

mendukung agenda pemajuan

kebudayaan

Meningkatkan peran pemerintah sebagai

fasilitator pemajuan kebudayaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis didalam Direktorat Jenderal Kebudayaan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Kebangkitan Nasional memiliki potensi

untuk mendukung ketercapaian agenda strategis yaitu menyediakan ruang bagi

keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang

inklusif. 

 

erdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2015 tentang Museum tersebut museum

memiliki tugas pengkajian, pendidikan, dan kesenangan yang ditujukan untuk melayani

pengunjung. Museum Kebangkitan Nasional sudah melaksanakan tugas-tugas diatas, akan

tetapi belum mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung langsung ke museum.

Jumlah pengunjung dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan angka masyarakat

yang mengapresiasi museum masih rendah. Berikut grafik angkat masyarakat yang

mengapreasiasi museum :

Hal ini menjadi masalah utama di Museum Kebangkitan Nasional saat ini. Data tersebut

juga didukung dengan data kajian pengunjung yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019

persentase kunjungan pelajar hanya 10% dari total jumlah pelajar di DKI Jakarta.

Museum Kebangkitan Nasional telah melakukan analisa permasalahan yang ada dengan

metode SWOT (terlampir), menghasilkan rumusan bahwa potensi yang dimiliki oleh

Museum Kebangkitan Nasional yaitu sebagai tempat pengembangan pendidikan karakter

dan objek pemajuan kebudayaan.

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 2



BAB II
KERANGKA KESUKSESAN
MUSEUM KEBANGKITAN 
NASIONAL

pengkajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;

pengumpulan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;

pelaksanaan registrasi koleksi museum;

pelaksanaan perawatan dan pengawetan koleksi museum;

pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;

pelaksanaan pengamanan koleksi museum;

pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;

pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional;

pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum;

pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan 

pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun

2020, Museum Kebangkitan Nasional merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permuseuman yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan Museum Kebangkitan Nasional. 

Berdasarkan tugas tersebut di atas, Museum Kebangkitan Nasional menyelenggarakan

fungsi:

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 3

2.1 Tujuan Museum Kebangkitan Nasional

Dalam menyelenggarakan sejumlah fungsi ini, Museum Kebangkitan Nasional memegang

amanat untuk mendukung kesuksesan program – program Direktorat Jenderal Kebudayaan

khususnya dalam program pengelolaan permuseuman. Tujuan yang hendak dicapai oleh

Museum Kebangkitan Nasional adalah “Menjadi tempat pengembangan pendidikan karakter

dan objek pemajuan kebudayaan”.



2.2 Fokus Museum Kebangkitan Nasional

Men ingkatnya  j um lah  masya raka t  yang  mengun j ung i
museum

Memanfaa tkan  bangunan  dan  a rea  museum sebaga i
r uang  te rbuka  un tuk  masya raka t  b i dang  l a yanan
pend id i kan ,  kepent i ngan  sos i a l ,  i lmu  pengetahuan
dan  tekno log i ,  kebudayaan  dan  pa r iw i sa ta
Menyusun  p rogram museum berdasa rkan  kebutuhan
masya raka t
Me l akukan  sos i a l i s a s i  dan  kem i t raan  p rogram
museum dengan  seko l ah ,  pe rgu ruan  t i ngg i ,  komun i t as
dan  asos i a s i  p ro fes
Me l akukan  pub l i kas i  p rog ram museum kepada
masya raka t
Me l akukan  pembaharuan  mate r i  dan  t a ta  pamer
untuk  menar i k  m ina t  masya raka t  mengun j ung i
museum
Me lakukan  ka j i an  ko l eks i  un tuk  menambahkan
in fo rmas i  yang  akan  d i sampa i kan  dan  d imanfaa tkan
o l eh  pengun j ung  museum
Me lakukan  pengadaan  ko l eks i  t e rka i t  se j a rah
perge rakan  dan  pend id i kan  kedokte ran  d i  I ndones i a
Me l akukan  pendataan  dan  dokumentas i  ko l eks i
be rbas i s  ap l i k as i  
Me l akukan  pe rawatan  ko l eks i  aga r  t e r j aga
ke l e s ta r i annya  seh i ngga  dapat  d imanfaa tkan  o l eh
masya raka t  

1 .

Kond i s i  y ang  i ng i n  d i capa i  ya i t u  men j ad i kan  Museum
Kebangk i t an  Nas i ona l  sebaga i  r uang  pub l i k  un tuk
beragam ak t i v i t a s  da l am  b i dang  l a yanan  pend id i kan ,
kepent i ngan  sos i a l ,  i lmu  pengetahuan  dan  tekno l og i ,
kebudayaan  dan  pa r iw i sa ta .

S t ra teg i  yang  d i l akukan :
a .

b .

c .

d .

e .

f .

g .

h .

i .

Rencana Strategis Museum Kebangkitan Nasional tahun 2020-2024 akan berfokus pada satu

sasaran yaitu meningkatkan jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum. Fokus tersebut

dipilih untuk menjadikan museum sebagai tempat beragam aktivitas masyarakat dalam bidang

layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan

pariwisata. Untuk mencapai fokus tersebut, Museum Kebangkitan Nasional akan menerapkan

strategi utama sebagai berikut:

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 4

Tabel 1. Strategi Utama Museum Kebangkitan Nasional

Strategi UtamaKegiatan

Jumlah masyarakat

yang mengapresiasi

museum



2.3 Kerangka Museum Kebangkitan Nasional
Sasaran program dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran kegiatan dengan indikator masing-

masing sebagai berikut:

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 5

Tabel 2. Sasaran Program, IKP, Sasaran Kegiatan, dan IKK Museum Kebangkitan Nasional

Sasaran program

Terwujudnya

Pelindungan Warisan

Budaya yang

Memperkaya

Kebudayaan Nasional

Indikator Kinerja
Program (IKP)

Persentase penduduk

usia 10 tahun ke atas

yang mengunjungi

peninggalan sejarah

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya jumlah

kunjungan

peninggalan sejarah

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)

Jumlah kunjungan

cagar budaya

Jumlah kunjungan Cagar Budaya di Museum Kebangkitan Nasional diukur dari jumlah

masyarakat yang mengapresiasi museum melalui kunjungan ke museum maupun masyarakat

yang berpartisipasi pada kegiatan yang diselenggarakan di luar Museum Kebangkitan Nasional

yang menyertakan koleksi museum.

Tabel 3. Target Kinerja Museum Kebangkitan Nasional

INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET KINERJA

22.200 33.200 33.850 34.150 34.750

2020 2021 2022 2023 2024

1335 1075 980 885 690

4 5 4 4 4

JUMLAH MASYARAKAT
YANG MENGAPRESIASI
MUSEUM

JUMLAH KOLEKSI
MUSEUM YANG DIKELOLA

JUMLAH NASKAH KAJIAN
PENGEMBANGAN
PERMUSEUMAN

ORANG

KOLEKSI

NASKAH



Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas urusan maupun kelompok kerja sesuai dengan

tugas dan fungsi museum.

Membangun struktur organisasi yang tepat baik fungsi dan ukuran agar terhindar adanya

duplikasi fungsi sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme SDM museum. Adapun

struktu organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.

2.

3.

BAB III
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang meliputi struktur organisasi,

ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur. Kerangka kelembagaan perlu disusun, dengan

tujuan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 71, struktur organisasi Museum Kebangkitan Nasional terdiri dari Kepala Museum,

Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 6

KEPALA MUSEUM
KEBANGKITAN

NASIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
TATA USAHA

Gambar 1. Struktur organisasi Museum Kebangkitan Nasional



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Dalam hal target kinerja, Museum Kebangkitan Nasional mendukung sasaran strategis

Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan

kebudayaan. Adapun target kinerja Museum Kebangkitan Nasional selama 2020 – 2024

sebagai berikut :

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 7

Tabel 3. Target Kinerja Museum Kebangkitan Nasional

INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET KINERJA

22.200 33.200 33.850 34.150 34.750

2020 2021 2022 2023 2024

1335 1075 980 885 690

4 5 4 4 4

JUMLAH MASYARAKAT
YANG MENGAPRESIASI
MUSEUM

JUMLAH KOLEKSI
MUSEUM YANG DIKELOLA

JUMLAH NASKAH KAJIAN
PENGEMBANGAN
PERMUSEUMAN

ORANG

KOLEKSI

NASKAH

4.2 Kerangka Pendanaan
Dalam rangka memenuhi target kinerja Museum Kebangkitan Nasional, dibutuhkan sumber

pendanaan yang berasal dari APBN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Alokasi Anggaran Museum Kebangkitan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI 2020-2024 (RIBUAN)

3.384.253 3.519.621 3.660.044 3.806.818 3.959.089

2020 2021 2022 2023 2024
JUMLAH MASYARAKAT
YANG MENGAPRESIASI
MUSEUM

JUMLAH KOLEKSI
MUSEUM YANG DIKELOLA

JUMLAH NASKAH KAJIAN
PENGEMBANGAN
PERMUSEUMAN

LAYANAN SARANA
INTERNAL

LAYANAN UMUM

LAYANAN PERKANTORAN

TOTAL

193.812 201.564 208.764 217.114 224.936

150.517 156.593 162.885 169.369 176.142

1.336.945 978.208 988.348 1.040.151 1.503.067

2.412.778 2.509.287 2.609.657 2.714.042 2.822.603

5.265.102 5.567.552 5.889.449 6.232.157 6.597.144

12.743.461 12.932.825 13.519.477 14.179.651 14.832.981



Rencana Strategis Museum Kebangkitan Nasional 2020-2024 disusun untuk mendukung

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020-2024. Dalam proses penyusunannya,

Rencana Strategis Museum Kebangkitan Nasional ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi

Museum Kebangkitan Nasional, juga identifikasi dan analisis potensi maupun permasalahan

yang ada dalam museum, serta pelaksanaan paradigma baru pengelolaan permuseuman.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Museum Kebangkitan Nasional ini, maka museum

memiliki pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan 2020-2024,

dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan akhir dari Rencana

Strategis ini agar program yang akan dilaksanakan oleh Museum Kebangkitan Nasional dapat

mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu meningkatnya pemajuan

dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

BAB V
PENUTUP

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 8



Lampiran 1 : Analisa SWOT Museum Kebangkitan Nasional

STRENGHT

Bangunan Museum Kebangkitan Nasional merupakan Bangunan Cagar

Budaya tingkat nasional mewakili gaya arsitektur kolonial yang memiliki

arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia

Bangunan dan area museum yang cukup luas

Lokasi museum berada di pusat kota Jakarta

1.

2.

3.

WEAKNESS

Keterbatasan koleksi realia terkait dengan sejarah kebangkitan nasional

Tata pamer yang masih menyajikan informasi yang sama dengan teks

dalam buku sejarah

1.

2.

OPPORTUNITY

Pengelolaan museum menggunakan teknologi informasi terbaru\

Kesesuaian materi pamer dengan kompetensi dasar dalam kurikulum

pendidikan 

Jumlah pelajar dan mahasiswa di wilayah DKI Jakarta cukup banyak

Komunitas, asosiasi profesi, dan sekolah serta perguruan tinggi yang

berpotensi menjadi mitra museum

1.

2.

3.

4.

TREATH Force majeure seperti Banjir dan kebakaran1.

R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 9



R E N S T R A  2 0 2 0 - 2 0 2 4 1 0

Lampiran 2 : Definisi Operasional, Metode Perhitungan
dan Sumber Data

K
O
D
E

INDIKATOR
DEFINISI

OPERASIONAL
SUMBER DATAPENGHITUNGAN

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

Pameran Temporer Kebangkitan Nasional;

Sejarah pergerakan nasional, organisasi

masa kebangkitan nasional

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

Sosialisasi hari Kebangkitan Nasional

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

Pameran HUT Museum

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

diskusi sejarah dan permuseuman

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

belajar bersama di museum

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

kegiatan ngobrol pintar di museum

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

Kegiatan Bermalam di museum

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

Kegiatan pendukungan pameran-pameran

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

Kegiatan Penyuluhan museum

Jumlah Pengunjung Museum Dalam Rangka

kegiatan Seminar tentang sejarah dan

tokoh pergerakan nasional

Dalam rangka mewujudkan

visi museum

sebagai wahana

pengembangan pendidikan

karakter gernerasi muda

melalui

pelayayanan prima dan

berintegritas, Museum

Kebangkitan Nasional

melaksanakan

berbagai kegiatan guna

memicu masyarakat

berkunjung ke museum.

Selain

benda-benda bersejarah

yang disajikan di ruang

pemeran, bangunan museum

sendiri

sudah merupakan koleksi

museum, bahkan telah

ditetapkan sebagai

bangunan cagar

budaya peringkat nasional

pada tanggal 30 Desember

2013. Dengan mengunjungi

dan

terlibat dalam kegiatan yang

dilaksanakan di museum,

berarti masyarakat telah

melakukna kunjungan cagar

budaya, sehingga bisa

masuk dalam indikator

jumlah

kunjungan

cagar budaya.

Catatan di

Tiket Masuk

Museum

dan/atau buku

tamu

penyelenggara

an kegiatan

Jumlah

kunjungan

cagar

budaya

5

1

7

8



Satuan Kerja : Museum Kebangkitan Nasional

Tahun : 2021

11,576,786,000Rp                      

33,300           Koleksi 2,930,427,000Rp                        

34750 Orang 1. Penyebarluasan Informasi            24,850 Orang 1,794,493,000Rp                        

2. Penguatan Pendidikan 

Karakter

              8,450 Orang 1,135,934,000Rp                        

6                     Naskah 250,992,000Rp                            

Kebijakan Bidang IPTEK, 

Pendidikan Tinggi dan 

Kebudayaan 

Naskah Kajian 

Pengembangan 

Permuseuman

1. Naskah Kajian 

Pengembangan 

Permuseuman 

                     3 Naskah 125,496,000Rp                            

2. Kajian Koleksi                      3 Naskah 125,496,000Rp                            

1,081             Koleksi 230,030,000Rp                            

3 Pengelolaan Permuseuman OM Prasarana Bidang 

Pariwisata Dan 

Kebudayaan

Koleksi Museum Yang 

Dikelola

1. Pendataan                  740 Koleksi 8,248,000Rp                                

2. Konservasi                  326 Koleksi 186,772,000Rp                            

3. Akuisisi dan Penghapusan                    15 Koleksi 35,010,000Rp                              

8,165,337,000Rp                        

1                     Layanan 8,165,337,000Rp                        

1. Gaji dan Tunjangan                      1 Layanan 2,260,067,000Rp                        

2. Operasioanal dan 

Pemeliharaan Kantor

                     1 Layanan 3,303,828,000Rp                        

Layanan Umum Layanan Dukungan 

Manajemen Satker

1. Penyusunan Rencana 

Program dan Penyusunan 

Rencana Anggaran

                     1 Layanan 141,916,000Rp                            

SASARAN KINERJA
TARGET RENSTRA 

2020-2024

 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 
TARGET 

SATKER 2021
PROGRAM AKTIVITAS PAGU KOMPONEN VOLUMEKRO RO

1 Jumlah Kunjungan Cagar Budaya 33300 Orang

2

4

PROGRAM PEMAJUAN PELESTARIAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN

Pelayanan Publik Kepada 

Masyarakat

Masyarakat Yang 

Mengapresiasi Museum

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Pengelolaan Permuseuman

Pengelolaan Permuseuman

Layanan Perkantoran Layanan Perkantoran

Meningkatnya jumlah 

kunjungan peninggalan 

sejarah 

Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis



SASARAN KINERJA
TARGET RENSTRA 

2020-2024
NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

TARGET 

SATKER 2021
PROGRAM AKTIVITAS PAGU KOMPONEN VOLUMEKRO RO

2. Pelaksanaan Pemantauan 

dan Evaluasi

                     1 Layanan 77,770,000Rp                              

3. Pengelolaan Kepegawaian                      1 Layanan 380,180,000Rp                            

4. Pelayanan Umum, 

Pelayanan Rumah Tangga, 

dan Perlengkapan

                     1 Layanan 1,656,590,000Rp                        

Layanan Sarana Internal Layanan Sarana dan 

Prasarana Internal

1. Gaji dan Tunjangan                      1 Layanan 162,486,000Rp                            

2. Operasional dan 

Pemeliharaan Perkantoran

                     1 Layanan 182,500,000Rp                            

Kepala Museum Kebangkitan Nasional,Kepala Museum Kebangkitan Nasional

  Mardi ThesiantoDrs. Agus Nugroho
  NIP.  196308201990011001
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Nomor : 0360/F7.27/PR.06.00/2021 19 April 2021
Lampiran : Satu Lembar 
Hal : Undangan Rapat 

Yth. Daftar Terlampir 

Bersama  dengan  surat  ini  kami  mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk  dapat  mengikuti 
urun rembuk rencana Revisi Anggaran Tahun 2021 yang akan diadakan pada: 

hari, tanggal : Rabu, 21 April 2021 

pukul : 13.00 — 14.00 WIB 

tempat : Ruang Rapat Museum Kebangkitan Nasional 

acara : Urun Rembuk Rencana Revisi Anggaran Tahun 2021

Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktunya. Atas perhatian dan kerja 
sama Bapak/Ibu/i, kami ucapkan terima kasih. 

Kepala,

Drs. Agus Nugroho, M.M.
NIP 196308201990011001

      KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
 Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410

 Telepon (021) 3847975
 Laman www.muskitnas.net 

Pos-el muskitnas@kemdikbud.go.id



Lampiran Surat 

Nomor  : 0360/F7.27/PR.06.00/2021 
Tanggal : 19 April 2021

1. Anton Hariyanto, M.Kom. 
2. Nur Khozin, M.Hum.
3. Drs. Abdul Rojak
4. Afifah Nurrida, S.Si. 
5. Anisah, S.Si.
6. Fathul Futuh Tamam,S.S.
7. Juniawan Dahlan S.Hum
8. Lina Yuliani
9. Moh.Triono

10. Muhammad Syahromi, S.E.
11. Nardi, S.E. 
12. Rohana S.E. 
13. Swa Setyawan Adinegoro, S.Hum.
14. Titis Kuncoro Wati, S.Pd.
15. Ulianisa Rozdianda, S.Sn. 
16. Yeyen Supiyani, S.Sos
17. Yusti Muslimawati, S.Pd.
18. Agus Susanto
19. Panji Aji Pradana
20. Dhanu Wibowo









SOSIALISASI ZI-WBK MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

 

Dalam rangka menginformasikan pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

kepada internal dan stakeholder, maka Museum Kebangkitan Nasional mencoba 

menginformasikan hal tersebut menggunakan media interaktif yaitu standing banner, baliho 

dan media sosial seperti Instagram dan Youtube. 

Berikut media yang digunakan untuk menginformasikan pembangunan ZI-WBK Museum 

Kebangkitan Nasional: 

1. Standing Banner di Lingkungan Museum Kebangkitan Nasional 

Standing Banner ini dipasang di berbagai tempat di lingkungan Museum Kebangkitan 

Nasional untuk menginformasikan mengenai pembangunan ZI-WBK Museum 

Kebangkitan Nasional kepada pihak internal (pegawai) dan eksternal (pengunjung). 



 

Gambar 1. Standing Banner Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

 



2. Baliho di Lingkungan Museum Kebangkitan Nasional 

Baliho pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional dipasang di bagian 

depan museum yang menghadap ke jalan raya sehingga masyarakat yang melalui jalan 

depan museum dapat mengetahui dan terinformasikan mengenai pembangunan ZI-

WBK Museum Kebangkitan Nasional. 

     

Gambar 2. Baliho Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional 

3. Instagram Museum Kebangkitan Nasional 

 



 

https://www.instagram.com/tv/CJpn8-7n22n/?hl=id 

 

https://www.instagram.com/p/CPX00KSHR0N/ 

Gambar 3. Video Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional pada Instagram 

Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CJpn8-7n22n/?hl=id
https://www.instagram.com/p/CPX00KSHR0N/


4. Youtube Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0isbedLS35w 

Gambar 4. Video Pembangunan ZI-WBK Museum Kebangkitan Nasional pada Youtube 

Museum Kebangkitan Nasional 

https://www.youtube.com/watch?v=0isbedLS35w


INSTRUMEN SPI 

MONITORING DAN EVALUASI 

dibuat lebih detail sesuai dengan program kerja yang dilakukan 

Tanggal  : 

Identitas responden 

Nama  : 

Jabatan  : 

Unit Kerja : 

 

Dimohon dapat memberi jawaban dari pertanyaan berikut:  

1.  Apakah anda sudah memahami Sistem Pengendalian Intern? 

Sudah Belum 

  

Jika belum, Tulis alasannya : 

____________________________________________________________ 

2. Apakah anda sudah mendengar terkait Satuan Pengawas Internal?  

Ya Tidak 

  

Jika Ya, Tulis apa salah satu nama anggota SPI yang dibertugas: 

____________________________________________________________ 

 

3. Jika ya, apakah sudah mendengar program dari Satuan Pengawas Internal ?  

Ya Tidak 

  

 

 



Penguatan Pengawasan dalam Penerapan SPIP 

Di Museum Kebangkitan Nasional 

 

I. Latar Belakang 

Penguatan tata kelola dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu 

mendapatkan  pengawasan secara sistematik. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi instansi pemerintah terkendali, efisien dan efektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan 

Pengawasan Intern (SPI), dinyatakan bahwa SPI adalah satuan pengawasan yang 

dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan 

Pengawasan Intern yang dibentuk di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika  mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan intern di lingkungan PPPPTK Matematika. Hal ini dimaksudkan agar SPI 

sejak dini dapat mengantisipasi adanya kelemahan, kekurangan dan hambatan serta 

meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan dan 

anggaran. Tujuan akhir dibentuknya SPI adalah terwujudnya PPPPTK Matematika 

sebagai lembaga berwibawa yang dapat menghasilkan akuntabilitas program yang 

bebas dari penyimpangan maupun hambatan. Oleh karena itu, keberadaan SPI pada 

setiap lembaga, khususnya di PPPPTK Matematika, sangat diperlukan. 

II.  Dasar Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang  Sistem  Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 

Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 

Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang 

Satuan Pengawasan Intern. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2018 tentang 

Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. 

10. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 3205/F.F1/HK/2019 tentang Pedoman Teknis 

Pengawasan Bagi Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

 

III. Tujuan 

 

1. Membantu menyediakan informasi bagi pimpinan dalam melakukan pengawasan 

intern terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. 

2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kegiatan yang sudah dirancang. 

3. Meminimalisasi terjadinya kendala maupun penyimpangan dalam pelaksanaan 

program kegiatan lembaga. 

 

IV. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan SPI PPPPTK Matematika adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan Program Kerja Pengawasan SPI. 

2. Pelaksanaan Pengawasan: 

Pengawasan terhadap kebijakan dan program. 

Pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian. 

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. 

Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 

1. Penyusunan laporan pengawasan SPI Tahunan 

2. Evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan. 

 

V. Program Kegiatan 

Terdapat beberapa kegiatan SPI yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. 

Beberapa kegiatan tersebut adalah: 

1. Penyusunan program pengawasan 

2. Penyusunan Manajemen Risiko 



3. Pelaksanaan Pengawasan, dalam bidang: 

Pelaksanaan Pengawasan 

Pengelolaan Kepegawaian 

Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan BMN 

4. Pemantauan dan pengordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan 

eksternal 

5. Pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKAKL), serta reviu Laporan Keuangan 

6. Penyusunan laporan hasil pengawasan 

7. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan 

 

VI. Layanan Aduan 

Layanan aduan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi siapa saja yang melihat 

atau mengalami sendiri adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program 

kegiatan. Aduan dapat langsung disampaikan kepada tim SPI. 

 

 

 



NOTULA RAPAT DI LUAR JAM KANTOR (RDK) 
PENYUSUNAN RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

 
 

Tanggal : 12 Agustus 2020 
Waktu : 15.30 – 18.30 WIB 
Tempat  : Ruang Rapat Museum Kebangkitan Nasional 
Pokok Bahasan : Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Museum Kebangkitan 

Nasional 
Peserta rapat : Mardi Thesianto, Anton Hariyanto; Benny Nurrohman; Rohana; M. 

Syahromi; Padmindi Admini; Uliannisa Rozdianda; Afifah Nurrida; 
Dimas Widono, Zulfa Nurdina; 

 

Pokok Hasil Rapat: 

Bapak Anton selaku Kasubbag TU membuka rapat dengan menyampaikan beberapa hal : 

1. Dalam rangka Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya sosialisasi dari tingkat eselon 1 

kepada UPT; 

2. Silakan dijelaskan mengenai Reformasi Birokrasi yang harus dilaksanakan; 

3. Dalam rencana aksi, target perlu diisi dengan angka atau bagaimana?; 

4. Siapa yang menilai LKE ini?; 

5. Bagaimana cara museum mensosialisasikan pembangunan RBI?; 

6. Apakah LKE ini baku dalam pengujian pembangunan RBI?; 

7. Apakah pembangunan RBI ini dapat menjadi kredit poin?; 

8. Selama ini RBI belum diimplementasikan, hanya upaya memenuhi permintaan pengisian 

form dll; 

9. Apakah sudah ada nilai LKE dari masing – masing satker sebagai penggugah atau 

penyemangat untuk meningkatkan RBI ini? 

10. Apakah ada format baku dalam pembuatan road map RBI? Karena dari kami masih 

kebingungan dan membuat sekedar untuk memenuhi permintaan setditjen; 

11. Jadi apakah rencana kerja RBI ini mengacu kepada LKE?; 

 

Bapak Benny selaku narasumber menyampaikan beberapa hal : 

1. Dalam organisasi tata laksana, eselon 3 dan 4 dihapuskan dan dialihkan menjadi jabatan 

fungsional; 

2. Reformasi Birokrasi ini dievaluasi setiap tahunnya; 

3. Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), dalam kegiatan pembangunan zona integritas perlu 

ada rencana kerja, SK tim kerja, notula rapat; 

4. Dalam peningkatan layanan maka diperlukan SOP yang jelas, mudah dimengerti serta perlu 

adanya survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi; 

5. Target dalam rencana aksi dapat diisi dengan apa yang ingin dicapai misalkan dalam 

penyusunan tim kerja maka targetnya adalah ditetapkannya SK tim RB sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme yang jelas; 

6. LKE ini dinilai oleh diri sendiri, lalu asesor internal (Inspektorat Jenderal) dan asesor eksternal 

jika dirasa ada yang tidak sesuai; 

7. Dalam kegiatan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas ini perlu dilampirkan bukti 



kegiatan misal foto, video, dsb; 

8. Pembangunan RBI walaupun masih baru, tetap perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi; 

9. Sosialisasi pembangunan RBI dapat dilakukan museum misalkan melalui pameran, dll; 

10 Pengujian pembangunan RBI melalui LKE biasanya dilakukan oleh Itjen, sedangkan asesor 

eksternal biasanya dengan menguji pengetahuan pegawai bersangkutan mengenai RBI ini; 

11. Berdasarkan janji dari Kementerian Keuangan, Pembangunan RBI ini dapat meningkatkan 

tunjangan kinerja tanpa melihat penilaian kementerian; 

12. RBI ini terdiri dari 8 area yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-

Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM, 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik; 

13. Pembangunan RB yang telah dilakukan di Kemdikbud seperti persuratan melalui e-office, 

absen menggunakan finger print, pelayanan kepada publik menggunakan teknologi 

informasi yaitu menggunakan media sosial, bekerja sesuai komitmen (termasuk manajemen 

perubahan); 

14. Sebenarnya setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan semuanya mencakup 8 area RBI; 

15. Keterbukaan informasi kepada publik juga termasuk dalam RBI; 

16. Pengunggahan informasi melalui website termasuk keterbukaan informasi kepada publik, 

namun apa indikator yang mendukung atau bukti dari penyebaran informasi tersebut?; 

17. Jumlah viewers artikel di website dapat dijadikan indikator yang mendukung atau bukti dari 

penyebaran informasi kepada publik; 

18. Pelaksanaan RBI ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masing 

– masing instansi terlebih dahulu; 

19. Perlu ada pemantauan dan evaluasi yang lebih jelas agar RBI ini dapat diimplementasikan 

dan bukan sekedar teori; 

20. Belum ada nilai LKE dari masing – masing satker; 

21. Road Map RBI ini mengacu pada Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; 

22. Terdapat perbedaan sistematika draft penyusunan road map dari KemenPAN RB dan 

Kemendikbud, UPT di bawah Kemendikbud sebaiknya mengacu pada sistematika road map 

Kemendikbud; 

23. Jadi, RBI mulai dari road map, rencana kerja, target, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

mengacu pada pemenuhan LKE; 

 

Ibu Rohana menyampaikan beberapa hal : 

1. Selama ini RBI baru sebatas teori dan belum diimplementasikan; 

   

Uliannisa menyampaikan beberapa hal : 

1. Apakah pelaksanaan RBI ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman 

masing – masing instansi terlebih dahulu?; 

  

 Afifah menyampaikan beberapa hal : 

1. Penyebaran informasi melalui artikel yang diunggah ke website museum apakah termasuk 

keterbukaan informasi kepada publik?; 

2. Apakah jumlah viewers pada artikel di website dapat dijadikan bukti atau indikator 

penyebaran informasi tersebut?; 



 

Kesimpulan Hasil Rapat : 

• Reformasi Birokrasi ini dievaluasi setiap tahunnya; 

• Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), dalam kegiatan pembangunan zona integritas 

perlu ada rencana kerja, SK tim kerja, notula rapat; 

• Dalam peningkatan layanan maka diperlukan SOP yang jelas, mudah dimengerti serta perlu 

adanya survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi; 

• Target dalam rencana aksi dapat diisi dengan apa yang ingin dicapai misalkan dalam 

penyusunan tim kerja maka targetnya adalah ditetapkannya SK tim RB sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme yang jelas; 

• LKE ini dinilai oleh diri sendiri, lalu asesor internal (Inspektorat Jenderal) dan asesor 

eksternal jika dirasa ada yang tidak sesuai; 

• Dalam kegiatan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas ini perlu dilampirkan bukti 

kegiatan misal foto, video, dsb; 

• Pembangunan RBI walaupun masih baru, tetap perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi; 

• Sosialisasi pembangunan RBI dapat dilakukan museum misalkan melalui pameran, dll; 

• Pengujian pembangunan RBI melalui LKE biasanya dilakukan oleh Itjen, sedangkan asesor 

eksternal biasanya dengan menguji pengetahuan pegawai bersangkutan mengenai RBI ini; 

• Berdasarkan janji dari Kementerian Keuangan, Pembangunan RBI ini dapat meningkatkan 

tunjangan kinerja tanpa melihat penilaian kementerian; 

• RBI ini terdiri dari 8 area yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-

Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM, 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik; 

• Pembangunan RB yang telah dilakukan di Kemdikbud seperti persuratan melalui e-office, 

absen menggunakan finger print, pelayanan kepada publik menggunakan teknologi 

informasi yaitu menggunakan media sosial, bekerja sesuai komitmen (termasuk manajemen 

perubahan); 

• Sebenarnya setiap pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan semuanya mencakup 8 area RBI; 

• Keterbukaan informasi kepada publik juga termasuk dalam RBI; 

• Pengunggahan informasi melalui website termasuk keterbukaan informasi kepada publik, 

namun apa indikator yang mendukung atau bukti dari penyebaran informasi tersebut?; 

• Jumlah viewers artikel di website dapat dijadikan indikator yang mendukung atau bukti dari 

penyebaran informasi kepada publik; 

• Pelaksanaan RBI ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masing 

– masing instansi terlebih dahulu; 

• Perlu ada pemantauan dan evaluasi yang lebih jelas agar RBI ini dapat diimplementasikan 

dan bukan sekedar teori; 

• Belum ada nilai LKE dari masing – masing satker; 

• Road Map RBI ini mengacu pada Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; 

• Terdapat perbedaan sistematika draft penyusunan road map dari KemenPAN RB dan 

Kemendikbud, UPT di bawah Kemendikbud sebaiknya mengacu pada sistematika road map 

Kemendikbud; 

• Jadi, RBI mulai dari road map, rencana kerja, target, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 

mengacu pada pemenuhan LKE; 



Dokumentasi Foto 
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Nomor : 0403/F7.27/OT.01.03/2021 29 April 2021
Lampiran : - 

Hal : Undangan Rapat Sosialisasi Whistle Blowing 
sistem terkait Reformasi Birokrasi

Yth. Seluruh pegawai  

Dalam rangka persiapan ZI-WBK di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional, dengan ini 
mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Sosialisasi Whistle Blowing sistem terkait 
Reformasi Birokrasi di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional yang akan dilaksanakan 
pada: 

hari, tanggal : Selasa, 4 Mei 2021 

pukul : 10.00 s.d. Selesai

tempat : Ruang Rapat Museum Kebangkitan Nasional 

acara : Sosialisasi Whistle Blowing sistem terkait Reformasi Birokrasi 

Bagi yang sedang WFH dapoat mengikuti melalui aplikasi zoom berikut :

Media : Zoom Meeting 

Meeting ID : 811 4344 7720 

Passcode : rbi 

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.  

Kepala,

Drs. Agus Nugroho, M.M.
NIP 196308201990011001

      KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
 Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410

 Telepon (021) 3847975
 Laman www.muskitnas.net 

Pos-el muskitnas@kemdikbud.go.id







Keterangan

Unit Pengelola WBS Kasubbag TU Kepala

1
Pengunjung mengakses laman website muskitnas.net, pilih 

Layanan Pengaduan, Whistleblowing System Muskitnas.

2

Pengunjung mengisi form pengaduan yang tersedia dengan 

mencantumkan nama samaran, nama terlapor, jenis 

pelanggaran, tanggal kejadian, uraian pengaduan, bukti 

pelanggaran (dapat berupa foto, video, dan lainnya).

3 Pengunjung mengirimkan form pengaduan yang telah diisi.

4
Form yang telah dikirimkan oleh pengunjung akan masuk ke 

email pengaduan.muskitnas@gmail.com
x

5
Pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti selambat-

lambatnya tujuh hari kerja sejak laporan diterima.
x

6

Unit Pengelola WBS menghimpun form pengaduan dan 

memilah berdasarkan kategori jenis aduan yang berupa: a) 

gratifikasi, b) melanggar peraturan dan perundang-

undangan, c) penyimpangan dari tugas dan fungi, d) tindak 

pidana korupsi, e) benturan kepentingan.

x

7
Unit Pengelola WBS melaporkan kepada Kasubag Tata 

Usaha untuk upaya tindaklanjut.
x x

8 Kasubag Tata Usaha melaporkan kepada Kepala Museum 

Kebangkitan Nasional.
x

9 Pengunjung menerima hasil tindak lanjut pengaduan. 

10

Museum Kebangkitan Nasional berkewajiban untuk 

merahasiakan dan melindungi identitas dari pengunjung 

yang mengisi form pengaduan.

x x x

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

LAYANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM MUSKITNAS

No. KEGIATAN

3

http://skp.kemdikbud.go.id/
http://skp.kemdikbud.go.id/
http://skp.kemdikbud.go.id/
http://skp.kemdikbud.go.id/


Laman Website : 

https://muskitnas.net/whistleblowing-system-museum-kebangkitan-nasional/ 
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NOTULA RAPAT 

Nama rapat : Sosialisasi Whistle Blowing Sistem terkait Reformasi Birokrasi 

Hari, Tanggal rapat : Selasa, 4 Mei 2021 

Waktu rapat : 10.00-.11.30 WIB 

Susunan acara rapat : 1. Pembukaan Rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

  2. Pengarahan dari Kepala Museum Kebangkitan Nasional 

  3. Pengarahan dari  Narasumber 

  4. Diskusi antara Narasumber dan Peserta Rapat 

  5. Penutup dari Narasumber 

  6.  Penutup rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

 

Pimpinan rapat 

Ketua : Anton Hariyanto 

Narasumber : Dr.Fuad Wiyono, S.H.,M.H. 

Pencatat/Notulis : Rohaya Safitri 

Peserta rapat : Seluruh pegawai Museum Kebangkitan Nasional 

 

1. Persoalan yang dibahas : Sosialisasi Whistle Blowing Sistem terkait Reformasi Birokrasi 

2. Tanggapan 

 Narasumber : • Persiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.  Reformasi 

Birokrasi menyerderhanakan layanan sehingga mudah 

terjangkau oleh semua pengguna. Kondisi birokrasi Indonesia di 

era reformasi bisa dikatakan belum menunjukkan arah 

perkembangan yang baik, karena masih banyaknya praktik KKN 
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dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Dalam 

reformasi birokrasi selalu terkandung resistensi/penolakan, 

karena banyak yang masih belum mau keluar dari zona nyaman. 

• Arahan Presiden: Jangan lagi bekerja berorientasi pada proses, 

tapi berorentasi pada hal-hal nyata agar masyarakat merasakan 

manfaat dan hasil.  

• Transformasi birokrasi dari tahun 2010-2025 sudah menunjukan 

peningkatan visi menjadi pemerintahan kelas dunia seperti tidak 

ada korupsi, pelanggaran, apbn dan apbd baik, semua perizinan 

cepat dan tepat, jam kerja yang efektif dan produktif. 

• Road map: fokus upaya reformasi dilakukan scr fokus pada akar 

masalah. prioritas reformasi birokrasi di setiap satker memiliki 

rolemodel, perbaikan tata kelola pemerintahan yang sesuai 

dengan sumber daya dan tantangan 

• Perilaku membangun budaya: kejujuran, komitmen, kosistensi, 

etis, bebas dari kepentingan, penuh tanggung jawab, adil, saling 

menghormati. 

• Tujuan evaluasi: mendorong pelaksanaan manajemen kinerja 

dan reformasi birokrasi. 

• Quick wins dalam kerangka RB merupakah program percepatan 

dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan 

percepatan perlaksanaan RB di masing-masing satker. 

• Catatan dan perhatian pelaksanaan RB  

1: RB bersifat proyek  

2. tidak mengacu pada akar pemasalahan  

3. tidak terintegrasi   

4. fungsi pengawasan tidak optimal. reformasi birokrasi harus 

dijiwai oleh pegawai  

5. belum terdapat budaya kerja masih berada di zona nyaman  

6. pemahaman RB hanyak ditingkat pejabat tertentu  

7. RB hanya bersifat administrasi  

8. pengukuran kinerja belum dilakukan dengan benar.  

9. orientasi kpd harapan dan kepuasan penrima layanan masih 

rendah  

10. kesulitan membuktikan perubahan yang terjadi  

• 5 langkah membangun ZI WBK :  

1. Komitmen  

2. Kemudahan pelayanan  

3. Program yang menyentuh masyarahat  

4. Monitoring dan evaluasi  

5.Strategi komunikasi 
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• Apa itu WBS (Whistle Blowing Sistem): Whistle Blower: orang-

orangnya/pelaku. Jika dalam lingkungan kerja terjadi 

kecurangan, korupsi. Membentuk suatu kanal khusus oleh 

pimnpinan orang yang melapor dilindungi dan pimpinan harus 

mengambil tindakan. Jika tidak ada laporan tetap harus 

disampaikan laporan nihil. Jika ada dilengkapi dengan dokumen 

pendukung yang lengkap. 

 Tanya Jawab Peserta Rapat : 1. Kepala Museum / Drs.Agus Nugroho, M.M. 

PNBP Muskitnas tidak pernah mencapai 50 jt apakah bermasalah? 

   2. Narasumber 

WBK tidak ada kaitannya dengan PNBP. ZI WBK ialah semua 

pegawai mengetahui visi misi Museum, memahami fungsi dan tugas 

pegawai, penigkatan layanan yang lebih mudah, murah aman dan 

dapat diakses siapa saja. ZI WBK meningkatkan kinerja, lebih baik, 

cepat, komunikatif, tidak pandang bulu dan meningkatkan 

pelayanan prima. 

   3. Ulianisa 

• Apabila WBS tidak ada pengaduan hasilnya akan seperti apa tindak 

lanjutnya? 

• Benturan kepentingan: contoh benturan kepentingan yang harus 

diselesaikan? 

   4. Narasumber 

• WBS tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam, apabila didalam 

lingkungan kerja kita terjadi kecurangan/fraud, siapa saja bisa 

melapor ke pimpinan dan identitas dirahasiakan dan dilindungi 

sehingga pelapor merasa aman dan terlindungi. jika tidak ada 

pengaduan laporan di buat nihil dilengkapi dengan dokumen 

pendukung 

• Benturan kepentingan: pada penerimaan pegawai ada keluarga, 

maka dari itu harus mengundurkan diri agar terhindar dr benturan 

kepentingan. 
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   5. Nardi 
 SPI diperlukan atau tidak? 

   6. Narasumber 

SPI (satuan pengawasan internal) atau sistem pengendalian internal 

diserahkan masing-masing kepada satker diperlukannya atau tidak. 

SPI tidak bisa diberikan honor perbulan tetapi di berikan honor per 

kegiatan. Permendikbud mengenai SPI akan di evaluasi. 

3. Simpulan 

 

 

 

 

 

: Reformasi Birokrasi adalah menyerderhanakan layanan sehingga mudah 

terjangkau oleh semua pengguna. Pelayanan harus dilakukan dengan 

prima tetapi juga harus mengandung unsur mudah, murah, cepat, tidak 

pandang bulu. Sosialisasi ZI WBK harus diketahui oleh seluruh civitas atau 

pegawai Museum Kebangkitan Nasional, tidak hanya sampai pada 

jabatan tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatan kinerja sehingga 

seluruh pegawai harus terlibat aktif.  

Whistle Blowing Sistem: Suatu kanal/wadah khusus pengaduan jika 

didalam satker terdapat kecurangan/fraud, siapa saja dapat melaporkan 

hal tersebut kepada pimpinan dan berhak atas perlindungan dan 

keamanan, lalu pimpinan dapat memproses laporan tersebut. 
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NOTULA RAPAT 

Nama rapat : Sosialisasi Reformasi Birokrasi (Pengautan dan Pengawasan) 

Hari, Tanggal rapat : Selasa, 4 Mei 2021 

Waktu rapat : 10.00-.11.30 WIB 

Susunan acara rapat : 1. Pembukaan Rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

  2. Pengarahan dari Kepala Museum Kebangkitan Nasional 

  3. Pengarahan dari  Narasumber 

  4. Diskusi antara Narasumber dan Peserta Rapat 

  5. Penutup dari Narasumber 

  6.  Penutup rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

 

Pimpinan rapat 

Ketua : Anton Hariyanto 

Narasumber : Dr.Fuad Wiyono, S.H.,M.H. 

Pencatat/Notulis : Rohaya Safitri 

Peserta rapat : Seluruh pegawai Museum Kebangkitan Nasional 

 

1. Persoalan yang dibahas : Sosialisasi Whistle Blowing Sistem terkait Reformasi Birokrasi 

2. Tanggapan 

 Narasumber : • Persiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.  Reformasi 

Birokrasi menyerderhanakan layanan sehingga mudah 

terjangkau oleh semua pengguna. Kondisi birokrasi Indonesia di 

era reformasi bisa dikatakan belum menunjukkan arah 

perkembangan yang baik, karena masih banyaknya praktik KKN 
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dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan. Dalam 

reformasi birokrasi selalu terkandung resistensi/penolakan, 

karena banyak yang masih belum mau keluar dari zona nyaman. 

• Arahan Presiden: Jangan lagi bekerja berorientasi pada proses, 

tapi berorentasi pada hal-hal nyata agar masyarakat merasakan 

manfaat dan hasil.  

• Transformasi birokrasi dari tahun 2010-2025 sudah menunjukan 

peningkatan visi menjadi pemerintahan kelas dunia seperti tidak 

ada korupsi, pelanggaran, apbn dan apbd baik, semua perizinan 

cepat dan tepat, jam kerja yang efektif dan produktif. 

• Road map: fokus upaya reformasi dilakukan scr fokus pada akar 

masalah. prioritas reformasi birokrasi di setiap satker memiliki 

rolemodel, perbaikan tata kelola pemerintahan yang sesuai 

dengan sumber daya dan tantangan 

• Perilaku membangun budaya: kejujuran, komitmen, kosistensi, 

etis, bebas dari kepentingan, penuh tanggung jawab, adil, saling 

menghormati. 

• Tujuan evaluasi: mendorong pelaksanaan manajemen kinerja 

dan reformasi birokrasi. 

• Quick wins dalam kerangka RB merupakah program percepatan 

dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan 

percepatan perlaksanaan RB di masing-masing satker. 

• Catatan dan perhatian pelaksanaan RB  

1: RB bersifat proyek  

2. tidak mengacu pada akar pemasalahan  

3. tidak terintegrasi   

4. fungsi pengawasan tidak optimal. reformasi birokrasi harus 

dijiwai oleh pegawai  

5. belum terdapat budaya kerja masih berada di zona nyaman  

6. pemahaman RB hanyak ditingkat pejabat tertentu  

7. RB hanya bersifat administrasi  

8. pengukuran kinerja belum dilakukan dengan benar.  

9. orientasi kpd harapan dan kepuasan penrima layanan masih 

rendah  

10. kesulitan membuktikan perubahan yang terjadi  

• 5 langkah membangun ZI WBK :  

1. Komitmen  

2. Kemudahan pelayanan  

3. Program yang menyentuh masyarahat  

4. Monitoring dan evaluasi  

5.Strategi komunikasi 
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• Fungsi Penguatan Pengawaasan merupakan aspek yang dinilai 

cukup tinggi didalam RBI Benturan kepentingan, Pengaduan 

Masyarakat, Gratifikasi, SPIP, WBS (Whistle Blowing Sistem): 

Whistle Blower: orang-orangnya/pelaku. Jika dalam lingkungan 

kerja terjadi kecurangan, korupsi. Membentuk suatu kanal 

khusus oleh pimnpinan orang yang melapor dilindungi dan 

pimpinan harus mengambil tindakan. Jika tidak ada laporan 

tetap harus disampaikan laporan nihil. Jika ada dilengkapi 

dengan dokumen pendukung yang lengkap. 

 

 Tanya Jawab Peserta Rapat : 1. Kepala Museum / Drs.Agus Nugroho, M.M. 

PNBP Muskitnas tidak pernah mencapai 50 jt apakah bermasalah? 

   2. Narasumber 

WBK tidak ada kaitannya dengan PNBP. ZI WBK ialah semua 

pegawai mengetahui visi misi Museum, memahami fungsi dan tugas 

pegawai, penigkatan layanan yang lebih mudah, murah aman dan 

dapat diakses siapa saja. ZI WBK meningkatkan kinerja, lebih baik, 

cepat, komunikatif, tidak pandang bulu dan meningkatkan 

pelayanan prima. 

   3. Ulianisa 

• Apakah perlu di laorkan secara annual atau triwulan walaupun nihil 

pelaporan dari masyarakat? 

• Benturan kepentingan: contoh benturan kepentingan yang harus 

diselesaikan? 

   4. Narasumber 

• WBS tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam, apabila didalam 

lingkungan kerja kita terjadi kecurangan/fraud, siapa saja bisa 

melapor ke pimpinan dan identitas dirahasiakan dan dilindungi 

sehingga pelapor merasa aman dan terlindungi. jika tidak ada 

pengaduan laporan di buat nihil dilengkapi dengan dokumen 

pendukung 

• Benturan kepentingan: pada penerimaan pegawai ada keluarga, 
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maka dari itu harus mengundurkan diri agar terhindar dr benturan 

kepentingan. 

   5. Nardi 
 SPI diperlukan atau tidak? 

   6. Narasumber 

SPI (satuan pengawasan internal) atau sistem pengendalian internal 

diserahkan masing-masing kepada satker diperlukannya atau tidak. 

SPI tidak bisa diberikan honor perbulan tetapi di berikan honor per 

kegiatan. Permendikbud mengenai SPI akan di evaluasi. 

3. Simpulan 

 

 

 

 

 

: Reformasi Birokrasi adalah menyerderhanakan layanan sehingga mudah 

terjangkau oleh semua pengguna. Pelayanan harus dilakukan dengan 

prima tetapi juga harus mengandung unsur mudah, murah, cepat, tidak 

pandang bulu. Sosialisasi ZI WBK harus diketahui oleh seluruh civitas 

atau pegawai Museum Kebangkitan Nasional, tidak hanya sampai pada 

jabatan tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatan kinerja sehingga 

seluruh pegawai harus terlibat aktif.  

Fungsi penguatan pengawasan harus ditingkatkan seiiring berjalan nya 

banyak dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap pribadi dapat 

menjadi pengawas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomor : 0403/F7.27/OT.01.03/2021 29 April 2021
Lampiran : - 

Hal : Undangan Rapat Sosialisasi Whistle Blowing 
sistem terkait Reformasi Birokrasi

Yth. Seluruh pegawai  

Dalam rangka persiapan ZI-WBK di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional, dengan ini 
mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Rapat Sosialisasi Whistle Blowing sistem terkait 
Reformasi Birokrasi di lingkungan Museum Kebangkitan Nasional yang akan dilaksanakan 
pada: 

hari, tanggal : Selasa, 4 Mei 2021 

pukul : 10.00 s.d. Selesai

tempat : Ruang Rapat Museum Kebangkitan Nasional 

acara : Sosialisasi Whistle Blowing sistem terkait Reformasi Birokrasi 

Bagi yang sedang WFH dapoat mengikuti melalui aplikasi zoom berikut :

Media : Zoom Meeting 

Meeting ID : 811 4344 7720 

Passcode : rbi 

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.  

Kepala,

Drs. Agus Nugroho, M.M.
NIP 196308201990011001

      KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
  MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL
 Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta 10410

 Telepon (021) 3847975
 Laman www.muskitnas.net 

Pos-el muskitnas@kemdikbud.go.id
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NOTULA RAPAT 

Nama rapat : Review SOP Reformasi Birokrasi 

Hari, Tanggal rapat : Kamis, 6 Mei 2021 

Waktu rapat : 10.00-.11.00 WIB 

Susunan acara rapat : 1. Pembukaan Rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

  2. Diskusi dengan peserta rapat 

  3. Penutup rapat oleh Kepala TU Museum Kebangkitan Nasional 

 

Pimpinan rapat 

Ketua : Anton Hariyanto 

Pencatat/Notulis : Rohaya Safitri 

Peserta rapat : 1. Anton Hariyanto 6. Suliwati 

  2. Abdul Rojak 7. Rohaya Safitri 

  3. M.Syahromi 8. Agus Susanto 

  4. Moh. Triono 9. Dimas Widono 

  5. Woro Kurniasih  

 

1. Persoalan yang dibahas : Review SOP Reformasi Birokrasi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 
 
Hubungan museum dengan masyarakat adalah jiwa dari pelaksanaan sebuah museum. Museum ada untuk memberikan apa yang 

masyarakat butuhkan baik dari segi pengetahuan, rekreasi, refleksi identitas diri, pewarisan budaya dan seterusnya. Maka daripada 

itu museum perlu untuk mengetahui persepsi, apresiasi, kebutuhan dan yang paling penting adalah apakah pesan yang ingin 

disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 

 
 
Museum sebagai institusi publik diukur keberhasilannya dari seberapa besar pengaruh pesan yang disampaikannya pada 

masyarakat. Pesan ini disampaikan melalui interaksi yang terjadi setiap hari baik dalam ruang-ruang pamer dan juga dalam ruang 

tata kota/daerah. Dalam ruang pamer, museum berinteraksi dengan masyarakat melalui tata pamer; koleksi yang ditampilkan; 

pemilihan informasi yang ditampilkan dan media penunjang lainnya. Museum juga berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang 

kota/daerah dengan eksistensinya sebagai tempat mengacu dalam hal pengetahuan dan kebudayaan. 

 
 
Untuk menelisik bagaimana hubungan antara museum dengan masyarakat, dibutuhkan studi audiens yang komprehensif. Studi 

audiens ini tidak hanya meliputi studi pengunjung, tapi juga semua stakeholder museum, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar 

museum; masyarakat yang belum pernah berkunjung; pekerja museum dan juga pamong budaya. Studi audiens dimulai dengan 

studi pengunjung yang dilengkapi dengan studi stakeholder (masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar museum; masyarakat 
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yang belum menjadi pengunjung; masyarakat yang berpotensi menjadi pengunjung; juga para pemerhati museum dan akademisi). 

Hal tersebut disusun karena museum butuh mengetahui efek yang mempengaruhi pengunjung dan selanjutnya museum butuh 

mengetahui efek apa yang diinginkan oleh calon pengunjung. 

 
 
Museum Kebangkitan Nasional sebagai lemari pajang sejarah bangsa Indonesia memiliki urgensi tinggi untuk memahami 

hubungannya dengan masyarakat, dengan stakeholder utamanya. Hal tersebut  karena Museum Kebangkitan Nasional perlu 

memahami bangsa yang diwakilinya, bangsa yang seharusnya merasa memiliki museum sebagai bagian dari hidup mereka. Hingga 

saat ini, museum-museum di Indonesia belum melakukan upaya untuk mengenal stakeholdernya, baik yang sudah pernah datang, 

rajin datang ataupun yang sehari-hari bersinggungan dengan museum. Untuk itu, sangat penting bagi Museum Kebangkitan 

Nasional untuk melakukan kajian terhadap pengunjung museumnya, dalam rangka pengembangan museum di masa yang akan 

datang. 
 

 
 

1.2 Maksud dan Tujuan 
 
Studi mengenai audiens sangat penting untuk dilakukan oleh museum-museum di Indonesia, terutama di Museum Kebangkitan 

Nasional. Hal ini karena Museum Kebangkitan Nasional perlu mengetahui sudut pandang audiens dalam pembentukan program- 

program yang ditujukan bagi masyarakat. Museum tidak bisa hanya mengambil satu sudut pandang museum saja dalam 

perancangan dan implementasi program-program publiknya, tetapi juga harus mempertimbangkan sudut pandangat dari berbagai 

aspek masyarakat. Dengan demikian, Museum akan mengetahui apakah pesan yang ingin mereka sampaikan dapat diterima oleh 

masyarakat dan bagaimana respon masyarakat terhadap pesan tersebut. 
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Oleh karena itu, studi hubungan museum dan masyarakat ini bertujuan agar Museum Kebangkitan Nasional dapat mengenali dan 

memahami kebutuhan pengunjung museum dan masyarakat yang menjadi audiensnya. Lebih lanjut lagi, studi ini bertujuan agar 

perancangan program aktivitas museum kedepannya tepat guna dan tepat sasaran. Ketepatan perencanaan menjadi penting 

karena selain museum adalah media pewarisan pengetahuan, museum juga adalah institusi yang hidup untuk publik yang dituju. 

 
 
 
 
1.3 Studi Hubungan Museum Kebangkitan Nasional dan Masyarakat 

 

 

1.3.1. Gambaran Tahap Studi 
 
 
 

Studi hubungan Museum Kebangkitan Nasional dan masyarakat ini adalah suatu tahap awal yang dapat dilakukan oleh Museum 

Kebangkitan Nasional untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Idealnya, studi hubungan 

Museum Kebangkitan Nasional dan Masyarakat ini membutuhkan waktu sekitar satu tahun tetapi juga dapat dilakukan secara 

intensif dalam jangka waktu enam bulan. Penelitian dibagi dalam empat bagian yang masing-masing dilakukan dalam waktu tiga 

bulan dibagi dalam pembagian kuartal yang diisi oleh 4 tahap studi: 

- Triwulan I (T1) : Studi Pengunjung & calon pengunjung 
 

- Triwulan II (T2) : Studi Masyarakat sekitar lokasi museum 
 

- Triwulan III (T3) : Focus Group Discussion ― Diskusi Warung Kopi Masyarakat, Akademisi & Pemerhati Museum 
 

- Triwulan IV (T4) : Analisa dan penyusunan luaran penelitian 
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Idealnya, tiga bagian penelitian pertama dilakukan secara bertahap agar adanya kesinambungan dalam mengikuti tren yang 

ditemukan di lapangan. Akan tetapi pada pelaksanaannya, studi pada Triwulan I, II, dan III dapat dilaksanakan dalam waktu yang 

bersamaan, terkait dengan urgensi penelitian. Sedangkan studi Triwulan IV harus dilakukan setelah tiga bagian penelitian lainnya 

selesai karena pada bagian ini, rangkuman pandangan berbagai aspek masyarakat (eksternal) akan dibandingkan dengan hasil 

analisa atau rangkuman pandangan dari dalam masyarakat (internal). Bagian studi terakhir ini akan berpusat pada merangkum, 

menganalisa tren hubungan antara variabel dan pada akhirnya menghasilkan luaran berupa panduan untuk museum menggunakan 

temuan data dari keseluruhan penelitian. 

 
 
a. Triwulan I (T1) : Studi Pengunjung & calon pengunjung 

 

Studi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu studi pengunjung yang dilakukan di dalam Museum Kebangkitan Nasional dan studi 

calon pengunjung yang dilakukan di museum-museum lain yang berlokasi di Jakarta. 

Studi pengunjung dilakukan dengan target responden yang harus didapatkan dalam distribusi waktu kunjung yang mewakili 
 

masing-masing karakter waktu kunjung. Untuk studi pengunjung Museum Kebangkitan Nasional, target responden 50 dalam 

10 - 25 hari merupakan awal yang cukup untuk melihat kecenderungan pola yang ada dalam waktu penelitian lapangan yang 

singkat, walaupun idealnya angka target responden adalah 10% dari jumlah pengunjung museum dalam setahun. Dalam hal 

ini, karena jangka waktu penelitian yang singkat, maka target responden adalah 10% dari jumlah pengunjung Museum 

Kebangkitan Nasional selama 1 bulan. 

 
 

Studi pengunjung Museum Kebangkitan Nasional tentunya akan memperlihatkan bagaimana ragam kelompok masyarakat 

yang pernah berinteraksi dengan museum. Tujuan dari studi pengunjung Museum Kebangkitan Nasional selain mendapatkan 
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gambaran umum (demografi) juga mendapatkan karakteristik kelompok pengunjung. Kemudian juga dapat memberikan 

pengetahuan tentang: 

(1) Persepsi pengunjung terhadap museum 
 

(2) Kebutuhan pengunjung dari segi fasilitas dan informasi museum 
 

(3) Efektifitas penyampaian informasi di museum 
 
 
 

Menurut Hopson dan Scally (1997:30-31) dalam Subaedah (2004:36), pelayanan yang baik adalah yang memberikan pelanggan 

sedikit lebih banyak dari yang pelanggan harapkan. Pelayanan yang baik bukanlah selalu tersenyum kepada pelanggan, tetapi 

membuat pelanggan tersenyum kepada anda. Irawan (2002) menjelaskan bahwa pelanggan yang puas adalah pelanggan yang 

merasa mendapatkan value dari pemasok, produsen atau penyedia jasa. Value ini dapat berasal dari produk, pelayanan, sistem 

atau sesuatu yang bersifat emosi. Jadi, jika value dari pelanggan adalah kenyamanan, maka kepuasan akan datang apabila 

pelayanan yang diperoleh benar-benar nyaman. 

 
Pelayanan ini kemudian menjadi penting terutama dalam kaitannya untuk pemenuhan kepuasan pelanggan, atau pengunjung 

dalam dunia permuseuman. Ini karena apabila  pengunjung merasa puas,  maka  secara  otomatis mereka  akan  membagi 

pengalaman tersebut kepada orang lain, dan hal ini tentunya akan menguntungkan bagi pihak museum. Namun, hal serupa 

juga berlaku sebaliknya, apabila pelayanan yang diberikan museum tidak baik sehingga tidak memuaskan pengunjung, maka 

mereka tetap akan membagi hal tersebut dengan orang lain, akibatnya tentu selain menurunkan jumlah pengunjung juga 

membuat nama museum itu sendiri tercemar. 
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Kualitas pelayanan museum harus dilihat berdasarkan sudut pandang pengguna, bukan berdasarkan sudut pandang pengelola 

museum (McLean, 1997:120). Konsep kualitas pelayanan yang sering digunakan hingga saat ini adalah konsep Service Quality 

(ServQual) yang dikembangkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry. Konsep ini memberikan indikator ukuran kepuasan 

konsumen yang terdiri dari lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: 

  

1. Tangible 
 

Karena pelayanan itu tidak dapat dilihat dan disentuh, maka dimensi pelayanan yang tangible menjadi ukuran yang penting 

dalam pelayanan. Kualitas layanan ini berupa fasilitas fisik, karyawan dan alat-alat komunikasi yang disediakan oleh museum. 

 
 

2. Realibility 
 

Dimensi ini mengukur bagaimana kemampuan dan kehandalan museum dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya. 

Dalam hasil klipingnya, Irawan (2002) menyatakan bahwa sekitar 60% keluhan konsumen berasal dari ketidakpuasan 

terhadap perusahaan yang berhubungan dengan dimensi ini. Konsumen mengeluh karena perusahaan tidak menepati 

janjinya atau melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan. Maka menjadi sangat penting bagi museum untuk 

menyajikan data yang akurat berkaitan dengan koleksi yang dipamerkan, termasuk ketepatan pemandu dalam memberikan 

informasi kepada pengunjung. 

 
 

3. Responsiveness 
 

Dalam dimensi ini, yang menjadi ukuran adalah kesanggupan museum untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara 

cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan pengunjung. 
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4. Assurance 
 

Dimensi assurance mengukur kemampuan dan keramahan, serta sopan santun karyawan dalam membangun keyakinan dan 

kepercayaan pengunjung. Ada empat aspek penting dalam dimensi ini, yaitu keramahan, kompetensi, kredibilitas dan 

keamanan. 

 
 

5. Empathy 
 

Abraham Maslow (1954), mengemukakan suatu teori tentang kebutuhan manusia, yaitu pada tingkat yang semakin tinggi, 

kebutuhan manusia tidak lagi dengan hal-hal yang primer, tetapi sudah sampai pada kebutuhan ego dan aktualisasi. 

Pengunjung museum berharap bahwa museum mau mengenal mereka secara pribadi, sehingga alangkah baiknya jika 

museum memiliki data tentang pengunjungnya. 

 
Konsep ServQual mengaitkan dua dimensi, yaitu konsumen (customer) dan provider. Pada dua dimensi tersebut terjadi 

kesenjangan (gap) antara harapan dengan kenyataan yang dialami oleh konsumen. Allen (2001) dalam Black (2005) 

mengadopsi konsep ServQual dan Histoqual1 untuk mengukur kualitas pelayanan pengunjung di museum, dan menyebutnya 

dengan Musequal. Konsep Musequal telah diuji berdasarkan persepsi pengunjung di Museum of Science and Industry, 

Manchester, dan Derby Museum and Art Gallery. Konsep ini mengembangkan pula dimensi komunikasi dalam pelayanan di 

museum, yaitu: 
 

 
 
 
 
 

1 
Histoqual merupakan konsep hasil pengembangan Servqual, yang dibuat oleh  Frochot dan Hughes dalam rangka mengembangkan kualitas pelayanan pada rumah-rumah 

bersejarah. Dimensi yang dibuat terdiri dari responsiveness, tangibles, communication, consumables, dan emphaty. 
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1. Tangibles (Fisik) 
 

Dimensi ini berkaitan dengan aspek fisik museum, mulai dari perawatan pameran hingga kebersihannya, keamanan dan 

bahkan fasilitas parkir. 

 
 

2. Responsiveness (Daya Tanggap) 
 

Merupakan gabungan dari dimensi realibility dan assurance dalam konsep Servqual, berkaitan dengan keahlian, sikap dan 

penampilan para pegawai. 

 
 

3. Awareness (Kepedulian) 
 

Menyatukan akses sosial, fisik, emosi dan intelektual. 
 

 
 

4. Communication  (Komunikasi) 
 

Dimensi ini diadopsi dari konsep Histoqual, dan menjadi isu utama dalam museum. Communication menyangkut orientasi 

pengunjung, pengoperasian informasi dan alat-alat pendukungnya. 

 
 

5. Consumables2
 

 

Dimensi ini berkaitan dengan fasilitas jual beli bagi pengunjung, seperti ragam produk yang ada di toko soevenir atau kafe. 
 
 
 

2 
Istilah ini sengaja tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ditemukan padanan kata yang tepat. 
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Perlu diingat dalam hal ini, pelayanan terhadap pengunjung berada dalam semua aspek yang ada di museum, termasuk 

bangunannya, koleksi dan pameran yang disajikan, staf yang bertugas, serta segala sesuatu yang membuat kunjungan ke 

museum menjadi hidup. Namun yang terpenting adalah, fungsi utama dari pelayanan pengunjung ini adalah untuk membuka 

akses bagi semua lapisan masyarakat ke museum, baik mereka yang telah menjadi pengunjung museum maupun yang belum. 

Bagaimana museum merespon kebutuhan dan keinginan pengunjung, dan dapat membuat mereka merasa nyaman merupakan 

satu hal penting yang menjadi pengalaman mereka ketika berkunjung ke museum. 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei pengunjung dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka (open- 

ended), yang dilakukan di dalam museum. Perangkat yang digunakan adalah kuisioner yang menjadi panduan dalam 

melakukan survei. Kuisioner akan diujicoba terlebih dahulu di lapangan sebelum hasil kuisioner benar-benar dipakai dalam 

pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk menemukan pertanyaan yang paling tepat untuk mendapatkan jawaban yang 

dicari.Selain itu, uji coba lapangan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa responden dapat mengerti dan menjawab 

pertanyaan yang diajukan tanpa mengalami kesulitan. 

 
Dimensi dalam kuesioner ini mengadopsi konsep musequal yang diperkenalkan oleh Emily Allen, dengan penyesuaian tertentu 

dikaitkan dengan layanan yang tersedia di Museum Kebangkitan Nasional. Format jawaban dengan menggunakan skala Likert 5 

(lima) tingkat berdasarkan kontinum sangat setuju – sangat tidak setuju dan kontinum sangat penting – tidak penting. Untuk 

kenyataan yang dirasakan (perceived service) diberi bobot sebagai berikut: 

 
(1) Sangat tidak setuju 

(2)Tidak setuju 

(3)Kurang setuju 
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(4)Setuju 

(5)Sangat setuju 

 

Sementara itu, untuk kualitas layanan yang diharapkan (expected service) diberikan bobot sebagai berikut: 

(1)Tidak penting 

(2) Kurang penting 

(3)Cukup penting 

(4)Penting 

(5)Sangat penting 

 
Sebelum penyebaran kuesioner, terlebih dahulu ditetapkan populasi dan sampel pengunjung Museum Kebangkitan Nasional. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti (Sugiyono, 2001 : 57). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 

yang ditemui selama berlangsungnya penelitian di lapangan pada bulan Maret – Mei 2014. 

 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling non-random yaitu purposive sampling. 

Beragamnya pengunjung Museum Kebangkitan Nasional membuat informasi yang diperoleh akan sangat bervariasi. Namun, 

dengan pertimbangan bahwa pengunjung anak-anak dengan tingkat pendidikan TK dan SD belum memahami pertanyaan- 

pertanyaan yang diajukan dan mereka dianggap belum dapat memberikan jawaban yang objektif, maka sampel penelitian 

dimulai dari pengunjung anak-anak dengan tingkat pendidikan SLTP hingga pengunjung dewasa. 
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Pengambilan data lewat kuesioner dilakukan setiap hari selama satu minggu pada minggu ke-3 bulan Maret, yang bertujuan 

untuk mendapatkan responden sesuai dengan kriteria yang telah dibuat. Hal ini karena biasanya, pengunjung museum pada 

hari Selasa - Jumat didominasi oleh pelajar, sehingga akan sulit untuk mendapatkan pengunjung dari kalangan mahasiswa dan 

wisatawan. 

 
Selain itu, diperlukan juga jawaban berupa respon melalui pertanyaan terbuka, untuk menggali lebih jauh keterangan yang 

dibutuhkan terkait dengan pelayanan di Museum Kebangkitan Nasional. Pelayanan museum terkait erat dengan kebutuhan 

pengunjung terhadap museum tersebut, sehingga pengunjung museum kemudian dapat dibagi menjadi pengunjung keluarga, 

pelajar, dan pengunjung dengan kebutuhan khusus (Hooper-Greenhill, 1994:100 - 101). Kategori inilah yang digunakan sebagai 

dasar pemilihan responden di Museum Kebangkitan Nasional. 

 
Responden pelajar masih dibedakan menurut tingkat pendidikannya, yaitu pelajar SLTP, SMU dan mahasiswa. Namun karena 

wawancara ini membutuhkan jawaban yang sangat mendalam dari pengunjung museum, maka hanya diambil responden 

dengan tingkat pendidikan SMU dan mahasiswa karena dianggap telah memahami maksud dan tujuan dari tiap pertanyaan, 

sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan. 

 
Tahap yang dilakukan pada pengolahan data ini meliputi pengkodean, cek kesalahan, membuat struktur data, dan tabulasi 

data. Pengkodean data dilakukan dengan menterjemahkan data ke dalam angka, yang tujuannya untuk mempermudah proses 

memindahkan data  ke dalam komputer.  Struktur  data  dibuat  sesuai dengan cakupan data  yang  dibutuhkan,  kemudian 

dipindahkan ke dalam komputer. 
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Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS for windows, dengan output berupa hasil tabulasi frekuensi dan 

tabulasi silang data. Frekuensi jawaban yang diberikan oleh pengunjung adalah berdasarkan layanan dan harapan mereka 

terhadap museum. Pengolahan kuesioner ini juga untuk mengetahui lebih lanjut karakteristik pengunjung museum, yang terdiri 

dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tujuan kunjungan mereka ke museum. 

 
Studi calon pengunjung dapat dilakukan dengan tehnik yang serupa dengan studi pengunjung, akan tetapi dilakukan di luar 

museum. Para calon pengunjung ini adalah masyarakat yang dapat ditemui di lokasi-lokasi yang memberi kemungkinan bisa 

menemui calon pengunjung Museum Kebangkitan Nasional, seperti di area museum lain dalam kota atau propinsi yang sama. 

Studi calon pengunjung ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk 

mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, atau dengan kata lain berpotensi menjadi pengunjung Museum Kebangkitan 

Nasional, alasan mereka belum mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, dan efektifitas penyampaian informasi museum 

kepada masyarakat luas. 

 
 
b. Triwulan II (T2) : Studi Masyarakat sekitar lokasi museum 

 

Studi masyarakat sekitar lokasi museum penting untuk mengevaluasi kedudukan museum dalam tata ruang kota/daerah. 

Masyarakat sekitar menjadi sumber yang terpercaya untuk menanyakan bagaimana tingkat rasa kepemilikan (ownership) oleh 

lingkungan dan bagaimana museum menyesuaikan diri serta berbaur dengan lingkungan di sekitarnya.Urgensi studi ini adalah 

karena jika rasa kepemilikan tinggi dimiliki oleh masyarakat sekitar, masyarakat bisa menjadi duta museum yang terpercaya 

dan membantu dalam perkembangan sosial museum ke depannya. 
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Studi ini dapat dilakukan dengan metode wawancara mendalam ataupun dengan metode diskusi town hall atau yang bisa kita 

sebut diskusi ― warung kopi. Pertanyaan yang ditanyakan atau didiskusikan akan berfokus pada interaksi mereka sehari-hari 

dengan museum sebagai sebuah insitusi dan peran museum dalam kehidupan mereka, juga harapan mereka dalam inklusifitas 

museum di lingkungan mereka. Metode diskusi town hall/ warung kopi adalah metode semacam focus group discussion akan 

tetapi dengan format perbincangan yang ringan, seakan-akan seperti pertemuan informal masyarakat di balai kota mereka atau 

warung kopi sekitar. Dalam metode ini, pembicaraan akan terjadi secara interaktif antara moderator dan semua partisipan. 

 
 
1.3.2. Perangkat Studi 

 

Perangkat studi ini terbagi dalam dua jenis, yaitu perangkat yang berupa: 
 
 
 

1. Kuisioner 
 

Kuisioner akan memberikan gambaran data kuantatif yang dapat memperlihatkan pola dan tren perilaku masyarakat terhadap 

museum. Pertanyaan yang ditanyakan oleh surveyor akan menghasilkan jawaban yang terdiri beberapa pilihan dalam satu 

rangkaian tingkatan subjektifitas dari responden. Kuisioner sebelum menjadi perangkat resmi yang dipakai dalam pengumpulan 

data lapangan akan mealui proses tes dalam pilot project. Tes ini dibutuhkan untuk melihat efektifitas pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan (daftar pertanyaan terlampir). 

 
 
2. Panduan wawancara 

 

Wawancara dilakukan untuk melingkup tema-tema yang mebutuhkan pendapat mendalam dari responden, lebih dalam daripada 

yang dapat diberikan oleh kuisioner, dalam melakukan wawancara, pewawancara akan melaksanakan wawancara dengan
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menggunakan panduan yang sudah distandarisasi. Panduan wawancara ini akan disusun dengan memperhatikan aspek-aspek 

sosial yang diakibatkan oleh keberadaan museum. Seperti halnya kuisioner, panduan ini juga akan melalui proses tes dalam pilot 

project sebelum benar-benar digunakan dalam pengumpulan data (rincian panduan wawancara terlampir). 

 
 

Surveyor & Pewawancara 
 

Baik surveyor atau pewawancara akan mendapatkan pengarahan dan diberikan pelatihan untuk meakukan survei dan wawancara 

dalam langkah-langkah yang distandarisasi. Supervisor lapangan akan siaga di area pengumpulan data untuk mengawasi 

jalannya pengumpulan data dan juga membantu menyelesaikan permasalahn yang dihadapi di lapangan. 

 
 
c. Triwulan III (T3) : Masyarakat, Akademisi & Pemerhati 

 

Studi pada triwulan III ini berupa kegiatan focus group discussion (FGD) yang partisipannya terdiri dari kalangan masyarakat 

yang berada di sekitar museum, akademisi dan pemerhati museum. Para partisipan FGD akan memberi respon dan masukan 

berdasarkan hasil penelitian survei T1 dan T2. Berbeda dengan masyarakat yang memberikan buah pemikiran dari sudut 

pandang awam, akademisi dan pemerhati dapat menyumbangkan analisa dan rekomendasi dalam pengembangan museum di 

masa yang akan datang. 

 
FGD dilakukan dalam bentuk bincang santai, atau biasa disebut dengan istilah bincang ―warung kopi, beberapa kelompok, 

yang dilaksanakan dalam frekuensi yang berkesinambungan dalam satu periode. FGD bisa berupa kumpul-kumpul ngopi atau 

brunch atau dalam bentuk lain yang bisa dikemas baik secara semi formal dipandu oleh seorang moderator untuk 

mengarahkan jalannya diskusi.Inti dari pelaksanaan FGD ini adalah rekaman informasi dari kelompok akademisi dan para 

pemerhati museum dari sudut pandang mereka. 
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d. Triwulan IV (T4) : Analisa dan penyusunan panduan perancangan program 
 

PadaTriwulan IV ini akan dilakukan dua kegiatan, yaitu (1) Bersama pihak museum melakukan studi analisa dan (2) Penyusunan 

panduan perancangan program museum. Kedua kegiatan ini akan menjadi data yang melengkapi penelitian sehingga 

pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini menjadi menyeluruh dan mencakup semua sisi. 

 
 

Setelah penelitian yang mengumpulkan pandangan dari pihak eksternal yang dilakukan dalam tiga tahap sebelumnya, pada 

tahap ini analisa akan melengkapi hasil studi lewat sudut pandang internal yang dihasilkan. Sementara itu, panduan 

perancangan program merupakan uraian yang dapat memandu perancang program di Museum Kebangkitan Nasional untuk 

menggunakan data, pola serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini. Kegiatan ini merangkum dan menganalisa hasil 

kegiatan di tiga penelitian pertama dan kemudian merumuskan panduan untuk membentuk program yang tepat bagi museum. 

Diharapkan dari analisa ini akan ditemukan karakteristik masyarakat yang terlibat; ragam program dengan audiens yang tepat; 

metode komunikasi yang cocok bagi tiap kelompok masyarakat dan seterusnya. 

 
 
1.4 Luaran Studi 

 

 

Luaran studi ini akan berupa laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan produk berupa panduan perencanaan program di 

Museum Kebangkitan Nasional. Panduan yang dihasilkan akan berupa uraian kerangka serta aspek-aspek yang harus 

dipertimbangkan dalam perancangan program. Dengan mengacu pada analisa data dari hasil penelitian selama tiga kwarter 

beserta analisa dari Museum Kebangkitan Nasional Indonesia, panduan ini menyediakan perangkat perancangan yang akan 

membantu  Museum  Kebangkitan  Nasional Indonesia  dalam  menyusun  program  yang  tepat  guna  dan  tepat  sasaran.  Ibarat 
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menyusun sebuah dinding, panduan ini akan menyediakan bahan yang diperlukan seperti batu bata dan semen perekat dengan 

kadar paduan yang tepat berdasarkan data yang dimiliki. 

Aspek-aspek yang akan diuraikan dalam panduan tersebut antara lain: 
 

1. Karakteristik kelompok masyarakat yang akan menjadi target program 
 

2. Statistik kepopuleran koleksi dan tema yang sedang ditampilkan 
 

3. Ragam program standar museum yang dapat disajikan beserta target kelompok yang jelas serta aspek-aspek pendukung 

yang paling efektif dalam menyampaikan informasi 

4. Tema-tema baru yang ingin dijelajahi atau diminati masyarakat yang perlu diwujudkan dalam bentuk program 
 

5. Program-program alternatif yang popular di masyarakat yang dapat dicoba diaksanakan di Museum 
 

Panduan ini dapat digunakan secara sederhana dalam menyusun kerangka program dengan aplikasi sebuah ceklist atau form dasar 

yang harus diisi oleh perancang (contoh ceklist/form kerangka terlampir). Aplikasi form tersebut diharapkan dapat mengorganisir 

ide dan konsep yang disusun untuk merancang program yang tepat guna dan tepat sasaran. Konsep mindmapping atau pemetaan 

ide menjadi dasar pembentukan form tersebut.  Dalam proses perancangan program di institusi manapun yang melibatkan 

masyarakat, pemetaan ide menjadi alat yang efektif dalam menemukan relevansi ide dan tema yang berkembang dengan 

kebutuhan yang dituju. 

 
 
Praktik pelatihan penggunaan panduan perancangan program hendaknya dilakukan setelah program ini selesai. Pelatihan 

perancangan program hendaknya diikuti oleh staf museum yang akan dilibatkan dalam perancangan program, seperti dari bagian 

koleksi, edukasi, konservasi dan juga administrasi. Keberagaman latar belakang bagian museum menjadi penting kala membentuk 

tim perencanaan, karena masing-masing akan memiliki pengetahuan dan pengalaman berbeda yang dapat saling mendukung 
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dalam proses  perencanaan. Dalam pelatihan tersebut, tim perencana akan dilatih menyusun perencanaan program dengan 

menggunakan panduan yang disintesiskan dari hasil penelitian ini. Perencanaan akan meliputi tahap konseptual dan reasoning; 

penyusunan anggaran; perancangan teknis; dan perancangan implementasi. Diharapkan setelah pelatihan para staff museum akan 

dapat memakai panduan dalam menghasilkan program yang tepat sasran dan tepat guna. 

 
 
 
 
1.5. Waktu Pelaksanaan 

 

 

Pada awalnya, studi hubungan museum dan masyarakat ini direncanakan untuk mulai berjalan pada bulan Maret hingga Mei 2014. 

Namun, pada saat pelaksanaan FGD terjadi pergeseran jadwal karena padatnya kegiatan di Museum Kebangkitan Nasional. FGD 

yang seharusnya dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Mei bergeser ke minggu pertama awal bulan Juni. Pergeseran waktu 

pelaksanaan ini berpengaruh pada penyelesaian laporan yang juga seharusnya telah selesai pada akhir bulan Mei, hingga bergeser 

ke akhir Juni. Namun secara umum tidak merubah atau menghambat proses pengumpulan dan analisis data kegiatan lainnya. 
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BAB 2 
 
 

PROFIL MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 
 
 
 
 
 

2.1 Gambaran Umum Museum Kebangkitan Nasional 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Gedung Museum Kebangkitan Nasional 

Museum Kebangkitan Nasional menempati bangunan 

yang dulu merupakan Gedung STOVIA yang dibangun 

pertama kali pada tahun 1899. Pada mulanya, gedung 

ini dipergunakan sebagai pendidikan Sekolah Dokter 

Djawa dan sekolah kedokteran Bumiputera, yang lebih 

dikenal dengan sebutan STOVIA (School Tot Opleding 

Van Inlandsche Artsen). Gedung ini, secara resmi dibuka 

pada tahun 1902 dan di dalamnya terdapat asrama. 

Karena tidak dapat menampung banyak mahasiswa, 

STOVIA dipindahkan ke jalan Salemba (sekarang FK-UI). 

Bangunan ini digunakan untuk asrama dan pendidikan 

lainnya, seperti asisten apoteker, MULO, dan AMS. 
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Pada tahun 1942 - 1945, gedung ini selanjutnya menjadi tempat tawanan perang tentara belanda. Tahun 1945 - 1973 gedung 

STOVIA ini menjadi tempat hunian tentara KNIL belanda yang berasal dari Ambon. Pada tahun 1973 Pemerintah DKI Jakarta 

melakukan pemugaran dan pada tahun 1974 gedung ini diresmikan menjadi gedung bersejarah bernama gedung Kebangkitan 

Nasional yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta. 

 
 
Sejak diresmikan, terdapat empat museum di dalam gedung kebangkitan nasional ini, yaitu Museum Pers, Museum Wanita, 

Museum Kesehatan, dan Museum Boedi Oetomo. Pada tahun 1982, gedung ini beralih ke Pemerintah Pusat Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1983, gedung ini diresmikan menjadi cagar budaya. Pada tanggal 17 Februari 1984, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengelurkan SK nomor 030/0/1984 tentang struktur organssasi dan  tata kerja 

pemyelenggaraan museum dengan nama Museum Kebangkitan Nasional. Keempat museum di dalamnya dilebur menjadi Museum 

Kebangkitan Nasional. Tanggal 13 Desember 2001 museum ini menjadi Unit Pelaksana Teknik (UPT) dari Kementrian Kebudayaan 

dan Pariwisata di bawah Direktorat Permuseuman. Pada akhirnya, di tahun 2012 museum pengelolaan di bawah Kemendikbud 

sampai sekarang (Nur Khozin, dkk. 2012). 

 
 
 
Museum Kebangkitan Nasional kini terdiri dari satu kompleks bangunan berbentuk persegi panjang yang tidak simetris pada sisi 

utara dan barat. Seperti halnya bangunan yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, di bagian dalam kompleks bangunan 

terdapat taman dan beberapa bangunan terpisah yang terletak di bagian tengah. Bangunan utama mengikuti bentuk denah 

kompleks, dan terdiri dari banyak ruang. Hal ini karena latar sejarah Gedung STOVIA adalah sekolah kedokteran, sehingga 

membutuhkan banyak ruang yang digunakan sebagai kelas. Namun, pada masa Jepang di Indonesia di tahun 1942 - 1945, gedung 
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ini dijadikan sebagai tempat penampungan tentara-tentara Belanda. Gedung ini juga sempat menjadi tempat hunian bagi bekas 

tentara KNIL Belanda yang berasal dari Ambon beserta keluarganya. Hingga kemudian pada tahun 1973, Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta melakukan pemugaran dan renovasi gedung, sekaligus mengambil alih pengelolaan gedung tersebut. 

 
Saat ini, Gedung STOVIA telah berubah fungsi menjadi Museum Kebangkitan Nasional (MKN). Tujuan utama MKN adalah sebagai 

tempat pelestarian dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebangkitan nasional, dalam rangka memperkukuh 

jati diri bangsa. Museum ini merupakan pusat informasi sejarah kebangkitan nasional, karena di gedung ini pula perkumpulan 

pemuda Boedi Oetomo lahir. 

 

Bangunan utama gedung MKN digunakan sebagai ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang kantor, perpustakaan, 

ruang penyajian dan layanan edukasi, serta ruang konservasi dan koleksi. Sementara bangunan-bangunan yang berada di tengah 

bangunan utama saat ini digunakan sebagai ruang pameran kontemporer, ruang discovery, ruang kendali teknis, ruang serbaguna, 

dan ruang audio visual. 

 
Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas 

Museum Kebangkitan Nasional Bab I Pasal 1, diuraikan bahwa tugas Museum Kebangkitan Nasional adalah: 

 
a. Melaksanakan penyusunan program kerja museum; 

 

b. Melaksanakan pengkajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
 

c. Melaksanakan pengumpulan dan akuisisi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
 

d. Melaksanakan registrasi, inventarisasi, dan katalogisasi koleksi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
 

e. Melaksanakan penyimpanan dan pengamanan benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
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f. Melaksanakan penyajian benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
 

g. Melaksanakan publikasi dan promosi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
 

h. Melaksanakan dokumentasi benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
 

i. Melaksanakan pemanduan, penyuluhan, seminar, lokakarya, dan layanan edukasi lainnya yang berhubungan dengan sejarah 

kebangkitan nasional; 

j. Melaksanakan di bidang benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 
 

k. Melaksanakan evaluasi pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, dan layanan edukasi di bidang 

benda bernilai sejarah kebangkitan nasional; 

l. Melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, 

dan kerumahtanggaan Museum Kebangkitan Nasional; 

m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Museum Kebangkitan Nasional; 
 

n. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen museum, dan 
 

o. Melaksanakan penyusunan laporan Museum. 
 
 
 

2.2 Karakteristik Pengunjung Museum 
 

Untuk mengenali pengunjung Museum Kebangkitan Nasional, maka perlu diketahui karakteristik pengunjung yang datang ke 

museum. Dalam studi ini, karakteristik pengunjung dibagi berdasarkan demografi, antara lain menurut jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tujuan kunjungan ke museum. Pengunjung yang dimaksud dalam studi ini adalah 

responden yang berjumlah 50 orang, yang diambil dari rentang waktu 1 bulan selama masa studi pengunjung di Museum 

Kebangkitan Nasional dilakukan. 
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Gambar 2 & 3. Responden Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 
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Berdasarkan hasil survei tersebut, maka karakteristik pengunjung Museum Kebangkitan Nasional adalah sebagai berikut: 
 

2.2.1. Jenis Kelamin 
 

Pengunjung dengan jenis kelamin laki-laki yang mengunjungi Museum 

Kebangkitan Nasional lebih banyak dijumpai dibandingkan dengan pengunjung 

perempuan. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 32 pengunjung (64%) merupakan 

laki-laki, sementara 18 pengunjung (36%) lainnya adalah perempuan. 

 
 
 
 

 
Diagram 2.1 Karakteristik Jenis Kelamin Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 

 

 
2.2.2. Usia 

 

Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional didominasi oleh mereka yang 

berusia 20 - 30 tahun, yaitu sejumlah 28 orang (56%). Pengunjung berikutnya 

didominasi oleh pengunjung yang berusia dibawah <20 tahun. Sementara itu, 

pengunjung dia tas usia 30 tahun tidak banyak mengunjungi Museum 

Kebangkitan Nasional, apalagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. 

 
 
 
 

Diagram 2.2 Karakteristik Usia Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 
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2.2.3. Tingkat Pendidikan 
 

Sesuai dengan mayoritas usia pengunjung yang mengunjungi Museum 

Kebangkitan Nasional, yaitu antara 20 – 30 tahun, maka dominasi pengunjung 

berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan sebagian besar adalah sarjana dan 

pelajar SMA. Sebanyak 23 pengunjung (46%) pengunjung memiliki latar 

pendidikan perguruan tinggi dan 17 orang (34%) berlatar belakang pendidikan 

SMA. Sisanya, sebanyak 8 orang pengunjung (16%) memiliki latar pendidikan 

D3/Akademi, dan hanya 2 orang (4%) yang berlatar pendidikan SLTP. 

 

 

Diagram 2.3 Karakteristik Pendidikan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 
 

 
 

2.2.4. Pekerjaan 
 

Tingkat usia pengunjung Museum Kebangkitan Nasional memberikan gambaran 

jenis pekerjaan yang mereka miliki. Remaja dan dewasa pengunjung museum 

sebagian besar merupakan pelajar/mahasiswa, yaitu sebanyak 32 orang (80%). 

Selain itu, tidak banyak variasi pekerjaan yang dimiliki oleh pengunjung 

museum, sebanyak 6 orang (15%) memiliki pekerjaan lainnya, dan hanya 2 

orang (5%) yang berprofesi sebagai PNS. 
 

 
 
 

Diagram 2.4 Karakteristik Pekerjaan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 
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2.2.5. Tujuan Kunjungan 
 

Tujuan  kunjungan  memperlihatkan  variasi  yang  beragam  dari  pengunjung  Museum  Kebangkitan  Nasional.  Sebagian  besar 

pengunjung  datang  ke  museum  dengan  tujuan  untuk  berekreasi,  yaitu 

sebanyak 25 orang (50%). Kemudian banyak juga pengunjung yang datang 

ke museum untuk tujuan penelitian. Hal ini mungkin terkait dengan sejarah 

Museum Kebangkitan Nasional, termasuk juga koleksi yang dimiliki oleh 

museum tersebut. Siswa yang datang karena wajib kunjung museum juga 

tampak sebagai pengunjung museum. Selain itu, ada juga pengunjung yang 

datang sebagai undangan (karena bertepatan dengan acara pembukaan 

Pameran 9 Tokoh Boedi Oetomo), dan pengunjung lainnya datang dengan 

berbagai tujuan lain. 

 
 

Diagram 2.5 Karakteristik Tujuan Kunjungan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 
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BAB 3 

HASIL STUDI 

3.1 Analisis Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 
 

Selain untuk mengetahui karakteristik pengunjung museum, dalam kuesioner juga disertakan indikator-indikator pernyataan 

mengenai kinerja dan harapan pengunjung terhadap layanan yang diberikan oleh Museum Kebangkitan Nasional. Berdasarkan hasil 

survei ini kemudian dapat diketahui gambaran panilaian yang diberikan oleh pengunjung berkaitan dengan kinerja layanan yang 

diterima oleh pengunjung museum. 

 

Layanan pengunjung dibagi berdasarkan dimensi dalam kualitas pelayanan museum (museum quality), yang terdiri atas dimensi 

fisik, daya tanggap, kepedulian, komunikasi, dan  . Lima dimensi tersebut kemudian diuraikan dalam 35 indikator pernyataan 

mengenai layanan museum, sesuai dengan kondisi yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Dimensi fisik meliputi indikator 

P1 – P7, dimensi daya tanggap meliputi indikator P8 – P17, dimensi kepedulian meliputi indikator P18 – P23, dimensi 

komunikasi meliputi indikator P24 – P31, dan dimensi consumables meliputi indikator P32. Penilaian yang diberikan memiliki 

kontinum 1 (sangat tidak setuju) – 5 (sangat setuju). Berikut ini adalah deskripsi data berdasarkan hasil penghitungan kuesioner 

terhadap layanan Museum Kebangkitan Nasional : 

 
 
 

3.1.1. Dimensi Fisik (Tangibles) 
 

Indikator dalam dimensi fisik ini meliputi 7 pertanyaan yang berkaitan dengan layanan fisik yang ada di Museum Kebangkitan 

Nasional. Indikator tersebut antara lain pernyataan bahwa : 

✓ bangunan MKN terawat dengan baik (P1/E1), 
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✓ fasilitas parkir memuaskan (P2/E2), 
 

✓ toilet tersedia bagi pengunjung dan nyaman (P3/E3), 
 

✓ perpustakaan tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pengunjung (P4/E4), 
 

✓ koleksi museum tertata dengan menarik (P5/E5), 
 

✓ koleksi museum mudah dilihat (visible) oleh pengunjung (P6/E6), dan 
 

✓ koleksi yang ditampilkan terawat dengan baik (P7/E7). 
 
 
 

a. Indikator P1/E1 
 

Berdasarkan hasil penghitungan kuesioner, sebanyak 28 orang (56%) menyatakan setuju bahwa bangunan Museum Kebangkitan 

Nasional terawat dengan baik. Bahkan sebanyak 15 orang (30%) menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hanya 7 

orang (14%) yang memberikan pernyataan kurang setuju. 

Harapan  pengunjung  yang  diwakili  oleh  responden  atas  pernyataan  pada  indikator  E1  menyatakan  bahwa  sebanyak  26 
 

responden (52%) memberi jawaban sangat penting dan 21 responden (42%) menjawab penting atas pernyataan bahwa 

bangunan Museum Kebangkitan Nasional terawat dengan baik. Hanya 1 responden (2%) yang menjawab tidak penting dan 1 

responden (2%) lainnya menjawab sangat tidak penting atas pernyataan tersebut. 

 
 
b. Indikator P2/E2 

 

Frekuensi jawaban pada indikator P2 menunjukkan bahwa sebanyak 24 pengunjung (48%) menjawab setuju, 16 orang (32%) 

kurang setuju, 3 orang (6%) menjawab tidak setuju, 2 orang (4%) menjawab sangat setuju dengan pernyataan bahwa fasilitas 

parkir di Museum Kebangkitan Nasional memuaskan. 
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Sementara itu, berdasarkan harapan pengunjung, sebanyak 23 responden (46%) menyatakan sangat penting untuk indikator E2, 

19 responden (38%) menyatakan penting, 3 responden (6%) menyatakan kurang penting, 2 responden (4%) menyatakan tidak 

penting, dan 1 responden (2%) menyatakan sangat tidak penting atas pernyataan bahwa fasilitas parkir di Museum Kebangkitan 

Nasional memuaskan. 

 
 

c. Indikator P3/E3 
 

Indikator P3 adalah pernyataan bahwa toilet tersedia bagi pengunjung dan nyaman, dijawab tidak setuju oleh 3 orang (6%) 

pengunjung, kurang setuju oleh 14 orang (28%), setuju oleh 25 orang (50%) pengunjung, dan sangat setuju oleh 5 orang (10%) 

pengunjung. 

Harapan pengunjung terhadap toilet yang tersedia di Museum Kebagkitan Nasional memperoleh tanggapan, yaitu sebanyak 28 

responden (56%) menjawab sangat penting, 17 responden (34%) menjawab penting, dan hanya 1 responden (2%) yang 

memberikan jawaban tidak penting untuk pernyataan pada indikator E3. 

 
 

d. Indikator P4/E4 
 

Untuk indikator P4 yaitu pernyataan bahwa koleksi museum tertata dengan baik, sebanyak 2 orang (4%) menyatakan sangat tidak 

setuju, 5 orang (10%) menyatakan tidak setuju, 14 orang (28%) menyatakan kurang setuju, 16 orang (32%) setuju, dan 6 orang 

(12%) setuju. 
 

Pernyataan bahwa koleksi museum tertata dengan baik memperlihatkan bahwa separuh responden, yaitu sebanyak 25 orang 

(50%) menganggap bahwa hal itu sangat penting, 20 responden (40%) menjawab penting, dan hanya 1 responden (2%) yang 

menjawab bahwa hal tersebut kurang penting. 
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e. Indikator P5/E5 
 

Berdasarkan frekuensi jawaban pada indikator P5, sebanyak 1 orang (2%) menjawab sangat tidak setuju, 2 orang (4%) menjawab 

tidak setuju, 6 orang (12%) menjawab setuju, 22 orang (44%) menjawab setuju, dan sebanyak 19 orang (38%) menjawab sangat 

setuju dengan pernyataan bahwa koleksi museum tertata dengan menarik. 

Pengunjung yang menjadi responden memiliki harapan yang besar atas pernyataan yang diajukan pada indikator E5. Sebanyak 

36 responden (72%) menjawab hal tersebut sangat penting, 11 responden (22%) menjawab penting, 1 responden (2%) menjawab 

kurang penting, dan 1 responden (2%) lainnya menjawab sagat tidak penting. 

 
 
f. Indikator P6/E6 

 

Untuk indikator P6 dengan pernyataan bahwa koleksi museum mudah terlihat (visible) oleh pengunjung, hampir separuh 

responden dalam survei ini menjawab setuju, yaitu sebanyak 24 orang (48%). Bahkan sebanyak 21 orang (42%) menjawab sangat 

setuju, dan hanya 5 orang (10%) yang memberi jawaban kurang setuju. 

Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 34 orang (68%) memberi jawaban sangat penting untuk pernyataan pada indikator E6 

yang menyatakan bahwa koleksi museum mudah terlihat (visible) oleh pengunjung. Responden lain juga menganggap hal 

tersebut penting, yaitu sebanyak 14 orang (28%) memberi jawaban, dan hanya 1 orang (2%) yang memberi jawaban sangat tidak 

penting. 



30 

 

 

 

g. Indikator P7/E7 
 

Indikator P7 adalah pernyataan mengenai koleksi yang ditampilkan terawat dengan baik, dan lebih dari separuh responden, yaitu 

sebanyak 29 orang (58%) menjawab setuju, 13 orang (26%) menjawab sangat setuju, 7 orang (14%) menjawab kurang setuju, dan 

hanya 1 orang (2%) yang menjawab sangat tidak setuju. 

Untuk indikator E7 dengan pernyataan koleksi yang ditampilkan terawat dengan baik menjadi harapan terbesar bagi responden. 

Sebanyak 41 responden (82%) menjawab hal tersebut sangat penting, 7 responden (14%) menjawab penting, 1 responden (2%) 

menjawab kurang penting, dan 1 responden (2%) lainnya menjawab sangat tidak penting. 

 
 

3.1.2 Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness) 
 

Dalam dimensi daya tanggap, ada 9 indikator pernyataan yang berkaitan dengan performa museum dalam memberikan pelayanan 

kepada pengunjung, yaitu pernyataan bahwa 

✓ Pemandu selalu berpakaian rapi (P8/E8), 
 

✓ Pemandu selalu tersedia ketika pengunjung membutuhkan (P9/E9), 
 

✓ Informasi yang disampaikan pemandu informatif dan mudah dipahami (P10/E10), 
 

✓ Pemandu selalu mau menjawab pertanyaan pengunjung (P11/E11), 
 

✓ Pustakawan selalu ada dan siap melayani pengunjung (P12/E12), 
 

✓ Pustakawan selalu berpenampilan rapi (P13/E13), 
 

✓ Petugas toko soevenir selalu siap melayani pengunjung (P14/E14), 
 

✓ Petugas toko soevenir selalu berpenampilan rapi (P15/E15), dan 
 

✓ Tenaga keamanan selalu siap membantu pengunjung (P16/E16). 
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a. Indikator P8/E8 
 

Untuk indikator P8 dengan pernyataan bahwa pemandu selalu berpakaian rapi, sebagian besar pengunjung yang menjadi 

responden, yaitu sebanyak 32 orang (64%) menyatakan setuju, 9 orang (18%) menyatakan sangat setuju, dan hanya 3 orang (6%) 

yang menyatakan kurang setuju serta 1 orang (2%) menyatakan tidak setuju. 

Harapan pengunjung untuk indikator E8 didominasi oleh jawaban sangat penting dan penting. Sebanyak 29 responden (58%) 

menyatakan bahwa sangat penting pemandu museum selalu berpaikan rapi, sementara 17 responden (54%) lainnya menyatakan 

bahwa hal tersebut penting. Hanya 2 responden (4%) yang menjawab bahwa hal tersebut kurang penting, dan tidak ada 

responden yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak penting atau bahkan sangat tidak penting. 

 
 
b. Indikator P9/E9 

 

Berdasarkan hasil penghitungan kuesioner untuk indikator P9, sebanyak 22 orang (44%) menyatakan setuju dan 10 orang (20%) 

menjawab sangat setuju dengan pernyataan bahwa pemandu selalu tersedia ketika pengunjung membutuhkan. Namun, 

sebanyak 11 orang (22%) menjawab kurang setuju atas pernyataan ini, 2 orang (4%) menjawab tidak setuju, dan 1 orang (2%) 

menjawab sangat tidak setuju. 

Harapan pengunjung terhadap pemandu yang selalu tersedia ketika pengunjung membutuhkan juga cukup tinggi. Sebanyak 35 
 

responden (70%) emnyatakan hal tersebut sangat penting bagi mereka, 13 responden (26%) menyatakan hal tersebut penting, 

dan hanya 2 responden (4) yang menyatakan kurang penting. 
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c. Indikator P10/E10 
 

Indikator P10 adalah pernyataan bahwa informasi yang disampaikan pemandu informatif dan mudah dipahami. Sebanyak 23 

orang (46%) setuju dengan pernyataan tersebut, 15 orang (30%) bahkan menjawab sangat setuju. Hanya 5 orang (10%) yang 

menjawab kurang setuju dan ada 1 orang (2%) yang menjawab tidak setuju. 

Sebanyak 31 responden (62%) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan pemandu informatif dan mudah dipahami sangat 

penting bagi mereka. Sementara 14 responden (28%) lainnya menyatakan bahwa hal tersebut penting. Hanya 1 responden (2%) 

yang menyatakan hal tersebut kurang penting, dan 1 responden (2%) lagi menyatakan tidak penting. 

 
 
d. Indikator P11/E11 

 

Pada indikator P11, penghitungan kuesioner memperlihatkan bahwa sebanyak 22 orang (44%) menjawab setuju dan 14 orang 

(28%) sangat setuju dengan pernyataan bahwa pemandu selalu mau menjawab pertanyaan pengunjung. Selain itu, sebanyak 5 

orang (10%) menjawab kurang setuju dan 3 orang (6%) lainnya menjawab tidak setuju. 

Untuk harapan pengunjung pada pernyataan pemandu selalu mau menjawab pertanyaan pengunjung, dijawab sangat penting 

oleh lebih dari separuh responden, yaitu sebanyak 35 orang (70%). Sebelas responden (22%) lainnya menyatakan hal tersebut 

penting, dan seperti jawaban sebelumnya, hanya 1 responden (2%) yang menjawab kurang penting, dan 1 responden (2%) 

lainnya menjawab tidak penting. 

 
 
e. Indikator P12/E12 

 

Jawaban pada indikator P12 memberikan gambaran bahwa sebanyak 21 orang (42%) menyatakan setuju dengan pernyataan 

bahwa pustakawan selalu ada dan selalu siap melayani pengunjung. Sebanyak 6 orang (12%) lainnya mendukung pernyataan 
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tersebut dengan memberikan jawaban sangat setuju. Namun, sebanyak 10 orang (20%) menyatakan kurang setuju, dan sebanyak 

3 orang (6%) menyatakan tidak setuju, dan 3 orang (6%) lainnya menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Beralih pada pernyataan bahwa pustakawan selalu ada dan siap melayani pengunjung, jawaban antara sangat penting dan 

penting memiliki skor yang hampir sama. Sebanyak 25 responden (50%) menjawab sangat penting dan 22 responden (44%) 

menjawab penting. Hanya ada 1 responden (2%) yang memberi jawaban kurang penting pada pernyataan ini, dan tidak ada 

responden lain yang memberikan jawaban tidak penting atau sangat tidak penting. 

 
 
f. Indikator P13/E13 

 

Indikator P13 adalah pernyataan bahwa pustakawan selalu berpakaian rapi. Tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Namun, sebanyak 11 orang (22%) menjawab kurang setuju dengan pernyataan tersebut, sementara 24 orang 

(48%) menjawab setuju dan 8 orang (16%) menjawab sangat setuju. 

Masih  mengenai pustakawan, untuk  pernyataan  bahwa  pustakawan  selalu  berpakaian  rapi,  sebanyak 23 responden  (46%) 
 

menyatakan bahwa hal tersebut penting dan 22 responden (44%) menyatakan sangat penting. Hanya 2 orang (4%) responden 

yang menyatakan bahwa hal tersebut kurang penting, dan tidak ada yang menyatakan bahwa hal tersbut tidak penting bahkan 

sangat tidak penting. 

 
 
g. Indikator P14/E14 

 

Hasil penghitungan data pada indikator P14 memberikan variasi jawaban yang sangat beragam mulai dari skala 1 – 5. Sebanyak 

16 orang (32%) setuju dengan pernyataan bahwa petugas toko suvenir selalu siap melayani pengunjung, namun sebanyak 9 



34 

 

 

 

orang (18%) menyatakan kurang setuju, 6 orang (12%) menyatakan tidak setuju, dan 4 orang (8%) sangat tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. Hanya 5 orang (10%) yang menjawab sangat setuju. 

Untuk pernyataan bahwa petugas souvenir selalu siap melayani pengunjung, harapan sebanyak 23 responden (46%) menyatakan 
 

bahwa hal tersebut penting, bahkan 18 responden (36%) lainnya menyatakan sangat penting. Hanya 5 responden (10%) yang 

menyatakan bahwa hal tersebut kurang penting. 

 
 
h. Indikator P15/E15 

 

Seperti halnya indikator P14, pada indikator P15 variasi jawaban juga sangat beragam. Sebanyak 19 orang responden (38%) 

menjawab setuju dengan pernyataan petugas toko suvenir selalu berpenampilan rapi, dan 5 orang (10%) bahakan menyatakan 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, sebanyak 6 orang (12%) menjawab kurang setuju, 5 orang (10%) menjawab 

tidak setuju, dan ada 3 orang (6%) yang memberi jawaban sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Harapan responden pada indikator E15 terhadap  pernyataan bahwa petugas toko suvenir selalu berpenampilan rapi didominasi 
 

oleh jawaban penting, yaitu sebanyak 56% (28 responden) dan sangat penting sebanyak 26% (13 responden). Tidak ada yang 

memberi jawaban tidak penting dan sangat tidak penting, hanya 4 responden (8%) yang memberi jawaban kurang penting. 

 
 

i. Indikator P16/E16 
 

Untuk jawaban indikator P16, sebanyak 24 orang responden (48%) memberi jawaban setuju, 15 orang (30%) menjawab sangat 

setuju, dan hanya 5 orang (10%) yang memberi jawaban kurang setuju terhadap pernyataan bahwa tenaga keamanan selalu siap 

membantu pengunjung. 
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Pada indikator E16 mengenai harapan pengunjung terhadap pernyataan bahwa tenaga keamanan selalu siap membantu 

pengunjung didominasi oleh jawaban sangat penting, yang dijawab oleh 28 responden (56%). Kemudian 19 responden (38%) 

lainnya menjawab penting, dan hanya 2 responden (4%) yang menjawab kurang penting. 

 
 

3.1.3 Dimensi Kepedulian (Awareness) 
 

Ada 6 indikator yang diuraikan dalam bentuk pernyataan pada dimensi kepedulian ini, yaitu 
 

✓ Ruang pameran selalu terjaga kebersihannya (P17), 
 

✓ Ruang pameran memiliki pencahayaan yang memadai (P18), 
 

✓ Tempat beristirahat tersedia bagi pengunjung dan nyaman (P19), 
 

✓ Dalam keadaan tertentu jam kunjungan disesuaikan dengan pengunjung (P20), 
 

✓ Staf/karyawan melayani dengan ramah dan sopan (P21), dan 
 

✓ Kemudahan dalam memberikan saran atau keluhan (P22). 
 
 
 

a. Indikator P17/E17 
 

Untuk jawaban atas pernyataan pada indikator P17 bahwa ruang pameran selalu terjaga kebersihannya, sebanyak 27 responden 

(54%) memberi jawaban setuju, 19 responden (38%) menjawab sangat setuju, dan hanya 4 orang (8%) yang memberi jawaban 

kurang setuju. 

Hampir sebagian besar pengunjung menyatakan harapan yang sangat besar untuk pernyataan pada indikator E17. Sebanyak 38 

responden (76%) menyatakan bahwa sangat penting ruang pameran selalu terjaga kebersihannya, sementara 12 responden (24%) 
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lainnya menyatakan hal tersebut penting. Tidak ada yang memberi jawaban kurang penting, tidak penting dan sangat tidak 

penting. 

 
 

b. Indikator P18/E18 
 

Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 30 orang (60%) menjawab setuju dengan pernyataan pada indikator P18, yaitu ruang 

pameran memiliki pencahayaan yang memadai. Selain itu, 10 responden (20%) menyatakan sangat setuju akan pernyataan 

tersebut, sementara 10 responden (20%) lainnya memberi jawaban kurang setuju. 

Seperti jawaban pada indikator E17, pada indikator E18, responden juga menunjukkan harapan yang besar terhadap pernyataan 

bahwa ruang pameran memiliki pencahayaan yang memadai. Hal ini terbukti dengan jumlah responden yang memberi jawaban 

sangat penting sebanyak 36 orang (72%) dan 14 orang (28%) sisanya menjawab penting. 

 
 
c. Indikator P19/E19 

 

Berdasarkan hasil penghitungan data kuesioner, untuk indikator P19 dengan pernyataan tempat beristirahat tersedia bagi 

pengunjung dan nyaman, sebanyak 23 responden (46%) menjawab setuju, didukung oleh 14 responden (28%) yang menyatakan 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara itu, 12 responden (24%) menjawab kurang setuju, dan ada satu responden 

(2%) yang menjawab tidak setuju dengan pernyataan bahwa tempat beristirahat tersedia bagi pengunjung dan nyaman. 

Untuk indikator E19, sebagian besar pengunjung berharap bahwa tempat beristirahat yang nyaman sangat penting (62%) dan 

penting (36%). Hanya 1 orang (2%) yang menganggap hal tersebut kurang penting. 
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d. Indikator P20/E20 
 

Dalam keadaan tertentu jam kunjungan disesuaikan dengan pengunjung, adalah bentuk pernyataan yang diajukan pada indikator 

P20. Variasi jawaban yang diberikan oleh responden sangat beragam, yaitu sebanyak 19 orang (38%) menjawab setuju, 12 

responden (24%) menjawab sangat setuju, 12 orang (24%) menjawab kurang setuju, 1 responden (2%) menjawab tidak setuju, 

dan 1 responden (2%) menjawab sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Untuk indikator E20, jawaban pengunjung sangat bervariasi, mulai dari sangat penting hingga sangat tidak penting dijawab oleh 

para responden. Bagi 22 responden (44%), dalam keadaan tertentu jam kunjungan disesuaikan dengan pengunjung sangat 

penting bagi mereka. Kemudian, 20 responden (40%) lainnya menjawab hal tersebut penting, 4 responden (8%) menjawab 

kurang penting, 1 responden (2%) menjawab tidak penting, dan 1 responden (2%) lainnya menjawab sangat tidak penting. 

 
 
e. Indikator P21/E21 

 

Pernyataan pada indikator P21 adalah staf/karyawan melayani dengan ramah dan sopan. Separuh responden menjawab setuju 

dengan pernyataan tersebut, yaitu sebanyak 25 orang (50%), bahkan 23 orang responden (46%) memberi jawaban sangat setuju 

atas pernyataan tersebut. Hanya 2 orang (4%) yang memberi jawaban kurang setuju, dan tidak ada yang memberi jawaban tidak 

setuju hingga sangat tidak setuju pada indikator ini. 

Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional memiliki harapan yang tinggi terhadap indikator pernyataan E21, yaitu staf/karyawan 
 

melayani dengan ramah dan sopan. Sebanyak 38 responden (72%) menjawab hal tersebut sangat penting dan sisanya, yaitu 12 

responden (24%) menjawab penting. Tidak ada yang memberi jawaban kurang penting, tidak penting dan sangat tidak penting 

pada pernyataan tersebut. 
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f. Indikator P22/E22 
 

Berdasarkan penghitungan data pada indikator P18, sebanyak 27 responden (54%) memberi jawaban setuju dengan pernyataan 

kemudahan dalam memberikan saran atau keluhan. Jawaban lain diberikan oleh 9 responden (18%) yang menyatakan kurang 

setuju dan 1 responden (2%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Namun, 12 responden (24%) lainnya menyatakan sebaliknya, 

yaitu sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 

Untuk indikator E22 dengan pernyataan kemudahan dalam memberikan saran atau keluhan, dijawab sangat penting oleh 29 

responden (58%), penting oleh 18 responden (36%), dan kurang penting oleh 2 responden (4%). 

 
 

3.1.4 Dimensi  Komunikasi  (Communication) 
 

Dimensi komunikasi dalam kuesioner ini memiliki indikator paling banyak dibandingkan dengan dimensi lainnya, karena meliputi 

berbagai pernyataan yang terkait dengan upaya penyampaian informasi dari museum kepada pengunjung. Indikator tersebut 

meliputi pernyataan bahwa: 

✓ Informasi mengenai koleksi mudah dimengerti (P23), 
 

✓ Informasi dalam label terbaca dengan baik (P24), 
 

✓ Informasi koleksi dalam panil terbaca dengan baik (P25), 
 

✓ Informasi mengenai koleksi tersedia dalam dua bahasa (P26), 
 

✓ Brosur/leaflet/buku panduan/website menarik dan bermanfaat (P27), 
 

✓ Brosur/leaflet/buku panduan/website menyajikan informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat (P28), 
 

✓ Brosur/leaflet/buku panduan/website tersedia dalam dua bahasa (P29), 
 

✓ Penunjuk arah (directory) di museum mempermudah rute berkeliling (P30), 
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✓ Informasi yang disajikan sama dengan pengetahuan yang dimiliki (P31), 
 

✓ Informasi yang disajikan memperluas pengetahuan pada subjek tertentu (P32), 
 

✓ Informasi yang disajikan memberikan pengetahuan baru (P33), 
 

✓ Informasi yang disajikan bertentangan dengan yang saya ketahui (P34). 
 
 
 

a. Indikator P23/E23 
 

Pernyataan pertama dalam dimensi komunikasi ini adalah informasi mengenai koleksi mudah dimengerti. Sebanyak 22 

responden (44%) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan 18 responden (36%) menyatakan sangat setuju. Sementara 

itu, 9 responden (18%) menyatakan kurang setuju, dan 1 responden (2%) lainnya menyatakan tidak setuju. 

Harapan pengunjung terhadap indikator E23 didominasi oleh jawaban sangat penting dan penting. Sebanyak 33 responden 

(66%) menyatakan bahwa informasi mengenai koleksi mudah dimengerti sangat penting bagi mereka, dan 17 responden (34%) 

lainnya menyatakan bahwa hal tersebut penting. 

 
 
b. Indikator P24/E24 

 

Masih terkait dengan penyampaian informasi pada koleksi museum, indikator P24 berisi pernyataan bahwa informasi dalam label 

terbaca dengan baik. Hal ini dijawab setuju oleh 24 responden (48%), sangat setuju oleh 20 responden (40%), kurang setuju oleh 

5 responden (10%), dan satu responden (2%) menjawab tidak setuju. 

Seperti halnya harapan pengunjung pada indikator E23, harapan mereka pada indikator E24 ini juga sangat tinggi dan berkisar 

pada jawaban sangat penting dan penting untuk pernyataan bahwa informasi dalam label terbaca dengan baik. Sebanyak 38 

responden (76%) menjawab bahwa hal tersebut sangat penting, dan 12 responden (24%) lainnya menjawab penting. 
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c. Indikator P25/E25 
 

Lebih dari separuh responden, yaitu sebanyak 29 orang (58%) memberi jawaban setuju pada pernyataan bahwa informasi koleksi 

dalam panil terbaca dengan baik. Selain itu, 15 responden (30%) lainnya menyatakan sangat setuju, 5 responden (10%) 

menyatakan kurang setuju, dan 1 responden (2%) lainnya menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Untuk indikator E25, sebanyak 34 responden (64%) memberi jawaban sangat penting, 15 responden (30%) menjawab penting, 

dan 1 responden (2%) lainnya memberi jawaban kurang penting pada pernyataan informasi koleksi dalam panil terbaca dengan 

baik. Tidak ada yang memberi jawaban bahwa hal tersebut tidak penting dan sangat tidak penting. 

 
 
d. Indikator P26/E26 

 

Berdasarkan hasil penghitungan data kuesioner pada indikator P26, sebanyak 22 responden (44%) menyatakan setuju dengan 

pernyataan bahwa informasi mengenai koleksi tersedia dalam dua bahasa. Selain itu, 15 responden (30%) lainnya menjawab 

sangat setuju. Namun, responden lain memberikan jawaban yang berbeda, yaitu sebanyak 12 responden (24%) menjawab kurang 

setuju dan 1 responden (2%) menjawab tidak setuju. 

Berbeda dengan jawaban pengunjung pada indikator sebelumnya, indikator E28 memberi variasi jawaban mulai dari sangat 

penting hingga tidak penting pada pernyataan informasi mengenai koleksi tersedia dalam dua bahasa. Jawaban sangat penting 

diberikan oleh 33 responden (66%), jawaban penting diberikan oleh 15 responden (30%), jawaban kurang penting diberikan oleh 

1 responden (2%), dan 1 responden (2%) lainnya menjawab tidak penting. 
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e. Indikator P27/E27 
 

Indikator P27 memberikan indikator lain dalam penyampaian informasi di museum lewat pernyataan bahwa brosur/leaflet/buku 

panduan/website menarik dan bermanfaat. Sebanyak 22 responden (44%) menjawab setuju dan 18 responden (36%) menjawab 

sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sementara itu, 9 responden (18%) lainnya menjawab kurang setuju, dan ada 1 

responden (2%) yang menjawab tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan. 

Terkait dengan pernyataan yang sama, sebanyak 34 responden (64%) memberi jawaban sangat penting bahwa 

brosur/leaflet/buku panduan/website menarik dan bermanfaat. Sementara itu, 13 responden (26%) lainnya menjawab  hal 

tersebut penting, dan hanya 3 responden (6%) yang memberi jawaban kurang penting. 

 
 
f. Indikator P28/E28 

 

Masih terkait dengan pernyataan pada indikator P27, pernyataan yang diajukan pada indikator P28 adalah brosur/leaflet/buku 

panduan/website menyajikan informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat. Jawaban untuk indikator P28 ini pun tidak jauh 

berbeda dengan jawaban pada indikator P27, yaitu sebanyak 22 responden (44%) menjawab setuju, 19 responden (38%) 

menjawab sangat setuju, 7 responden (14%) menjawab kurang setuju, dan 2 responden (4%) lainnya menjawab tidak setuju.   

Untuk  indikator  E28  dengan  pernyataan  bahwa  brosur/leaflet/buku  panduan/website  menyajikan  informasi  yang  mudah 

dipahami dan bermanfaat, dijawab sangat penting diberikan oleh 35 responden (70%), 13 responden (26%) lainnya menjawab 

penting, dan 2 responden (4%) memberi jawaban bahwa hal tersebut kurang penting. 
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g. Indikator P29/E29 
 

Pernyataan terakhir mengenai brosur/leaflet/buku panduan/website diajukan pada pernyataan di indikator P29, yaitu bahwa 

brosur/leaflet/buku panduan/website tersedia dalam dua bahasa. Separuh responden, yaitu sebanyak 25 orang (50%) memberi 

jawaban setuju dan 13 orang (26%) menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jawaban yang berbeda diberikan oleh 9 

responden (18%) yang menjawab kurang setuju dan 1 responden (2%) yang menjawab tidak setuju. 

Pentingnya brosur/leaflet/buku panduan/website tersedia dalam dua bahasa dinyatakan dalam bentuk harapan pengunjung yang 

memberi jawaban bahwa hal tersebut sangat penting dan penting. Sebanyak 32 responden (64%) menjawab hal tersebut sangat 

penting, 16 reaponden (32%) menjawab penting, dan hanya 2 responden (4%) yang memberi jawaban kurang penting. 

 
 
h. Indikator P30/E30 

 

Indikator P30 mengajukan pernyataan yang terkait dengan orientasi pengunjung di Museum Kebangkitan Nasional, yaitu bahwa 

penunjuk arah (directory) di museum mempermudah rute berkeliling. Variasi jawaban responden cukup beragam, sebanyak 23 

responden (46%) menjawab setuju, 10 responden (20%) menjawab sangat setuju, 12 responden (24%) menjawab kurang setuju, 2 

responden (4%) tidak setuju, dan 2 responden (4%) lainnya menjawab sangat tidak setuju. 

Harapan pengunjung bahwa penunjuk arah (directory) di museum mempermudah rute berkeliling didominasi oleh jawaban 
 

sangat penting dan penting. Sebanyak 26 responden (52%) menjawab hal tersebut sangat penting, dan 23 responden (46%) 

menjawab penting. Ada satu responden yang tidak memberikan jawaban untuk pernyataan tersebut. 
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i. Indikator P31/E31 
 

Keseluruhan penyampaian informasi di Museum Kebangkitan Nasional menjadi pokok pernyataan yang diajukan pada indikator 

P31, yaitu informasi yang disajikan sama dengan pengetahuan yang dimiliki. Lebih dari separuh responden, yaitu sebanyak 32 

responden (64%) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Ada 9 responden (18%) yang menyatakan sangat setuju, 

sementara 6 responden (12%) menyatakan kurang setuju, dan 1 responden (2%) menyatakan tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. 

Indikator E31 mengenai informasi yang disajikan sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pengunjung dijawab penting oleh 
 

26 responden (52%), sangat penting oleh 20 responden (40%), dan kurang penting oleh 3 responden (6%). Ada satu responden 

yang tidak memberikan jawaban untuk pernyataan ini. 

 
 
j. Indikator P32/E32 

 

Untuk indikator P32, mengenai informasi yang disajikan memperluas pengetahuan pada subjek tertentu, sebanyak 24 responden 

(48%) menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan 18 responden (36%) lainnya setuju. Disamping itu, ada 6 

responden (12%) yang kurang setuju dan 1 responden (2%) lainnya menyatakan tidak setuju. 

Hampir sebagian besar pengunjung berharap bahwa informasi yang disajikan memperluas pengetahuan pada subjek tertentu. 

Beradasarkan hasil survei, sebanyak 26 responden (52%) menjawab bahwa hal tersebut sangat penting, 21 responden (42%) 

menjawab penting, dan hanya 1 responden (2%) yang memberi jawaban kurang penting. 
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k. Indikator P33/E33 
 

Sebanyak 23 responden (46%) menjawab setuju dan 21 responden (42%) lainnya menjawab sangat setuju dengan pernyataan 

yang diajukan pada indikator P33, yaitu informasi yang disajikan memberikan pengetahuan baru. Hanya 6 responden (12%) yang 

memberikan jawaban berbeda, yaitu kurang setuju atas pernyataan tersebut. 

Harapan bahwa informasi yang disajikan memberikan pengetahuan baru bagi pengunjung dijawab sangat penting oleh 30 

responden (60%) dan penting oleh 20 responden (40%). Tidak ada yang memberikan jawaban kurang penting, tidak penting dan 

sangat tidak penting pada pernyataan tersebut. 

 
 
l. Indikator P34/E34 

 

Pernyataan terakhir berkaitan dengan keseluruhan penyampaian informasi di Museum Kebangkitan Nasional adalah informasi 

yang disajikan bertentangan dengan yang saya (pengunjung) ketahui. Jawaban yang diberikan oleh responden cukup beragam, 

mencakup skala 1 – 5, dan memiliki perbedaan yang tipis antara jawaban yang satu dengan lainnya. Sebanyak 17 responden 

(34%) memberikan jawaban kurang setuju, 9 responden (18%) sangat tidak setuju, dan 6 responden (12%) menjawab tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. Hanya 10 responden (20%) yang memberikan jawaban setuju, sementara 7 responden (14%) lainnya 

menjawab sangat setuju. 

Untuk indikator terakhir dalam dimensi communication dengan pernyataan bahwa informasi yang disajikan bertentangan dengan 
 

yang saya ketahui memiliki variasi jawaban yang cukup beragam. Sebanyak 19 responden (36%) menjawab hal tersebut sangat 

penting, 17 responden (34%) menjawab penting, 8 responden (16%) menjawab kurang penting, 2 responden (4%) menjawab 

tidak penting, dan 1 responden (2%) lainnya menjawab bahwa hal tersebut sangat tidak penting. 
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3.1.5 Dimensi Consumables 
 

Hanya ada satu indikator pada dimensi consumables ini, yaitu indikator P35 yang mengajukan pernyataan bahwa toko sovenir 

memiliki berbagai pilihan dan berkualitas. Jawaban yang diberikan cukup beragam, sebanyak 8 responden (16%) sangat tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut, 5 responden (10) tidak setuju, 11 responden (22%) kurang setuju, 13 responden (26%) setuju, 

dan 2 responden (4%) lainnya menjawab sangat setuju. 

Harapan pengunjung terhadap pernyataan pada indikator E35 bahwa toko sovenir memiliki berbagai pilihan dan berkualitas juga 

memiliki jawaban yang bervariasi. Sebanyak 19 responden (38%) menjawab hal tersebut sangat penting, seperti halnya 19 

responden (38%) lainnya yang memberi jawaban penting. Sementara itu, 3 responden (6%) lainnya menjawab kurang penting, dan 

ada 1 responden (2%) yang memberi jawaban bahwa hal tersebut sangat tidak penting. 
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3.2 Analisis Calon Pengunjung 
 
Studi calon pengunjung bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masyarakat yang memliliki ketertarikan untuk 

mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional atau dengan kata lain berpotensi untuk menjadi pengunjung Museum Kebangkitan 

Nasional. Melalui studi ini juga dapat diketahui sejauh mana masyarakat memiliki pengetahuan tentang Museum Kebangkitan 

Nasional. Penemuan calon pengunjung difokuskan pada museum-museum lain yang merupakan competitor Museum 

Kebangkitan Nasional, yang dipilih secara acak, dengan lokasi yang berjauhan dari Museum Kebangkitan Nasional. Pada studi calon 

pengunjung ini akan ditanyakan pula alasan mereka belum mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, dan efektifitas 

penyampaian informasi museum kepada masyarakat luas. 

 
Dalam studi calon pengunjung ini dipilih 5 museum, yaitu Museum Nasional, Museum Monumen Nasional, Museum Sejarah Jakarta, 

Museum Bank Indonesia, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Responden adalah pengunjung museum tersebut yang masing- 

masing berjumlah 10 orang. Berikut adalah hasil survei terhadap calon pengunjung Museum Kebangkitan Nasional: 
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3.2.1 Jenis Kelamin 
 

Pada diagram 3.1 tampak bahwa pengunjung di 5 museum yang menjadi responden 

dalam studi ini adalah laki-laki, yaitu sebanyak 26 orang (52%), sisanya berjenis kelamin 

perempuan, yaitu sebanyak 24 orang (48%). 

 
 
 
 
 
 

Diagram 3.1. Karakteristik Jenis Kelamin Pengunjung Museum 
 

 
3.2.2 Usia 

 

Diagram 3.2 memperlihatkan karakteristik usia responden yang mengunjungi museum. 

Sebagian besar responden berusia 20 - 30 tahun, yaitu sebanyak 27 orang (54%), 

kemudian usia <20 tahun sebanyak 11 orang (22%). Pengunjung terbanyak berikutnya 

adalah mereka yang berusia 31 - 41 tahun yaitu berjumlah 10 orang (20%), dan terakhir 2 

orang (4%) pengunjung berusia 41 - 50 tahun. Pada saat dilakukan survei, tidak ditemui 

adanya pengunjung yang berusia >50 tahun. 

 
 
 
 

Diagram 3.2. Karakteristik Usia Pengunjung Museum 
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3.2.3 Pendidikan 
 

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pengunjung museum yang menjadi 

responden adalah sarjana dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 26 orang (52%). 

Berikutnya adalah pengunjung dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 16 orang 

(32%), setara D3/Akademi sebanyak 4 orang (8%), SLTP sebanyak 3 orang (6%), dan 

terakhir adalah pengunjung dengan tingkat pendidikan SLTP, yaitu 1 orang (2%). 

 
 
 
 
 

Diagram 3.3. Karakteristik Tingkat Pendidikan Pengunjung Museum 
 

 
 
 

3.2.4 Pekerjaan 
 

Berdasarkan pekerjaan, pengunjung museum dalam studi ini sebagian 

besar adalah karyawan swasta yang berjumlah 20 orang (40%), diikuti oleh 

para pelajar/mahasiswa yang berjumlah 19 orang (36%). Sebanyak 8 orang 

pengunjung (16%) adalah pelajar/mahasiswa, dan 3 pengunjung (6%) lain 

memiliki pekerjaan lain-lain. 

 

 
 
 
 
 

Diagram 3.4. Karakteristik Pekerjaan Pengunjung Museum 
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3.2.5 Tujuan Kedatangan 

 

Pada diagram 3.5 tampak bahwa hampir seluruh pengunjung museum, yaitu 

sebanyak 44 orang (88%) datang ke museum untuk berekreasi. Jumlah ini 

sangat besar dibandingkan dengan tujuan lain masyarakat mengunjungi 

museum dengan tujuan penelitian, wajib dari sekolah, undangan, dan lainnya. 

 
 

 

 
 

 
Diagram 3.5. Karakteristik Tujuan Pengunjung Museum 

 
 
 

3.2.6 Kedatangan 
 

Diagram 3.6 tampak bahwa sebagian besar pengunjung datang ke museum dalam 

kelompok kecil berjumlah 2 - 5 orang, yaitu sebanyak 29 orang (58%). Kemudian 

sebanyak 14 pengunjung (28%) datang ke museum bersama dengan keluarga, 4 

orang (8%) datang sendiri, dan 3 orang (6%) lainnya datang bersama rombongan. 

 
 
 
 
 

Diagram 3.6. Karakteristik Kedatangan Pengunjung Museum 
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3.2.7 Pengetahuan tentang Museum Kebangkitan Nasional 
 

Setelah mengetahui karakteristik calon pengunjung Museum Kebangkitan Nasional yang diperoleh melalui hasil survei pada 5 

museum lain di daerah Jakarta, berikutnya diajukan pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang 

Museum Kebangkitan Nasional. Lokasi penemuan calon pengunjung adalah di Museum Nasional, Museum Monumen Nasional, 

Museum sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum Bank Indonesia. Untuk mengetahui pengetahuan calon 

pengunjung ini diajukan 6 pertanyaan tertutup terkait dengan Museum Kebangkitan Nasional. Respon dari pertanyaan-pertanyaan 

tersebut adalah: 

 
1. Apakah mereka pernah mendengar tentang Museum Kebangkitan Nasional atau Gedung Stovia? 

 
 

Sebanyak 31 orang (62%) dari 50 responden pada studi ini menjawab bahwa 

mereka pernah mendengar tentang Museum Kebangkitan Nasional dan 

sebanyak 19 orang (38%) lainnya mengakui bahwa mereka belum pernah 

mendengar tentang Museum Kebangkitan Nasional (lihat diagram 3.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3.7. Pengetahuan tentang Museum Kebangkitan Nasional 
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2. Apabila responden pernah mendengar mengenai Museum Kebangkitan Nasional, pernahkah mereka mengunjungi museum 

tersebut? 

Jawaban yang diperoleh dari 50 responden, hanya 12 orang (24%) yang pernah 
 

berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, sementara 38 orang (56%) lainnya 

mengaku bahwa mereka belum pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan 

Nasional (lihat diagram 3.8). Bagi responden yang menjawab bahwa mereka 

belum pernah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, maka mereka tidak 

dapat memberi jawaban untuk pertanyaan 3 - 6 mengenai Museum Kebangkitan 

Nasional. 

 

 
Diagram 3.8. Kunjungan Responden ke Museum Kebangkitan Nasional 

 

 
3. Bagi responden yang pernah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, apakah hal yang paling menarik di sana? 

Berdasarkan  hasil  survei  dari  12  responden  yang  pernah  mengunjungi  Museum 

Kebangkitan Nasional, sebanyak 7 orang (58%) memilih bangunan museum sebagai 

hal yang paling menarik, sementara 5 orang (42%) lainnya memilih koleksi museum 

sebagai hal yang paling menarik di Museum Kebangkitan Nasional (lihat diagram 3.9). 

 
 
 
 
 
 

Diagram 3.9. Hal yang Paling Menarik di Museum Kebangkitan Nasional 



52 

 

 

 
 
 

4. Bagi responden yang pernah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, apakah hal yang paling tidak menarik di sana? 
 

Variasi jawaban dari 12 responden sangat beragam, namun paing banyak 

menjawab bahwa fasilitas museum adalah hal yang paling tidak menarik bagi 

mereka  (5  orang  =  42%).  Kemudian, sebanyak  3  orang (25%) menjawab  staf 

museum, 2 orang (17%) menjawab tata pamer, 1 orang (8%) menjawab bangunan 

museum, dan 1 orang (8%) lainnya menjawab bahwa koleksi adalah hal yang 

paling tidak menarik di Museum Kebangkitan Nasional (lihat diagram 3.10). 

 

 
 
 

Diagram 3.10. Hal yang Paling Tidak Menarik di Museum Kebangkitan Nasional 
 

 
5. Bagi responden yang pernah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, hal yang paling penting untuk diperbaiki di sana? 

 
 
 

Sebanyak 5 responden (50%) menjawab bahwa yang paling penting adalah 

fasilitas museum, 4 orang (40%) menjawab tata pamer di museum, dan 1 orang 

(10%) menjawab koleksi museum. Ada 2 orang yang tidak memberikan jawaban 

untuk pertanyaan ini (lihat diagram 3.11). 

 
 
 
 

Diagram 3.11. Hal yang paling Penting untuk Diperbaiki di Museum Kebangkitan Nasional 
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6. Bagi responden yang pernah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional, hal yang harus dipertahankan di sana? 
 

 
Kebalikan dari pertanyaan sebelumnya, pertanyaan terakhir kepada responden 

adalah hal apa yang harus tetap dipertahankan di Museum Kebangkitan Nasional. 

Sebanyak 8 orang (67%) menjawab bahwa hal tersebut adalah bangunan museum, 

dan 4 orang (33%) menjawab koleksi museum (lihat diagram 3.12). 

 
 
 
 
 

Diagram 3.12. Hal yang Harus Dipertahankan oleh Museum Kebangkitan Nasional 
 

 
3.2.8 Pengetahuan tentang museum di Indonesia 

 

Selain pengetahuan mengenai Museum Kebangkitan Nasional, pada survei calon pengunjung di 5 (lima) museum lain yang ada di 

daerah Jakarta ditanyakan mengenai pengetahuan mereka tentang museum-museum lain yang ada di Indonesia. Untuk 

mendapatkan pengetahuan tersebut, maka dibuatlah 6 (enam) pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan meliputi 

keunggulan museum dibandingkan dengan tempat hiburan lainnya (mal, bioskop, taman, kebun binatang, dsb); kemudian 

kekurangan museum yang ada di Indonesia serta harapan masyarakat terhadap museum di Indonesia juga upaya yang harus 

dilakukan museum-museum untuk lebih dikenal di masyarakat, rencana kunjungan museum berikutnya juga menjadi hal yang 

ditanyakan. 
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1. Darimana mengetahui museum yang sedang anda kunjungi? 
 

 

Teman, keluarga dan media elektronik menjadi jawaban yang paling popular mengenai dari mana mereka mengetahui tentang 

museum tersebut. Sebagian besar responden menjawab dari berita mulut ke mulut yang disampaikan oleh keluarga atau teman, 

baik teman di sekolah atau di lingkungan rumah. Media elektronik menjadi jawaban berikutnya yang popular. Menarik untuk 

diketahui bahwa hanya 1 dari 50 responden yang menjawab brosur. 

 
2. Apa yang menjadi keunggulan museum dibandingkan tempat hiburan lainnya seperti taman, kebun binatang, mal atau 

bioskop? 

 

Sebagian besar responden menjawab bahwa keunggulannya adalah pengetahuan yang mereka dapatkan, terutama mengenai 

sejarah bangsa. Pengetahuan ini tidak mereka dapatkan apabila mereka berkunjung ke tempat hiburan lain. Selain itu, beberapa 

responden juga menjawab bahwa hanya dengan berkunjung ke museum mereka dapat melihat koleksi yang asli, yang memiliki 

makna di masa lalu. 

 
“Lewat museum kita bisa menikmati kejadian-kejadian atau benda-benda bersejarah yang berhubungan di masa lampau 

yang disajikan secara menarik lewat koleksi-koleksi patung, lukisan, ataupun arsitektur bangunan. Museum juga 

memperkaya wawasan dan pengetahuan pengunjungnya”. 

 
Berdasarkan jawaban responden, tampak bahwa gambaran masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa museum adalah 

tempat dimana mereka dapat memperoleh pengetahuan yang bersifat edukatif, yang dapat menambah wawasan mereka terhadap 

sejarah dan kebudayaan bangsa. Hal ini merupakan hal yang positif dan dapat menjadi modal utama bagi museum untuk 
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mengembangkan diri dengan menyadari keunggulan yang mereka miliki. Pengetahuan yang dapat diberikan pun tidak terbatas 

hanya mengenai sejarah, tetapi juga pengetahuan yang sifatnya kekinian. 

 
3. Apa yang menjadi kekurangan museum-museum di Indonesia? 

 

 

Jawaban yang diperoleh dari responden sangat beragam, mulai dari bangunan, koleksi, tata pamer, fasilitas, hingga publikasi dan 

layanan staf museum. Bangunan museum bagi beberapa responden tampak tidak terawat, beberapa yang rusak bahkan tidak 

diperbaiki, dan hal ini berakibat pada kurangnya daya tarik museum bagi masyarakat. Kondisi bangunan yang kurang terawat ini 

masih ditambah lagi dengan kurangnya perawatan dan kebersihan pada ruang-ruang pamer, seperti pernyataan beberapa 

pengunjung museum berikut ini: 

 
“Bangunannya kurang terawat sehingga masih banyak orang yang tidak suka datang ke museum”. 

 

“Kurangnya perawatan bangunan dan benda-benda bersejarah; karena tidak dirawat maka tidak dapat menarik perhatian 

pengunjung, maka mereka memilih tempat lain karena museum yang tidak dijaga dan dirawat; kurangnya pengenalan 

sejarah kepada masyarakat, apalagi anak-anak sehingga mereka kurang memiliki kesadaran untuk mengunjungi situs-situs 

bersejarah”. 

 
Beberapa museum di Indonesia memang menggunakan bangunan lama dari masa pemerintahan Hindia Belanda, sehingga 

bangunan-bangunan tersebut memang sudah berumur cukup lama. 
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Beberapa poin yang menjadi jawaban dari pertanyaan ini adalah: 
 
 

1. Kurang terawat 
 

2. Fasilitas tidak maksimal 
 

3. Staf kurang ramah 
 

4. Pencahayaan kurang 
 

5. Minim penjagaan 
 

6. Kurang dalam penyajian informasi 
 

 
 
 
 

4. Harapan dari museum yang dikunjungi 
 

 

Sebagian besar responden yang berada di Museum Nasional, Museum Monumen Nasional, Museum Sejarah Jakarta, Museum Bank 

Indonesia dan Museum Seni Rupa dan Keramik berharap bahwa museum-museum yang mereka kunjungi tersebut dapat menjaga 

dan merawat bangunan museum. Hal ini berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan masyarakat yang datang berkunjung ke 

museum. Selain itu, mereka juga berharap koleksi yang ada di museum dapat ditambah dan kemanannya dijaga dengan lebih baik. 

 
➢ Bangunan yang terawat dan pengunjung yang datang lebih banyak 

 

➢ Keamanan serta kebersihan museum yang selalu dijaga 
 

➢ Koleksi ditambah dan tata pamernya dibuat lebih menarik untuk dikunjungi
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5. Apa yang dilakukan agar Museum dikenal dan mendapat tempat di masyarakat? 
 

 

Jawaban yang diperoleh cukup beragam, namun beberapa jawaban yang memiliki kesamaan adalah perlunya museum untuk 

membuat publikasi dan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat masyarakat. Publikasi yang dilakukan dapat melalui media 

elektronik maupun cetak. 

 
Selain publikasi, masyarakat juga menginginkan agar pihak museum dapat merawat koleksi yang dimiliki dengan lebih baik serta 

meningkatkan fasilitas yang ada. Berikut ini adalah beberapa pernyataan terkait dari pengunjung: 

 
➢ Publikasi yang gencar, serta pembuatan kegiatan yang menarik animo masyarakat untuk datang 

 

➢ Perawatan koleksi museum agar menarik bagi para pengunjung, serta fasilitas museum yang memadai 
 

➢ Memberikan fasilitas dan kenyamanan yang baik 
 
 
 

6. Museum yang sudah dikunjungi dan ingin dikunjungi 
 

 

Hampir sebagian besar responden di lima museum ini pernah mengunjungi museum-museum yang ada di Jakarta, terutama 

Museum Nasional, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, dan lain-lain. Namun, dari 50 

responden, hanya satu orang yang menyatakan bahwa ia pernah mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional. Sementara di luar 

Jakarta, museum yang paling banyak dikunjungi adalah Museum Zoologi di Bogor dan Museum Geologi Bandung. 

 
Sementara untuk museum-museum yang ingin dikunjungi, banyak responden yang menyatakan bahwa mereka ingin mengunjungi 

Museum Sonobudoyo, Ullen Sentalu, Museum Sangiran, dan Museum Antonio Blanco yang berada di luar Jakarta. Ada pula 
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responden yang menjawab ingin mengunjungi museum-museum lain di daerah Jakarta, seperti museum-museum yang ada di 

dalam kompleks TMII, Museum Wayang, Museum Bahari, dan termasuk pula Museum Kebangkitan Nasional. 

 

 
 

Gambar 4. Kegiatan survei calon pengunjung di Museum Nasional dan Museum Monumen Nasional 
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3.3 Analisis Masyarakat Sekitar Museum 
 

Wawancara perwakilan masyarakat di sekitar museum dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan kualitatif awal mengenai 

visibilitas Museum Kebangkitan Nasional di lingkungan sekitarnya. Survei analisa masyarakat dilakukan pada masyarakat di sekitar 

MKN dengan radius 2 Km. Analisa dilakukan kepada masyarakat yang berdomisili tetap, serta masyarakat yang tidak berdomisili 

tetap atau bekerja dekat dengan lokasi MKN.Analisa dilakukan dengan wawancara terbuka dengan tujuan: 

- mengenal latar belakang responden, 
 

- pandangan responden terhadap museum pada umumnya dan 
 

- pandangan museum terhadap MKN. 
 

Terdapat 12 anggota masyarakat yang diwawancarai dalam kegiatan ini, mereka adalah: 
 
 
 
 

 

No 
 

Nama 
 

L/P 
 

Usia 
Radius jarak 
dari Museum 

Domisili 
Tetap/Tidak Tetap 

Pendidikan 
Terakhir 

 

Pekerjaan 
Status 

Keluarga 
 

1 
 

Wayan Sularto 
 

L 
 

49 
 

±0.5 Km 
 

Tetap 
 

S1 
Guru Pendidikan 
Jasmani 

 

Menikah 

 

2 
 

Theresia 
 

P 
 

21 
 

±1 Km 
 

Tidak Tetap 
 

D3 Perhotelan 
Front Office Hotel 
Lumire 

 

Lajang 

3 Sukatman L 55 ± 500 m Tidak Tetap SD Penjaga Sekolah Menikah 
 

4 

 

Remses 
Gurmin 

 
L 

 
55 

 
±1 km 

 
Tidak Tetap 

 
S1 

Fungsional Humas 
dan Hukum Madya 
kantor Pegadaian 

 
Menikah 

 

5 
Muhammad 
Andrew Lagra 

 

L 
 

60 
 

±0.5 km 
 

Tetap 
 

SMA 
Pak RT / Teknisi 
listrik 

 

Menikah 

6 Kapten Rinto L 36 ±1 km Tidak Tetap S1 Marinir Menikah 
7 Juminep P 49 ±500m Tetap SD Usaha Warung Menikah 
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8 Joyce Susanto P 55 ±0.5 km Tetap SMA Ibu rumah tangga Menikah 
9 Emmi Yulianti P 59 ±0.5 km Tetap SMA Ibu rumah tangga Menikah 

 

10 
 

Brenda 
 

P 
 

26 
 

±1 km 
 

Tidak Tetap 
 

S2 
Public Relation 
Hotel Lumire 

 

Lajang 

 

11 
 

Agus Susanto 
 

L 
 

58 
 

±0.5 km 
 

Tetap 
 

SMA 
Pensiunan Logistik 
Pertamina 

 

Menikah 

 
12 

Letnan 
Muhammad 
Dian 

 
L 

 
±35 

 
±1 km 

 
Tidak Tetap 

 

Akademi 
Militer 

 

Pengelola website 
marinir 

 
Menikah 

 

 

Pemilihan responden adalah dengan kriteria perwakilan masyarakat yang tinggal secara menetap atau bekerja di lingkungan sekitar 

museum. Pencarian responden dilakukan di area dalam radius mulai 500 m sampai dengan 1 km dari museum. Seperti terlihat 

dalam tabel di atas, sebagian responden tinggal menetap di lingkungan sekitar museum, sedangkan sisanya bekerja di lingkungan 

sekitar museum. Jenjang pendidikan terentang dari SD hingga S2 dengan sebaran demografi usia dan gender di dominasi oleh laki- 

laki dalam rentang usia 49-58. Pekerjaan responden beragam mulai dari: pendidik, pemimpin masyarakat, anggota PKK, pihak 

komersial, militer, unit usaha kecil dan tenaga keamanan. 
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Gambar 5. Kegiatan wawancara masyarakat sekitar museum, dari kiri ke kanan : (Baris Atas) PR Hotel Lumire; Marinir; Guru SD 03; 
 

(Baris Bawah) Personil Angkatan Darat, Humas Kantor Pegadaian 
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3.3.1 Pengetahuan tentang responden dan lingkungannya 
 
 

Responden terbagi dalam dua tipe kependudukan, penduduk tetap yang bertempat tinggal tetap serta penduduk tidak tetap yang 

bekerja di area dalam radius 500 m – 1 km dari Museum Kebangkitan Nasional. Responden penduduk tetap memiliki lebih banyak 

pengetahuan tentang lingkungan di sekitar MKN dibandingkan dengan penduduk tidak tetap. Hal ini mungkin karena tidak seperti 

penduduk tidak tetap yang hanya berada dalam ruangan area kerja mereka, penduduk tetap berinteraksi lebih intens dengan 

lingkungan mereka. Penduduk tetap pun rata-rata mengetahui keberadaan gedung STOVIA, tapi tidak semua mengetahui bahwa 

ada museum di dalam gedung tersebut. Penduduk tetap yang sudah bermukim lama bahkan menjadi saksi hidup dalam 

perubahan-perubahan pemanfaatan gedung STOVIA di masa sebelumnya. Penduduk tetap semakin mengetahui mengenai MKN 

ketika ada bencana kebakaran dan sebagian area MKN dijadikan tempat pengungsian oleh penduduk. Secara umum penduduk 

tetap memiliki hubungan kekerabatan yang cukup akrab dan aktif menyelenggarakan kegiatan bersama. 
 

 
 
 
 

a. Masyarakat berdomisili tetap di sekitar museum 
 
 

Masyarakat berdomisili tetap di sekitar museum umumnya kelahiran Jakarta dan memiliki beberapa program kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan kebersihan lingkungan dan pendidikan. Berikut ini adalah rangkuman dari wawancara yang dilakukan  

kepada para responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat seputar pengetahuan mereka tentang lingkungan 

sekitarnya: 
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1. Agus Susanto 
 

 

Bapak 3 anak ini berdomisili di RW 5 tidak jauh dari museum. Rumahnya yang asri dan peninggalan zaman Belanda ini 

sering menjadi tempat warga setempat untuk berkumpul, kadang rumahnya di ikut sertakan beberapa lomba keasrian 

rumah, bahkan menteri Dahlan Iskan pernah berkunjung ke rumahnya. 

 
Dalam mengisi waktu senggangnya di masa pensiun, pak Agus terkadang aktif dalam beberapa kegiatan sosial bersama adik 

iparnya yang memiliki sekolah pelatihan bagi anak jalanan di daerah Bintara yang bernama sekolah kami. Sekolah ini aktif 

melatih anak-anak jalanan untuk mendapkan pendidikan yang layak dan pelatihan-pelatihan kerajinan. Setelah bertahun- 

tahun pindah lokasi, kini sekolah ini sudah memiliki tempat sendiri hasil hibah dari donator bahkan mendapatkan donasi 

asing yang turut membantu keberlangsungan sekolah ini. Selain pendidikan sekolah ini juga menawarkan pengobatan gratis 

bagi anak jalanan yang dilakukan oleh dokter relawan. Selain pendidikan formal bahasa Inggris dan computer, juga diajarkan 

pengembangan dan bimbingan kemampuan usaha kecil yang berhasil mengembangkan sabun cuci yang hingga saat ini 

berhasil di distribusikan kepada penyedia jasa cuci mobil dan motor di daerahnya. Selain itu ada juga karya suvenir dalam 

rupa rajutan. Kegiatan sosialnya mendorong putranya, Eki Susanto, untuk menggeluti dunia pendidikan dengan mendirikan 

pendidikan pembuatan aplikasi games bagi anak-anak yang bernama Clevio yang berlokasi di Mendawai-Kebayoran. 

 
2. Wayan 

 

 

Bapak Wayan Sularto adalah guru pendidikan jasmani SDN 03 di tiga tahun terakhir. Guru yang menyukai olahraga atletik 

sejak SMP ini sudah bekerja selama 3 tahun di sekolah yang hanya buka hingga jam 12 atau jam 3 jika ada kegiatan khusus 

ini. Sebelum mengabdi di SDN 03, pak Wayan telah mengabdi 20 tahun sebagai guru honorer di SD Kenari di Kwitang. SD 03 
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sebelumnya adalah sekolah standar nasional dengan kurikulum standar nasional, dengan adanya kurikulum baru saat ini SD 

03 sudah menjadi sekolah regular dengan mengikuti standar provinsi. Selain perubahan kurikulum, guru-guru di sekolah ini 

mendapatkan pelatihan khusus dari kementrian pendidikan hingga mereka menjadi trainer bagi guru lain di kecamatannya. 

 
3. Muhammad Andrew Lagra 

 

 

Putra asli daerah RT 05, bapak yang bernama lengkap Muhamad Andrew Lagra ini sejak berkerja sebagai teknisi listrik. Pak 

Andre yang mengaku bisa sedikit berbicara bahasa Belanda lahir dari keluarga campuran Indo-Belanda- Bugis. Sebagian 

keluarga dari pihak bapak yang keturunan Jawa-Belanda masih tinggal di Belanda dan masih sering berkunjung Indonesia. 

Ayah dari 2 anak putra (32 th) dan putri (34 th), hampir setiap hari tidur larut karena mengawasi keamanan RT nya bersama 

dengan hansip desa. Selain memastikan keamanan, RT ini memiliki beberapa program bersama, seperti program Jumat 

bersih yaitu kerja bakti membersihkan desa yang dilakukan tiap 2 minggu sekali, rapat RW setiap 3 bulan serta perlombaan 

anak-anak tiap tanggal 17 Agustus. RT ini juga aktif menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah sekitarnya, seperti 

pimpinan RSPAD yang menjadi penasihat RW dan Koramil yang menjadi pelindung RW yang keduanya terkadang mengikuti 

pertemuan-pertemuan yang di lakukan oleh warga 

 
4. Juminep 

 

 

Berumur 49 tahun, ibu Juminep adalah pemilik warung kopi di depan SMIP DKI Bina Darma di 8 tahun terakhir, setelah 14 

tahun ibu Juminep tinggal di Jakarta. Ibu 3 anak ini kelahiran Magetan Jawa Timur, pendidikan yang di kenyam hanya sampai 

pendidikan sekolah dasar. Selepas sekolah ia langsung di nikahkan bersama suaminya yang berasal dari Wonogiri hingga 
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saat ini. Selama siang hari ibu Juminep menjaga warung hingga mendekati waktu shalat isya, kemudia ia dan keluarganya 

masuk kedalam areal sekolah dimana ia mengontrak satu bangunan yang menjadi rumahnya. 

 
5. Joyce 

 

 

Ibu Joyce Susanto lahir dan besar di rumah yang masih dihuninya hingga saat ini.. Lahir dari keluarga turunan Indo Betawi- 

Belanda. Ibu Joyce yang juga sepupu dari selebriti era 90-an Marisa Haque di kenal sebagai keluarga yang akrab dengan 

warga sekitar. Rumahnya yang sebagian menjadi kos-kosan siswa keperawatan RSPAD merupakan peninggalan masa 

Belanda sering menjadi tempat pertemuan bagi warga sekitar. Berkat hobi memasaknya ibu Joyce sering membantu adik 

bungsunya menjalankan usaha catering. Selain itu, Ibu rumah tangga berusia 55 tahun ini juga aktif dalam beberapa 

kegiatan sosial, salah satunya mengajar masak di sekolah anak jalanan “Sekolah Kami” yang terletak di Kalimalang, Bekasi. 

Selain beraktifitas di “Sekolah Kami”, dia juga aktif di perkumpulan ibu-ibu PKK dengan mengajar memasak dan kerajinan 

tangan 

 
6. Ibu Yenni (Emmy Yulianti) 

 

 

Ibu Yenni (59 tahun) adalah seorang ibu yang aktif di perkumpulan ibu-ibu PKK, ibu yang gemar dengan kerajinan kreatif ini 

aktif mengajak ibu-ibu untuk membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan daur ulang. Bersama jaringan pembuat karya 

yang di kenalnya di Gereja Katedral ibu ini berhasil membuat karya ondel-ondel ukuran besar dan miniatur yang bisa 

dijadikan souvenir. Ibu Yenni aktif dalam kegiatan bersama warga RW 5 tempat ia tinggal, RW yang selalu menjadi 

unggulan lomba PHBS. Beberapa waktu yang lalu walikota menunjuk langsung RW 5 sebagai RW unggulan dengan RW 4 

sebagai RW binaan serta RW 1 & 3 sebagai RW pendamping. Hal ini membuat RW 5 sering di kunjungi oleh petinggi DKI. 
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Beberapa program rutin rajin di adakan di daerah ini, seperti program RT berupa program Gebyar Balita, yaitu penimbangan 

balita, imunisasi, pemberian vitamin untuk menamba BMT balita yang dilakukan setiap tanggal 27 di setiap bulannya. Selain 

itu setiap hari Jumat, ada program Jumat bersih dengan melihat kesehatan lingkungan rumah warga. Sementara untuk 

perayaan kemerdekaan di 17 Agustus diadakan perlombaan-perlombaan anak-anak seperti balap karung dan lomba makan 

kerupuk. 
 

 
 
 
 

b. Masyarakat berdomisili tidak tetap di sekitar museum 
 
 

Sementara pengetahuan masyarakat berdomisilli tidak tetap mengenai lingkungannya sangatlah minim, hal ini mungkin karena 

sepanjang masa saat mereka berada di area ini mereka tidak melakukan banyak kontak dengan area di luar area kerja mereka. 

Berikut adalah petikan dari wawancara yang dilakukan: 

 
 
 
 

1. Theresia 
 

 

Theresia adalah siswa akademi perhotelan Apindo di Kalimalang yang sedang melakukan masa magang di beberapa hotel, 

dan memasuki bulan ke 8 ia bekerja di Hotel Lumire yang terletak dekat Museum Kebangkitan Nasional. Selama masa 

magang ini, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman, ia di rotasi ke beberapa departemen di dalam hotel. Saat ini, ia 

bekerja di bagian front office sebagai Reception yang bertugas menghubungkan tamu dengan bagian marketing dan 

menangani  keluhan-keluhan  klien.  Theresia  yang  berdomisili  di  Cakung  mengandalkan  sepeda  motor  sebagai  moda 
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transportasinya. Setiap harinya Theresia mulai bekerja jam 7 pagi hingga 4 sore yang kemudian dilanjutkan dengan 

perkuliahan pada malam hari. Sehari hari di bekerja di dalam hotel saja dan tidak melakukan kontak dengan area di luar 

hotel tempat ia bekerja. 

 
2. Sukatman 

 

 

Pada tahun 1982 bapak Sukatman mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga sekolah SMK Bida Darma DKI yang lokasinya 

tidak jauh dari Museum Kebangkitan Nasional. Di sekolah ini ia menjadi penjaga saat malam hari, dan di siang hari dia 

membuka warung Mie Ayam serta menjadi kuli harian untuk menambah pendapatan. Hobi menanam yang ia miliki sejak 

kecil terlihat dengan jelas di depan kawasan sekolah. 

 
Sekolah dimana ia bekerja saat ini dibangun pada tahun 2001 yang kemudian diisi oleh SMIP Bida Darma sejak tahun 2011. 

Sekolah ini adalah sekolah kejuruan pariwisata dan perhotelan, sesuai dengan pendidikannya, sekolah ini rutin melakukan 

perjalanan ke daerah Bandung, Jogjakarta dan Bali. Perjalanan dilakukkan biasanya ke lokasi-lokasi pariwisata dan juga 

terkadang berkunjung ke Museum yang menjadi daya tarik wisata. Selain perjalanan sekolah siswa juga melakukan praktek 

kerja lapangan di hotel-hotel dan lokasi wisata. 

 
3. Letnan Muhammad Dian 

 

 

Letnan Muhammad Dian adalah seorang marinir berpengalaman yang pernah berpartisipasi di Daerah Operasi Militer. 

Setelah selesai masa kerja lapangan ia ditempatkan di Cilandak hingga kemudian di tempatkan di Markas Komando Korps 

Marinir saat ini. Kini dia bertugas sebagai pengelola website marinir, tugasnya ini lah yang membuatnya gandrung terhadap 

Gadget dan applikasi di dalamnya. 
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4. Brenda 
 

 

Lahir pada tahun 1990 wanita yang berdomisili di Jatinegara ini baru bekerja selama 3 bulan sebagai Public Relation Hotel 

Lumire. Sebelum bekerja di Lumire, ia pernah bekerja selama satu tahun di United Nation sebagai Public Relation di bawah 

UNIC (United Nation Information Center) yg berfungsi sebagai front desk dari United Nation untuk berhubungan dengan 

media pers di Indonesia. 

 
5. Kapten Rinto 

 

 

Marinir muda berpangkat Kapten yang berdomisili di daerah TJ Priuk ini bertugas sebagai kepala penerangan di Markas 

Komando Marinir tempat ia bekerja. Ayah 2 anak yang sedang menunggu anak ke-3 nya ini adalah alumnus Universitas Budi 

Luhur angkatan 1997 yang juga sempat berpartisipasi di demonstrasi gerakan reformasi. 

 
 
 

3.3.2 Pengetahuan responden tentang museum secara umum 
 
 

a. Masyarakat berdomisili tetap di sekitar museum 
 
 

Mayoritas masyarakat berdomisili tetap di sekitar museum responden menyatakan tidak tertarik mengunjungi museum, 

museum dinilai membosankan, tetapi mereka pernah mengunjungi museum-museum terkenal di Jakarta seperti Museum 

Nasional dan Museum Fatahillah (Museum Sejarah Jakarta). Menurut mereka, museum mungkin bias lebih menarik jika ada 

penambahan kegiatan pendidikan di dalam museum. 
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1. Pak Agus 
 

 

Pak Agus tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap museum. Bahkan ia mengaku tidak tertarik untuk berkunjung ke museum 

perminyakan karena merasa ia sendiri pensiunan dari industri perminyakan. Kunjungan yang pernah ia lakukan ke museum di 

Jakarta antara lain, Museum Kebangkitan Nasional dan Museum Fatahillah. 

 
2. Pak Wayan 

 

 

SD 03 Memiliki program karya Wisata yang mengajak anak-anak untuk berkunjung dan melakukan aktifitas tertentu. Pada tahun 

2013, SD 03 mengadakan Perjalanan ke desa Cinangneng di Bogor, di daerah ini siswa melihat langsung dan mempraktekkan 

proses pertanian, pertenakan serta kegiatan outbond. Pada tahun sebelumnya siswa di ajak berkunjung ke pabrik susu Cimory 

untuk melihat proses pembuatan susu Cimory. Selain itu kegiatan ini siswa juga melakukan kunjungan ke museum-museum dan 

kebun binatang ragunan bersama guru-gurunya, 

 
Kegiatan ini direncanakan bersama orangtua murid, adanya peraturan baru melarang guru untuk menarik biaya untuk Perjalanan ini 

sehingga orang tua murid berperan sepenuhnya dalam perencanaan Perjalanan dan mengurusi bagian keuangan, sementara 

jajaran guru berperan sebagai pendamping dan membantu pengorganisasian acara. 

 
Selain Museum Kebangkitan Nasional, Museum Pramuka, Museum Bahari, Museum Fatahillah menjadi tujuan kunjungan siswa SD. 

 

3. Undangan kunjungan juga sering di terima oleh Museum kebangkitan Nasional bagi sekoah ini. Menurut guru beragama Islam 

ini, siswa cukup menikmati perjalan ke museum, terutama bagi siswa yang belum berkunjung ke museum tersebut apalagi 

mendapat souvenir dari museum. 
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Guru yang berdomisili di Sawangan Depok sendiri pernah berkunjung ke beberapa museum di Jakarta. Antara lain : Museum Stovia, 

Satria Mandala, Museum Fatahillah, dan Museum Prangko. Menurut Pak Wayan, museum adalah satu wadah yang melestarikan 

peninggalan zaman dulu, hal ini bagus untuk perkembangan pengetahuan anak karena mereka tidak mengalami sejarah tersebut 

sehingga kurang lebih merasakan kondisi politik saat itu. 

 
Museum Bahari bagi pak Wayan cukup menarik karena banyaknya barang-barang bersejarah yang di tampilkan. Tinggal bagai 

mana cara museum memiliki trik supaya anak-anak lebih tertarik dengan museum seperti adanya hiburan tambahan seperti ada 

badutnya atau pemutaran film yang membuat anak tertarik setelah itu baru di kasih ilmu mengenai sejarah yang ada di museum itu 

sendiri dan menghargai para pahlawan. 

 
3. Andrew 

 

 

Pak Andrew mengaku saat masa sekolah pernah berkunjung ke beberapa museum seperti Museum Gajah, sementara Museum 

Fatahilah hanya sering lewat karena dulu dia berkerja kerja di daerah Muara Karang. 

 
4. Juminep 

 

Belum pernah ke museum 
 

 

5. Joyce 
 

 

Beberapa kali mengunjungi museum di Jakarta seperti, Museum Gajah dan Taman Mini, namun menurutnya museum sangat 

membosankan dan norak sehingga dia tidak berminat untuk mengunjunginya lagi. Menurutnya andai museum dikemas dengan 

lebih baik mungkin akan lebih banyak pengunjung yang mendatangi museum. 
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6. Ibu Yenni 
 

 

Selain Museum Kebangkitan Nasional, Ibu Yenni pernah mengunjungi beberapa museum, seperti Gedong Joang, dan museum di 

Taman Senopati. Tidak banyak kesan museum yang dia ingat. 

 
 
 
 

b. Masyarakat berdomisili tidak tetap di sekitar museum 
 

 
 
 
 

Mayoritas responden dari kelompok domisili tidak tetap juga menyatakan tidak tertarik mengunjungi museum. Responden yang 

sudah pernah mengunjungi museum di luar negeri berpendapat bahwa museum luar lebih menarik karena adanya acara-acara 

menarik yang diselenggarakan museum. Sebagian di antara mereka, seperti kelompok masyarakat domisili tetap, sudah pernah 

mengunjungi beberapa museum terkenal di Jakarta seperti Museum Nasional dan Museum Fatahillah (Museum Sejarah Jakarta). 

 

Pengetahuan responden tentang museum secara umum sangat minim dan hanya satu yang menyatakan tertarik dengan 

museum. Satu responden tidak tertarik sama sekali dengan museum, beberapa berpendapat museum tidak menarik, tetapi walau 

tidak tertarik pernah mengunjungi beberapa museum di Jakarta. Selain satu responden yang tertarik dengan museum dan sering 

mengikuti program-program publik museum di Jakarta, responden lain pernah berkunjung ke museum dengan alasan 

kunjungan bukan merupakan keputusan sendiri. Ada yang menyertai keluarga dalam rangka rekreasi, ada juga yang menjadi 

bagian dari pekerjaannya. 
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Berikut ini adalah rangkuman jawaban responden seputar pertanyaan mengenai pengetahuan mereka terhadap museum secara 

umum: 

 
1. Theresia 

 

 

Pernah beberapa kali mengunjungi Museum Fatahillah dan Museum Bank Mandiri, Theresia mengakui senang berkunjung ke 

Museum Fatahillah setelah museum tersebut diperbaiki beberapa tahun lalu, sebelumnya menurut dia Museum Fatahillah terlihat 

kurang terawat dan kumuh dan banyak pengamen. 

 
2. Sukatman 

 

 

Selain Museum Kebangkitan Nasiona, Pak Sukatman belum pernah ke museum lain. 
 

 
 
 

3. Ramses 
 

 

Mengaku tidak tertarik dengan museum, hanya beberapa museum yang pernah di datangi oleh pak Ramses, diantara lain Museum 

Biologi yang terletak di Bogor dan Museum Fatahillah. Beliau mengaku mengunjungi kedua museum tersebut karena tidak sengaja 

diajak teman dan diajak keluarga. 

 
Menurut Pak Ramses umumnya museum hanya menampilkan hal-hal yang biasa saja dan benda antik yang bisa di dapatkan dari 

media lain, sehingga baginya museum tidak menawarkan informasi yang berbeda dibandingkan dari media lain. Walaupun 

mengetahui ada museum dekat dengan lokasi kantornya, pak Remses tidak mengetahui bahwa museum tersebut adalah Museum 

Kebangkitan Nasional, hanya sering lewat gedung yang dia tau adalah museum tapi tidak tahu namanya. 



73 

 

 

 

Pak Ramses tidak pernah mendatangi satu museum berulang-ulang, baginya museum hanyalah tempat menyimpan barang antik. 

Pak Ramses berpendapat museum seharusnya membuat pengunjung merasa bersukur datang ke museum karena menemukan hal 

yang unik seperti ketika dia berkunjung ke Istana Presiden di Cipanas, beliau sangat tertarik dengan keunikan lukisan perspektif 

satu titik hilang sehingga dia berkunjung dua kali, selain itu dia merasa masih banyak hal lain di istana tersebut yang ingin di 

ketahuinya. 

 
4. Letnan Muhammad Dian 

 

 

Bagi Let. Dian, museum perlu peningkatan pelayanan, terutama sosialisasi keberadaannya agar anak-anak muda sekarang tahu 

mengenai keberadaan museum. Menurut pandangannya, anak muda sekarang kurang memahami sejarah dan lebih tertarik kepada 

mall dari pada museum. Pernah berkunjung ke museum Satria Mandala dan Museum Marinir di Cilandak 

 
5. Brenda 

 

 

Mengaku menyukai berkunjung ke museum Brenda pernah ke beberapa museum di dalam negeri dan luar negeri. Ketika ia 

berkunjung ke Singapore ia mengunjungi beberapa museum disana, di Singapore museum tidak hanya museum bertemakan 

sejarah Singapore, tapi ada museum lainya seperti museum mainan yang bernama Mint Toys Museum, lalu Museum Perananakan 

dan Museum Singapore Nation. Yang membuat ia tertarik mendatangi museum-museum ini adalah adanya acara-acara khusus, 

contohnya seperti art exhebition. Selain itu ada acara yang mengundang tokoh-tokoh tertentu untuk membicarakan tema-tema 

tertentu seperti tentang masyarakat India di Singapore. Di acara ini juga ada penampilan Belly Dance khas India dan kursus 

memakai Sari (baju Khas India). Serta keunggulan lain dari Museum luar negeri adalah kondisinya yang terlihat bersih dan terawat, 

padahal tiket masuk ke museum-museum ini tergolong cukup mahal, namun di Singapore harga tiket museum walaupun mahal 
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terbagi menjadi beberapa kelas untuk adult, kid dan student. Walaupun demikian, tiket di Singapore masih tergolong mahal jika 

dibandingkan dengan museum-museum di Indonesia, yang bagi Brenda cukup mengherankan kenapa museum di Indonesia masih 

tergolong sepi walaupun sudah sangat murah. 

 

Selain museum di Singapore, Brenda pernah juga berkujung ke museum peringatan Perang di Vietnam bernama War Remnant 

Museum. Museum ini menampilkan sisa-sisa perang Vietnam dengan Amerika, ditampilkan beberapa peralatan-peralatan peranng 

yang digunakan di masa itu hingga lubang sisa bom masih terjaga dengan baik. 

Untuk museum di Indonesia, semasa sekola Brenda pernah mengikuti study tour yang di wajibkan sekolah untuk mengujungi 

beberapa museum. Seperti Museum Fatahillah, Monas dan Taman Mini. Dua minggu yang lalu sebelum wawancara ini dilakukan, 

Brenda berkunjung ke Museum Fatahillah dan Museum Wayang. 

 
Fatahillah menjadi pusat perhatian sejak renovasi, Museum Fatahillah terlihat lebih hidup, pada akhir pekan di lapangan Fatahillah 

banyak yang berkumpul dan juga banyak yang berjualan, tapi harusnya kondisi ini diimbangi dengan kebersihan yang baik karena 

banyaknya sampah sisa jualan. Sementara untuk kondisi internal museum, setelah renovasi, museum terkesan lebih kosong, 

kesannya banyak ruangan yang masih kosong, dan sepertinya barang-barang yang di tampilkan lebih sedikit dibandingkan terakhir 

ia berkunjung ke museum ini. Dia juga memperhatikan ada kebijakan baru ketika berkunjung ke museum ini, yaitu tiap pengunjung 

harus melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal hotel agat tidak merusak lantai kayu museum tersebut. Ia berharap 

kebijakan itu terus berlanjut seperti museum di Yunani yang melaran pengunjung menggunakan sepatu hak tinggi yang dapat 

merusak lantai museum. 

 
Secara keseluruhan Brenda menilai museum Fatahillah sudah cukup bagus, untuk Museum Wayang juga sudah cukup bagus, 

koleksi yang di tampilkan tidak hanya wayang Indonesia, tapi juga Wayang dari Negeri lain. 
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Untuk mendapatkan informasi acara-acara museum menurutnya saat ini antara gampang dan susah, adanya media-media sosial 

saat ini cukup membantu untuk mendapatkan informasi-informasi acara ini. Tahun lalu, Museum Fatahillah sempat mengadakan 

acara teater di akhir pekan yang ia ikuti. Ia mendapatkan informasi ini melalui twitter yang di lakukan oleh program weekend at the 

museum, menurutnya acara ini cukup bagus dan banyak diminati, peserta sebelumnya harus reservasi terlebih dahulu walaupun 

gratis tapi ada batas peserta yang bisa ikut. Terbatasnya kuota peserta dan tingginya peminat seringkali membuat perserta yang 

tidak mendapat kuota menanyakan peserta yang batal hadir aga ia bisa mengikuti acara tersebut. Brenda sendiri hanya sekali 

mengikuti acara weekend at the museum di Museum Fatahillah, saat itu acara berupa pemutaran film di dalam museum yang 

menceritakan sejarah Betawi. Acara ini diikuti oleh sekitar 50 peserta. 

 
6. Kapten Rinto 

 

 

Hampir seluruh Marinir pernah mengunjungi Museum Marinir di Cilandak, di dalamnya terdapat sejarah berdirinya NKRI dan 

Marinir, sejarah kepahlawanan Usman Harun hingga peralawatan selam peninggalan dulu di tampilkan di museum ini. 

 
 
 

 
3.3.3 Pengetahuan responden tentang Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

a. Masyarakat berdomisili tetap di sekitar museum 
 
 

Masyarakat berdomisili tetap rata-rata mengenal perkembangan MKN dari masa MKN sebagai ALAMO (ambon lapar makan orang) 

hingga menjadi museum. Sebelumnya MKN selalu tertutup, responden baru merasakan keterbukaan MKN sejak tahun 2013, sejak 

MKN membuka pintu bagi penduduk sekitar yang membutuhkan pengungsian sementara karena rumah mereka terkena bencana 
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kebakaran. Tapi masyarakat secara umumnya tidak mengetahui keberadaan MKN. Setelah “perkenalan” yang tidak disengaja itu, 

hubungan antara Museum Kebangkitan Nasional dengan masyarakat kemudian mengarah pada pemanfaatan ruang-ruang non 

pamer museum menjadi ruang untuk masyarakat, seperti PAUD dan Poliklinik. Berikut ini adalah pengetahuan masyarakat yang 

tinggal di sekitar Museum Kebangkitan Nasional mengenai museum tersebut: 

 
 
 
 

1. Agus Susanto 
 

 

Pak Agus yang sejak muda memang “bermain” tidak jauh dari lingkungan Museum Kebangkitan menyaksikan perubahan- 

perubahan yang dialami oleh Museum Kebangkitan Nasional. Di masa kecilnya Museum Kebangkitan sempat dijadikan asrama bagi 

warga keturunan Ambon veteran KNIL, setelah warga keturunan Ambon ini direlokasi, Pak Agus juga pernah melihat Gedung Stovia 

yang dijadikan venue acara pernikahan atau semacam garden party. 

 
Perubahan dari Museum Kebangkitan Nasional menurut pendapatnya sangat terasa ketika direktur museum yang baru mulai 

memegang manajemen Museum Kebangkitan Nasional, hal ini dimulai sejak museum menampung masyarakat yang mengungsi 

akibat kebakaran. 

 
2. Wayan 

 

 

Saran untuk Museum Kebangkitan Nasional, selain diberikan pemandu sebaiknya pengunjung diberikan semacam  guideline 
 

museum yang berisi informasi mengenai museum itu sendiri. Memang museum bagi yang muda yang belum mengalami sejarah 
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museum terkadang melihat museum tidak menarik, hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya kemudahan mengakses informasi 

sejarah yang di dapatkan masyarakat dewasa ini. Sehingga kebutuhan untuk berkunjung ke museum dirasa tidak perlu. 

 
3. Andre 

 

 

Semasa Pak Andre remaja, penduduk sekitar takut untuk mendekati Gedung Stovia, bagi warga sekitar Gedung Stovia sering 

disebut sebagai “ALAMO” (Ambon LApar Makan Orang), yang pada saat itu gedung tersebut menjadi asrama bagi veteran tentara 

KNIL asal ambon dan manado. Saat itu, di tengah kompleks Stovia masih berdiri rumah-rumah, komplek kecil yang menjadi tempat 

tinggal. Dulu tembok-tembok pemisah di lorong Gedung Stovia adalah pintu pintu akses bagi rumah-rumah tersebut. Setelah 

keluarga veteran tersebut direlokasi, gedung ini akhirnya direstorasi ke bentuk sebelumnya. 

 
Semasa Stovia masih berfungsi sebagai sekolah kedokteran, beberapa siswanya memiliki rumah atau menyewa rumah di sekitar 

Stovia, beberapa bangunan tersebut masih berdiri hingga sekarang dan di miliki oleh keturunan dari dokter siswa Stovia tersebut. 

Beberapa komplek Stovia yang berada di bagian depan museum saat ini sudah di miliki oleh Kodam yang dijadikan perumahan 

bagi para perwiranya. 

 
Pak Andre pernah beberapa kali berkunjung kedalam museum dan juga mengikuti beberapa pertemuan yang di adakan oleh 

museum, dia sendiri mengetahui fungsi Stovia yang merupakan bekas sekolah kedokteran Belanda, lulusan dari sekolah ini 

diantaranya termasuk dr. Soetomo dan dr. Tjipto Mangunkusumo. Bagi Pak Andre saat ini pihak manajemen museum sejak adanya 

pergantian kepala museum mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Baginya, museum saat ini lebih peduli terhadap 

lingkungan sekitarnya, sebelumnya belum pernah masyarakat sekitar diundang oleh pihak museum. Keterbukaan ini di mulai sejak 

terjadinya kebakaran di area perkampungan RT 02 pada November 2013, saat itu pihak museum mengizinkan warga untuk 
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mengungsi di dalam museum. Sejak saat itu pihak museum kerap mengundang warga dalam beberapa acara sosialisasi. Selain itu 

museum mengakomodir pemasangan beberapa penerangan di area luar museum yang berdekatan dengan pemukiman warga. 

 
Beberapa kerjasama antara museum dengan warga telah berlangsung, diantaranya patroli bersama kedalam museum yang 

dilakukan satuan pengamanan museum dengan warga, kegiatan ini dilakukan antara hansip warga dan satpam museum pada jam 9 

malam dan jam 11 malam, selain pada bidang keamanan. Warga dan karyawan museum juga sering melakukan latihan bersama 

atau pertandingan olahraga bola voli di area belakang museum. 

 
4. Juminep 

 

 

Belum pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional Tau lokasi Museum Kebangkitan yang tidak jauh dari warungnya. 
 
 

5. Joyce 
 

 

Pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan, menurut ibu Joyce beberapa perubahan yang positf dapat terlihat dari museum ini. 

Perubahan itu di mulai sejak Museum Kebangkitan Nasional menjadi tempat pengungsian kebakaran, ia mengetahui proses awal 

pembuatan PAUD di dalam museum yang masih berlangsung hingga sekarang. 

 
Menurutnya keterbukaan museum terhadap masyarakat dalam bentuk pelayanan pendidikan PAUD masih bisa di tingkatkan 

dengan mengadakan pendidikan bahasa Inggris. Ia meyakini jika materi bahasa Inggris ini diadakan, kegiatan ini akan sangat 

diminati oleh warga sekitar. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan pelayanan kursus bahasa Inggris yang cukup dekat dengan warga 

sekitar. Ia mencontoh pendidikan yang dilakukan di sekolah Santa Ursula yang mengajarkan bahasa Inggris sejak anak berusia 2 

tahun. Selain dari Santa Ursula, ia juga terinspirasi dengan kisah seorang pemuda di daerah Jawa Tengah yang diliput oleh Metro 
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TV. Pemuda tersebut gigih mengajarkan bahasa Inggris pada tukang becak di daerahnya hingga mayoritas tukang becak bisa 

berbahasa Inggris hingga akhirnya kampung tersebut dijuluki kampung Barat karena banyaknya orang yang bisa berbahasa Inggris. 

 
Selain bahasa ia juga berpendapat pengadaan pendidikan komputer juga akan diminati oleh penduduk sekitar, selain itu ibu Joyce 

juga sangat berminat untuk membagi ilmu memasaknya jika Museum Kebangkitan berminat. 

 
6. Ibu Yenni 

 

 

Menurut Ibu Yenny, sebelum menjadi Museum Kebangkitan Nasional, Stovia adalah kamp Ambon KNIL yang kemudian direlokasi 

ke daerah Cengkareng oleh Ali sadikin. Dahulu Belanda menyebut Gedung Stovia sebagai “ams gebouw” yang berarti “gedung”. 

 
Dengan adanya direktur museum yang baru, menurut ibu Yenni saat ini Museum Kebangkitan sangat terbuka dengan masyarakat 

sekitar, museum sering mengundang masyarakat sekitar untuk mensosialisasikan programnya, selain itu hal ini dilihat dengan 

disetujuinya Usulan warga sekitar untuk mengadakan PAUD dan pelayanan poliklinik yang bekerja sama dengan Kelurahan Senen 

di dalam Museum Kebangkitan Nasional. 

 
Ibu Yenni juga mengapresiasi pihak museum yang menyediakan tempat pengungsian bagi warga ketika dilanda banjir, selain itu 

Direktur Museum juga menyediakan layanan dongeng anak dan pemeriksaan kesehatan bagi pengungsi yang bekerja sama dengan 

PMI. 

 
Selain pelayanan darurat yang diberikan museum, ia juga mengapresiasi pihak museum yang mempekerjakan beberapa warga lokal 

sebagai keamanan dan staff museum. Selain itu, saat ini Museum Kebangkitan lebih terbuka bagi warga yang ingin menggunakan 

fasilitas museum sebagai tempat pertemuan dan rapat masyarakat sekitar. 



8 

 

 

 

Keterbukaan museum dengan warga sekitar mendorong ibu Yenni untuk mengusulkan peningkatan pelayanan poli kesehatan yang 

membuka layanan dari jam 8-12 yang sudah ada, harapan beliau pelayanan tersebut bisa ditingkatkan dengan pengadaan 

pelayanan kesehatan bagi Lansia hingga meningkatkan layanan menjadi puskesmas bagi warga sekitar 

 
Selain pelayanan kesehatan ibu Yenni berharap pihak museum untuk bisa menggunakan karya warga PKK yang berupa ondel-ondel 

untuk tampilkan di museum. Ia berharap bisa memberikan nuansa kekhasan Jakarta ke Museum Kebangkitan Nasional. 

 
b. Masyarakat berdomisili tidak tetap di sekitar museum 

 
 

Seluruh responden dari kelompok masyarakat berdomisili tidak tetap di sekitar museum tidak mengetahui keberadaan Museum 

Kebangkitan Nasional dan belum pernah berkunjung. 

 
 

1. Theresia 
 

 

Belum pernah ke Museum Kebangkitan, tidak tahu sama sekali soal Museum Kebangkitan Nasional. 
 
 

2. Sukatman 
 

 

Pak Sukatman mengaku cukup sering masuk ke museum, karena tidak jauh dari warungnya dan ia juga mengenali beberapa staff 

museum yang salah satunya adalah Guru di SMIP tempat ia bekerja. Bagi pak Sukatman, museum berisi peninggalan sejarah dulu 

terbentuknya Indonesia yang ditampilkan agar generasi sekarang tahu budaya dan sejarah dulu. 
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3. Ramses 
 

 

Hanya tahu lokasi gedungnya adalah museum, namun dia tidak tahu nama museum tersebut. Belum pernah berkunjung ke 

Museum Kebangkitan Nasional. 

 
4. Letnan Muhammad Dian 

 

 

Belum pernah ke Museum Kebangkitan Nasional, namun Letnan Dian tahu bahwa gedung itu merupakan gedung bersejarah. Ia 

tahu bahwa gedung tersebut dulu digunakan sebagai sekolah rakyat. Menurut Letnan Dian, keberadaaan museum harus lebih di 

sosialisasikan agar orang lebih tahu, melaui TV dan terutama melalui media sosial internet apalagi bagi anak muda sekarang yang 

kurang mengetahui soal sejarah negara 

 
5. Brenda 

 

 

Pernah mendengar Museum Kebangkitan Nasional tapi tidak tahu lokasi tepatnya. Mengetahui sejarah berdirinya Stovia dan Budi 

Oetomo dari pelajaran sekolah. 

 
6. Kapten Rinto 

 

 

Belum pernah ke Museum Kebangkitan Nasional. Kapt. Rinto lebih mengenal MKN sebagai Stovia yang menjadi tempat berdirinya 

Budi Oetomo. Kapt Rinto mengetahui sejarah Budi Oetomo yang diketuai oleh dr. Soetomo 
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3.4 Analisis Focus Group Discussion 
 

3.4.1 Sistematika Pelaksanaan 
 
 

Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan sedikit berbeda dari FGD yang biasa diadakan. Pada FGD yang biasa memisahkan 

masing-masing kelompok stakeholder, sedangkan di FGD kali ini ketiga kelompok yang menjadi bagian FGD (masyarakat sekitar, 

praktisi museum, komunitas pecinta museum) berdiskusi dalam satu ruang besar setelah sebelumnya melihat museum dalam 

kelompok mereka sendiri. Beberapa staff Museum Kebangkitan Nasional menjadi bagian dari kegiatan untuk membantu 

tercapainya kesepahaman atas situasi dan kondisi yang ada. 

 
Perbedaan metode ini agar diskusi yang terjadi lebih hidup dan tidak hanya “satu arah” saja. Hal ini karena kegiatan ini adalah yang 

pertama kali bagi Museum Kebangkitan Nasional dan dirasa perlu untuk stakeholder dari museum saling bertemu, berkenalan dan 

terutama berkenalan dengan sudut pandang serta peran berbeda yang dimiliki oleh masing-masing. Metode ini pun bisa 

menyediakan ruang berdiskusi yang menuju ke arah yang memberikan mutual understanding antara masing-masing stakeholder 

mengenai Museum Kebangkitan Nasional. Kemudian masing-masing bisa bertukar pendapat serta buah pikiran yang dihasilkan 

dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

 
Kegiatan ini dibagi menjadi empat tahap: 

 
 

1. Pembukaan 
 

Pembukaan ini dimulai dengan sambutan dari Bapak Tjahjopoernomo, selaku Direktur Museum Kebangkitan Nasional. Di dalam 

sambutannya, beliau menguraikan tema yang diangkat yaitu “Hubungan Museum Dengan Masyarakat”. Tujuan dari tema ini adalah 

karena museum diharapkan menjadi tempat yang bermanfaat untuk masyarakat disekitarnya terlebih dahulu. Kajian yang sedang 
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dilaksanakan saat ini akan dijadikan model dan hasil dari diskusi yang telah dimodifikasi ini menjadi acuan untuk mengembangkan 

museum selanjutnya. 

 
2. Tur Museum dipandu oleh staff Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Partisipan dibagi menjadi tiga berdasarkan kategori tersebut di atas dan masing-masing dipandu oleh staff Museum yang bertugas 

di Bagian Pelayanan dan Edukasi. Tur ini memperlihatkan semua bagian dari Museum Kebangkitan Nasional kecuali kantor staff dan 

bagian dalam dari ruang penyimpanan. 

 
3. Diskusi 

 

Diskusi dimulai dengan perkenalan masing-masing partisipan yang hadir dan latar belakang masing-masing. Jumlah peserta yang 

hadir adalah 50 dengan : 

- 14 orang dari masyarakat sekitar 
- 11 orang dari Museum Kebangkitan Nasional 
- 4 orang dari stake holder sekitar Museum Kebangkitan Nasional 
- 6 orang dari komunitas museum 
- 8 orang dari praktisi museum yang datang dari museum-museum lain 
- 7 orang dari kalangan pelajar 
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Gambar 6. Kegiatan Focus Group Discussion 
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3.4.2 Tema yang dibahas beserta masukan dari peserta FGD 
 
 

Berikut adalah tema dan hasil diskusi yang dikemukan oleh para peserta, disajikan berdasar kelompok: 
 

a. Kelompok masyarakat sekitar 
 

 Visibilitas Museum: 
 

- Sebaiknya lebih sering mengikutsertakan warga dalam kegiatan diskusi di Museum Kebangkitan Nasional. Museum 

dapat mengundang warga dan siswa. 

- Menambah rambu arah agar lebih mudah menemukan Museum Kebangkitan Nasional 
 

- Membuat brosur atau spanduk yang menunjukkan bahwa di daerah tersebut ada museum. 
 

- Pengenalan museum di media massa (maksudnya pemasaran museum). 
 

 
 

 Kemungkinan rekanan: 
 

- Dengan sekolah sekitar (SD Senen 03 Pagi,Kwini) 
 

- Dengan keluarga dari masyarakat sekitar. Hal ini menekankan pada peran ibu sebagai pengambil keputusan dalam 

menentukan aktifitas akhir pekan keluarganya. 

- Masyarakat sekitar dalam hubungan terstruktur 
 
 
 
 
 

 Strategi yang dapat dilakukan oleh museum untuk menarik pengunjung baru: 
 

- Museum harus memberikan warna yang baru dan manajemennya harus dibuat menarik 
 

- Tingkatkan mutu pelayanan dengan lebih terbuka dengan masyarakat umum agar tidak membosankan lagi. 
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- Memberikan impresi yang lebih ramah dan mengundang bagi pengunjung dan masyarakat sekitar 
 

- Remaja-remaja di sekitar museum diikutsertakan kegiatan di museum. Bisa dari aspek sejarah atau aspek lain. 
 

- Museum diharapkan lebih terbuka dengan bekerja sama dengan pihak swasta agar lebih kreatif. 
 

- Mengadakan atau menghidupkan lagi kantin. 
 

- Dibuat pula (acara) teatrikal tentang sejarah Museum Kebangkitan Nasional. 
 

 
 

b. Kelompok komunitas museum 
 

 Strategi yang dapat dilakukan oleh museum untuk menarik pengunjung baru: 
 

- Infrastruktur, seperti wifi, ruangan AC 
 

- Penambahan dan pelatihan personel berbasis standar praktik baik dalam hospitality 
 

- Perubahan tata pamer 
 

- Program publik yang bervariasi, dengan mendapatkan bantuan dari komunitas yang bekerja sama dengan museum. 
 

- Komunitas diberikan tempat di museum, sehingga tidak selalu museum yang membuat acara, tetapi komunitas yang 

membuat acara dengan menggunakan fasilitas museum. 

- Penggunaan media sosial sangat membantu untuk mempromosikan museum dengan bantuan dari komunitas. 
 

- Cara menjual museum juga harus menarik. 
 

- Pada umumnya yang memiliki ketertarikan terhadap museum ada wanita. Sehingga yang menentukan pemilihan 

perjalanan diakhir pekan di lingkup keluarga adalah ibu. 
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- Apapun museumnya, pengalaman itu ditentukan oleh narasi, sebuah benda yang dipajang menjadi kisah, inilah yang 

membedakan satu museum dengan museum lainnya. Apabila museum hendak menjadi menarik maka harus relevan 

dengan kemajuan jaman sesuai dengan perkembangan pengetahuan masyarakat. 

- Pembuatan  video  interaktif  yang  berbeda,  dan  penggunaan  media  sosial  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam 

pengembangan museum. 

- Museum harus lebih terbuka dan pelayanan pun harus baik, menarik. Museum juga harus punya ukuran apa itu 

komunitas dan apa itu agen travel. 

- Brosur dibuat lebih menarik dan disediakan di museum lain dan pusat informasi 

- Dibuat kegiatan kreatifitas untuk menarik anak-anak berkunjung ke museum. 

 

 

 Saran kerjasama 
 

- Komunitas yang bekerja sama dengan museum dalam meghasilkan program publik, pengembangan konten dalam 

tata pamer dan lain sebagainya. 

 
 

c. Kelompok praktisi museum 
 
 

 Saran kerjasama 
 

- Dengan sekolah, terutama mengkaitkan museum dengan isi mata pelajaran sejarah. 
 

- Dengan tukang dagang lokal 
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- Kerjasama antara pihak hotel dan museum? Hal ini diijawab oleh pihak Hotel Lumire: Biasanya wisatawan asing 

menanyakan mengenai tempat wisata di sekitar hotel, disediakan pula brosur museum. Apabila ada kerjasama dengan 

museum dengan hotel, maka hotel dengan senang hati akan membantu untuk mempromosikan. 

- Mengintegrasikan kerjasama antara museum, masyarakat, dan lembaga lain. 
 

- Selain kerjasama menukar brosur, juga menukar informasi mengenai jadwal kegiatan di museum lain. Contohnya 

datang ke museum Nasional kemudian dapet tiket gratis untuk ke museum Kebangkitan Nasional, 

 
 

 
3.4.3 Inti hasil diskusi 

 
 

Museum Kebangkitan Nasional kini menyediakan ruang untuk dipakai masyarakat sekitar melaksanakan program PAUD (Program 

Anak Usia Dini) serta Poliknik, akan tetapi pengenalan museum masih dirasa kurang, baik dalam skala area Kwitang atau Jakarta 

secara luas. Akan tetapi, Museum Kebangkitan Nasional sudah memperlihatkan usaha yang menggembirakan dalam pelibatan 

masyarakat sekitar dengan melibatkan mereka dalam beberapa program publik serta diskusi ini. 

 
Hal utama yang dibutuhkan agar Museum Kebangkitan Nasional untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat adalah 

PENGENALAN, dengan cara: 

 
1. MKN membuat jaringan komunikasi dengan masyarakat, komunitas dan museum lain. Dengan masyarakat sekitar, MKN 

dapat mengundang keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program publik. Untuk saat ini MKN sudah menyediakan 

ruang dan memulai kerjasama yang terwujud dengan adanya Poliklinik umum serta PAUD yang dikelola oleh ibu-ibu RT 

sekitar. MKN dapat melangkah lebih jauh lagi dengan membentuk kekerabatan yang lebih kuat dengan masyarakat sekitar. 
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Hal ini dilakukan oleh Eastern Penitentiary di Philadelphia yang memberikan kartu keanggotaan yang menjamin gratis masuk 

bagi penduduk lokal tetangga mereka dalam radius 4 blok. Eastern Penitentiary yang dahulunya merupakan penjara bagi 

penjahat kelas berat kini menjadi museum yang dikelilingi oleh pemukiman padat. 

 
2. MKN perlu menyusun perangkat pemasaran (marketing tools) untuk memberikan penerangan terhadap akses publik yang 

ingin berkunjung. Perangkat ini berupa: 

 
a. Rambu arah yang jelas di area sekitar menuju MKN; 

 
 

b. Papan nama yang lebih atraktif dan menandakan keberadaan sebuah museum di lokasi MKN kini; 
 
 

c. Brosur yang jelas dan padat isi untuk disebarkan di poin-poin informasi seperti museum lain, hotel sekitar, pusat 

informasi wisata serta institusi lain yang berkaitan; 

 
d. Website yang informatif dan interaktif. 

 
 

3. MKN perlu mengadakan evaluasi dalam aspek pelayanan publik onsite dan melakukan peningkatan dalam SOP dan 

infrastruktur. Evaluasi dan peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengundang pihak dari industry hospitality. 

 
4. MKN perlu mengadakan program publik atau penyajian yang memperlihatkan sejarah penggunaan dari gedung STOVIA 

lokasi MKN berada. Karena bagian dari sejarah penggunaan yang tadinya sekolah dokter dan menjadi tempat lahirnya 

kebangkitan intelektual bangsa menjadi satu hal yang penting. 
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BAB 4 
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 
 
 

4.1 Kesimpulan 
 

4.1.1. Hasil analisa pengunjung MKN existing 
 
 

Populasi Museum Kebangkitan Nasional dari segi demografi memperlihatkan dominasi kelompok dewasa muda dengan 

pendidikan tingkat tinggi yang berkunjung untuk rekreasi. Sementara berdasarkan gender, sebagian besar pengunjung adalah laki- 

laki dan dominasi pengunjung berusia antara 20-30 tahun. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh populasi pengunjung didominasi 

oleh tingat pendidikan S1 (strata satu) dan disusul oleh pendidikan SLTA. Temuan ini dikonfirmasi dengan dominasi 80% 

pengunjung berstatus pelajar/mahasiswa. Alasan kunjungan menjadi satu hal yang cukup menarik perhatian karena didominasi 

oleh tujuan rekreasi. 

 
Pendapat responden dalam kelompok sampel terhadap kondisi kini dari MKN masih didominasi dengan respon negatif dan hanya 

sebagian kecil pernyataan yang positif. Partisipan diberikan 38 pernyataan parameter yang berkaitan dengan : 

 
(1) Persepsi terhadap MKN; 

 

(2) Kebutuhan dalam segi fasilitas; 
 

(3) Kebutuhan dalam segi informasi dan 

(4) Efektifitas penyampaian informasi dalam MKN. 
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Dari hasil studi di lapangan, pandangan positif pengunjung hanya pada empat pernyataan yang menjadi bagian dari dua aspek, 

yaitu: 

 
(1) Kebutuhan dalam segi fasilitas: tempat beristirahat yang ada nyaman (72%), serta 

 
 

(2) Kebutuhan dalam segi informasi: 
 
 

- Informasi yang disajikan memperluas pengetahuan pada subjek tertentu (52%) 
 

- Informasi yang disajikan memberikan pengetahuan baru (58%) 
 

- Informasi yang disajikan bertentangan dengan yang saya ketahui (86%) 
 
 

Sementara itu, 34 pernyataan parameter lain mendapat respon negatif dari mulai 58%- 96% seperti yang dirinci dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1 Detail Respon Terhadap Pernyataan Parameter 
 

 
 

No 

 
 

Pendapat negatif 

 
 

% 

 
 

Pendapat positif 

 
 

% 

Tingkat 
kepentingan bagi 
pengunjung (dari 

100%) 
A Persepsi terhadap MKN 

1 bangunan MKN tidak terawat dengan baik 70%   52% 

 

2 
perpustakaan ada tidak cukup memberikan 

 

manfaat 

88%   50% 

 

3 
koleksi  yang  ditampilkan  tidak  terawat 

 

dengan baik, 

74%   82% 

 

4 
Ruang pameran selalu terjaga 

 

kebersihannya 

62%   76% 

 

5 
Jam kunjungan disesuaikan dengan 

 

pengunjung 

76%   44% 

 

6 
Staf/karyawan melayani dengan ramah dan 

 

sopan 

54%   72% 

 

7 
Kemudahan dalam memberikan saran atau 

 

keluhan 

  76% 58% 
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B Kebutuhan dalam segi fasilitas 

8 kepuasan dengan fasilitas parkir 96%   46% 

9 kepuasan dengan fasilitas toilet 90%   56% 

 

10 
petugas  toko  souvenir  tidak  selalu  siap 

 

melayani pengunjung 

84%   36% 

 

11 
petugas toko souvenir tidak selalu 

 

berpenampilan rapi 

90%   56% 

 

12 
tenaga keamanan tidak selalu siap 

 

membantu pengunjung 

70%   56% 

 
13 

  tempat beristirahat yang ada nyaman 72% 62% 

 

14 
Bahwa toko sovenir memiliki berbagai 

 

pilihan dan berkualitas 

96%   38% 

C Kebutuhan dalam segi informasi 

15 puas dengan ketidakrapihan pemandu 82%   58% 

 

16 
pemandu tidak selalu tersedia ketika 

pengunjung membutuhkan 

80%   6% 

 

17 
pemandu tidak selalu mau menjawab 

 

pertanyaan pengunjung, 

72%   70% 

18 pustakawan  tidak  selalu  ada  dan  tidak 88%   50% 
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 selalu siap melayani pengunjung,     

 

19 
tidak puas dengan ketidakrapihan 

 

penampilan pustakawan, 

84%   44% 

 

20 
ruang pamer tidak selalu terjaga 

 

kebersihannya 

62%   76% 

 

21 
tidak  sangat  setuju  bahwa  ruang  pamer 

 

memiliki pencahayaan yang memadai 

80%   72% 

 

22 
Informasi mengenai koleksi mudah 

 

dimengerti 

64%   66% 

23 Informasi dalam label terbaca dengan baik 60%   76% 

 

24 
Informasi koleksi dalam panil terbaca 

 

dengan baik 

70%   64% 

 

25 
Informasi mengenai koleksi tersedia dalam 

 

dua bahasa 

70%   66% 

 

26 
Brosur/leaflet/buku panduan/website 

 

menarik dan bermanfaat 

64%   64% 

 
 

27 

Brosur/leaflet/buku panduan/website 
 

menyajikan informasi yang mudah 

dipahami dan bermanfaat 

62%   70% 

28 Brosur/leaflet/buku panduan/website 74%   64% 
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 tersedia dalam dua bahasa     

 

29 
Penunjuk arah (directory) di museum 

 

mempermudah rute berkeliling 

80%   52% 

 

30 
Informasi yang disajikan sama dengan 

 

pengetahuan yang dimiliki 

82%   40% 

 

31 
  Informasi yang disajikan memperluas 

 

pengetahuan pada subjek tertentu 

52% 52% 

 

32 
  Informasi yang disajikan memberikan 

 

pengetahuan baru 

58% 60% 

 

33 
  Informasi yang disajikan bertentangan 

 

dengan yang saya ketahui 

86% 36% 

D Efektifitas penyampaian informasi dalam MKN 

 

34 
bahwa  penataan  koleksi  museum  tidak 

 

menarik 

62%   72% 

 

35 
bahwa koleksi museum tidak mudah dilihat 

 

pengunjung 

58%   28% 

 
 

36 

bahwa informasi yang disampaikan 
 

pemandu tidak informative dan tidak 

mudah dipahami, 

70%   62% 
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4.1.2. Hasil analisa “calon pengunjung” MKN 
 
 

Calon Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional adalah bagian dari masyarakat yang ditemui di museum-museum Jakarta yang 

memiliki popularitas tinggi. Calon Pengunjung menjadi salah satu sumber informasi untuk mengetahui pola yang ada yang 

membawa mereka kepada kunjungan museum yang sedang mereka nikmati. Diharapkan pola berdampak positif tersebut dapat 

ditiru untuk membawa mereka ke Museum Kebangkitan Nasional. Para calon pengunjun ditemui di museum-museum tersebut 

adalah Museum MONAS (Monumen Nasional); Museum Sejarah Jakarta; Museum Nasional; Museum Seni Rupa & Keramik; Museum 

Bank Indonesia. Demografi calon pengunjung ini terdiri dari komposisi gender yang cukup seimbang (48% laki-laki dan 52% 

perempuan), sedangkan secara demografi usia didominasi oleh kelompok dewasa uda (20-30 tahun). Kelompok usia muda ini ada 

yang sudah menjadi pegawai swasta dan ada juga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa. Sedangkan latar belakang pendidikan 

Calon Pengunjung didominasi oleh pendidikan S1 dan kemudian disusul SLTA. 
 
 

Motivasi kunjungan museum bagi calon Pengunjung yang menjadi subjek penelitian sebagian besar mengunjungi museum yang 

sedang dikunjunginya untuk tujuan rekreasi. Kunjungan rekreasi tersebut sebagian besar dilakukan dalam bentuk berombongan 

kecil antara 2-5 orang. 

 
Sayangnya, walaupun sering mengunjungi museum-museum lain, sebagian besar (62%) calon pengunjung tidak pernah mendengar 

tentangan MKN dan sebagian besar (76%) tidak pernah mengunjungi MKN. Akan tetapi 24% dari subjek penelitian sudah pernah 

mengunjungi Museum Kebangkita Nasional. Sebagian besar dari yang sudah pernah mengunjungi berpendapat bahwa bangunan 

MKN lebih menarik daripada koleksinya. Dan sebagian besar mereka tidak begitu terkesan dengan fasilitas dan staf museum.Bagian 

demografi yang 24% ini  juga mengutarakan saran perbaikan untuk MKN yang sebagian besar pada aspek fasilitas (50%), Tata 
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pamer (40%) dan Koleksi (10%). Sedangkan untuk bagian dari MKN yang harus dipertahankan adalah Bangunan (67%) dan koleksi 

(33%). 

 
Beberapa hal yang ditanyakan kepada calon pengunjung adalah darimana mengetahui museum yg sedang dikunjungi serta 

persepsi mereka terhadap museum secara umum. Sebagian besar dari responden mengetahui museum dari teman (baik di sekolah 

atau di rumah) serta dari media elektronik. Brosur menjadi sumber pengetahuan akan keberadaan museum juga, tapi hanya untuk 1 

dari 50 responden. Pandangan mereka terhadap museum secara umum masih negatif dalam hal ketersediaan fasilitas, operasional 

floor staff serta aspek informasi. Akan tetapi mereka masih melihat keunggulan museum dari tempat hiburan lain. Kekurangan 

museum di Indonesia dalam pandangan mereka adalah : 

1) Aspek fisik: Kurang terawat; Fasilitas tidak maksimal; Pencahayaan kurang 
 

2) Aspek informasi: Kurang dalam penyajian informasi 
 

3) Aspek operasional floor staff : Staf kurang ramah; Minim penjagaan 
 

 
 

Sedangkan keunggulan museum dibanding tempat hiburan lain menurut mereka karena: 
 

1) Kunjungan museum dapat menambah pengetahuan & wawasan sejarah mengenai berbagai hal 
 

2) Koleksi museum yang unik 
 

3) Museum adalah tempat yang refreshing dan edukatif 
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4.1.3. Pandangan masyarakat sekitar lokasi MKN 
 
 

Survei dan analisa analisa masyarakat sekitar dilakukan pada penduduk yang tinggal (domisili tetap) atau kerja (tidak domisili tetap) 

di sekitar MKN dalam radius 2 Km. Analisa dilakukan dengan wawancara terbuka dengan tujuan mengenal  latar belakang 

responden, pandangan responden terhadap museum pada umumnya dan pandangan museum terhadap MKN. 

 
Latar belakang responden berdomisi tetap umumnya kelahiran Jakarta, baik yang berdomisili tetap atau tidak tetap. Responden 

yang berdomisili tetap memiliki beberapa program kemasyarakatan yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan dan 

pendidikan. Sedangkan responden yang tidak berdomisili tetap tidak cukup mengetahui mengenai keberadaan MKN di Gedung 

STOVIA ataupun kegiatannya. Akan tetapi mayoritas dari kelompok sampel secara umum tidak tertarik mengunjungi museum 

karena museum dinilai membosankan. Walau sebagian kecil sudah pernah mengunjungi museum lain di Jakarta seperti Museum 

Nasional dan Museum Sejarah Jakarta (Fatahillah). Responden berdomisili tetap mengenal gedung ex-STOVIA lokasi MKN sejak 

sebelum menjadi MKN sekarang. Sebelum menjadi museum, gedung ex-STOVIA menjadi tempat tinggal warga Ambon keturunan 

tentara KNIL, penduduk mengingat masa ini sebagai ALAMO (Ambon LApar Makan Orang). Sejak itu baru di tahun 2013 penduduk 

setempat merasakan keterbukaan MKN yang sebelumnya MKN selalu tertutup. Kini MKN menyediakan sebagian ruang yang dimiliki 

untuk dimanfaatkan menjadi PAUD dan Poliklinik yang dikelola atas kerjasama dengan masyarakat sekitar. 

 
Responden yang tidak berdomisili tetap merupakan warga pendatang yang berkerja di sekitar area MKN. Hampir semuanya 

menyatakan ketidaktertarikan pada kunjungan museum Indonesia dan sebagian berpendapat museum luar negeri lebih menarik 

dengan berbagai program yang mereka selenggarakan. Sebagian kecil yang pernah mengunjungi museum di Jakarta pernah ke 

Museum Nasional dan Museum Sejarah Jakarta (Fatahillah). Pada umumnya mereka tidak mengetahui keberadaan MKN, hanya 

mengetahui keberadaan gedung tua tapi tidak tahu ada apa di dalamnya. 
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4.2 Rekomendasi 
 
 

Hal utama yang perlu dilakukan oleh MKN adalah PENGENALAN yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: 
 
 

1) MKN membuat jaringan komunikasi dengan masyarakat, komunitas dan museum lain 
 

2) MKN membuat jaringan komunikasi dan kerjasama dengan institusi non museum yang berada di sekitar lokasi MKN untuk 

menarik pengunjung baru 

3) MKN perlu menyusun perangkat pemasaran (marketing tools) untuk memberikan penerangan terhadap akses publik yang 
 

ingin berkunjung (rambu arah, papan nama yang atraktif, brosur, website dan lain-lain) 
 

4) MKN  perlu  mengadakan  evaluasi dalam  aspek  pelayanan  publik  onsite dan  melakukan  peningkatan  dalam  SOP  dan 

infrastruktur. 

5) MKN perlu mengadakan program publik atau penyajian yang memperlihatkan sejarah penggunaan dari gedung STOVIA 

lokasi MKN berada 
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Daftar kontak penduduk sekitar yang memiliki potensi untuk menjaring kerjasama dan membentuk program publik bersama: 
 
 
 

Tabel 4.2 Daftar Kontak Penduduk Sekitar 
 

No Nama Keterangan Potensi Kerjasama 

 

1 
Yenni 

 

(Emmi Yulianti) 

 

PKK RW 5 
 

Penggiat PAUD, PKK dan membuat kerajinan 

2 Jumenep warung kopi depan SMIP  

 

3 
 

Wayan 
 

guru SD 
pengetahuan akan kurikulum, punya input tentang 

 

program museum 

 
 

4 

 
 
Andre 

 
 
pak RT 

sudah menjalin kerjasama erat dengan MKN sejak 
 

terjadinya kebakaran, kerjasama keamanan dan beberpa 

program bersama 

5 Theresia pemagang di hotel Lumire senang mengunjungi museum, tapi belum pernah ke MKN 

6 Remses Humas Pegadaian  

 

7 
 

Let Muhammad Dian 
Pernah ke museum yang berkaitan 

 

dengan pekerjaannya 

 

8 Kapten Rinto lulusan 98  

 
 

9 

 
 

Agus 

 
 

pemain musik 

rumahnya yg peninggalan zaman Belanda menjadi tempat 
 

warga berkumpul. Keponakannya memiliki sekolah yang 

aktif melatih anak-anak jalanan di daerah Bintara. 
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   Putranya, Eki mendirikan pendidikan pembuatan aplikasi 

 

games 

 

10 
 

Sukatman 
 

penjaga sekolah 
sering main ke museum karena sudah kenal dengan para 

 

penjaganya 

11 Brenda Humas Lumire senang museum, kerja non profit, experience di PR 
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4.3. Panduan Perencanaan Program 
 
 

Panduan perencanaan program ini berupa uraian kerangka serta aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam perancangan 

program berdasarkan penelitian ini. Panduan ini menyediakan perangkat perancangan yang akan membantu Museum Kebangkitan 

Nasional Indonesia dalam menyusun program yang tepat guna dan tepat sasaran. 

 
Aspek-aspek yang akan diuraikan dalam panduan ini antara lain: 

 

1. Karakteristik kelompok masyarakat yang akan menjadi target program 
 

2. Statistik kepopuleran koleksi dan tema yang sedang ditampilkan 
 

3. Ragam program standar museum yang dapat disajikan beserta target kelompok yang jelas serta aspek-aspek pendukung 

yang paling efektif dalam menyampaikan informasi 

4. Tema-tema baru yang ingin dijelajahi atau diminati masyarakat yang perlu diwujudkan dalam bentuk program 
 

5. Program-program alternatif yang popular di masyarakat yang dapat dicoba diaksanakan di Museum 
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Panduan Perencanaan Penyusunan Program Tahap Konseptual 

No Item Ya Tidak Catatan 

I. Karakteristik kelompok masyarakat yang akan menjadi target program 

I.a DEMOGRAFI: Kelompok Usia    

1 Kelompok Usia <6 tahun    

2 Kelompok Usia Sekolah Dasar    

3 Kelompok Usia Sekolah Menengah    

4 Kelompok Usia Sekolah Atas    

5 Kelompok Usia Mahasiswa    

6 Kelompok Usia 23-30 tahun    

7 Kelompok Usia 30-45 tahun    

8 Kelompok Usia 45-60 tahun    

9 Kelompok Usia <60 tahun    

     

I.b DEMOGRAFI: Kelompok Latar Pendidikan    

1 SD    

2 SMP-SMA    

3 D3-S1    

4 <S2    
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I.c DEMOGRAFI: Tipe pengunjung    

1 Pengunjung perseorangan    

2 Pengunjung kelompok kecil (2-5orang)    

3 Pengunjung kelompok besar (5-15 orang)    

4 Pengunjung rombongan (<15 orang)    

5 Pengunjung keluarga    

     

I.d DEMOGRAFI : Motivasi kunjungan    

1 Rekreasi    

2 Edukasi    

3 Tugas sekolah / kantor    

4 Kebetulan lewat    

     

II. Pemilihan Tema dan Koleksi 

II.a TEMA: Dasar Pemilihan    

1 Berkaitan dengan tema Museum    

2 Berkaitan dengan tema kontemporer (jelaskan)    

3 Terdapat data hasil penelitian    

4 Matriks Storyline (alur cerita) & pesan pameran sudah ditentukan (jelaskan, lampirkan jika 
 

sudah tersedia, cantumkan tanggal deadline jika belum ) 
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5 Kandidat kurator    

6 Kandidat koordinator kegiatan    

     

II.b KOLEKSI    

1 Koleksi berasal dari koleksi Museum    

2 Koleksi berasal dari pinjaman ke museum/institusi lain (jelaskan berapa dan dari mana)    

3 Koleksi harus direplika    

4 Tidak memakai koleksi, akan memakai media rekayasa (video, audio, instalasi dan lain lain)    

5 Penentuan koleksi utama (masterpiece)    

6 Koordinator penyediaan koleksi    

     

III. Ragam program yang dapat disajikan beserta target kelompok yang jelas serta aspek-aspek pendukung yang paling 
 

efektif dalam menyampaikan informasi 

III.a BENTUK PROGRAM INTI    

1 Terdiri dari satu kegiatan (jika lebih, jelaskan)    

2 Pameran tetap    

3 Pameran temporer    

4 Program edukasi publik (jelaskan)    

     

III.b BENTUK PROGRAM PENDUKUNG    
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1 Ceramah / Diskusi ilmiah    

2 Seminar / Workshop    

3 Talk show    

4 Edukids    

5 Seni Pertunjukan    

6 Bentuk lain: …… (jelaskan)    

     

III.c MEDIA PENYAMPAI INFORMASI    

1 Media Pamer statis    

2 Media Pamer multimedia    

3 Media Pamer interaktif    

4 Narasumber / pembicara / instruktur (jelaskan untuk kegiatan nomor berapa)    

     

III.d PROGRAM PROMOSI    

1 Media cetak    

2 Media elektronik (TV, Radio)    

3 Media Sosial    

4 Media baliho, poster dan brosur disebarkan di (lengkapi dengan lampiran daftar lokasi): 
 

- Area sekitar museum 
 

- Museum lain 
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 - Institusi pendidikan 

 

- Institusi Kebudayaan 
 

- Stasiun / Terminal / Simpul perhubungan yang lain 
 

- Taman Kota 
 

- Pusat perbelanjaan 
 

- Lainnya…(sebutkan): 

   

     

IV. Tema-tema baru yang ingin dijelajahi atau diminati masyarakat 

IV.a Tema  baru  terkait  dengan  tema  utama  yang  diusulkan  oleh  (jelaskan  tema  di  kolom 
 

keterangan) : 

   

1 Pengunjung eksisting    

2 Masyarakat sekitar    

3 Praktisi museum    

4 Staff Museum    

     

IV.b Program yang ingin dibentuk dari tema baru yang berasal dari (jelaskan program di kolom 
 

keterangan): 

   

1 Pengunjung eksisting    

2 Masyarakat sekitar    

3 Praktisi museum    
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4 Staff Museum    

     

V. Program-program alternatif yang popular di masyarakat yang dapat dicoba oleh Museum (bentuk isian bebas, 
 

dicantumkan judul program beserta uraian ringkas, lengkapi dengan lampiran detail program) 

     

     

     

 
 
 
 

Panduan ini dapat digunakan secara sederhana dalam menyusun kerangka program dengan aplikasi sebuah ceklist atau form dasar 

yang harus diisi oleh perancang (contoh ceklist/form kerangka terlampir). Aplikasi form tersebut diharapkan dapat mengorganisir 

ide dan konsep yang disusun untuk merancang program yang tepat guna dan tepat sasaran. Konsep mindmapping atau pemetaan 

ide menjadi dasar pembentukan form tersebut.  Dalam proses perancangan program di institusi manapun yang melibatkan 

masyarakat, pemetaan ide menjadi alat yang efektif dalam menemukan relevansi ide dan tema yang berkembang dengan 

kebutuhan yang dituju. 

 
Hendaknya dilakukan praktik pelatihan penggunaan panduan perancangan program hendaknya dilakukan setelah penelitian ini 

selesai. Pelatihan perancangan program hendaknya diikuti oleh staf museum yang akan dilibatkan dalam perancangan program, 

seperti dari bagian koleksi, edukasi, konservasi dan juga administrasi. Diharapkan setelah pelatihan para staff museum akan dapat 

memakai panduan dalam menghasilkan program yang tepat sasaran dan tepat guna. 
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PENDAHULUAN 

Bab I PENDAHULUAN 
 
 

 
Museum Kebangkitan Nasional (Muskitnas) merupakan salah satu museum yang 

berada di bawah Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud). Gedung Muskitnas merupakan Gedung STOVIA (School Tot 

Opleding Van Inlandsche Artsen) yang dulu digunakan sebagai pendidikan Sekolah 

Dokter Djawa dan sekolah kedokteran Bumiputera. 

 
Muskitnas mempunyai tujuan utama yaitu sebagai tempat pelestarian dan peningkatan 

apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai kebangkitan nasional dalam rangka 

memperkukuh jati diri bangsa. Seiring dengan berjalannya waktu, Muskitnas berusaha 

untuk menjadi museum modern, yaitu museum yang tidak hanya berorientasi pada 

pengelolaan koleksi tetapi pengadaan program kegiatan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 
Dalam merealisasikan tujuan Muskitnas di atas, banyak program yang telah dijalankan 

seperti penyuluhan museum, pameran keliling, lomba, seminar, hingga festival. Semua 

program tersebut ditujukan tidak hanya untuk pelajar, mahasiswa, ataupun guru, akan 

tetapi untuk masyarakat luas pada umumnya. 

 
Untuk mengoptimalkan peran Muskitnas serta mengevaluasi program-program yang 

telah terlaksana, maka Muskitnas membuat program Kajian Pengunjung Museum 

Kebangkitan Nasional 2020. Kajian ini diharapkan dapat memperoleh data yang valid 

mengenai persepsi pengunjung terhadap Muskitnas sehingga timbal-balik tersebut 

dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan langkah yang harus ditempuh di 

masa yang akan datang sehingga program-program yang dirancang akan tepat sasaran 

dan bermanfaat. 
 

Latar Belakang 
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KAJIAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020 
 

 

 

 

 
 
 

Dasar hukum yang mendasari kegiatan ini adalah : 

1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan.  

3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 45 Tahun 

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 35 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Kebangkitan Nasional. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 40 Tahun 

2016 tentang Rincian Tugas Museum Kebangkitan Nasional. 

7. DIPA Museum Kebangkitan Nasional Tahun Anggaran 2020. 

 
 

 

 
 

Maksud kegiatan Pengkajian Pengunjung Museum ini adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang tingkat pengetahuan dan persepsi pengunjung tentang Museum Kebangkitan Nasional.  

 

 

 
 

Tujuan dari Kajian Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 2020 antara lain: 

1. Mengetahui pengetahuan dan minat guru/sekolah terhadap Museum Kebangkitan 

Nasional 

2. Mengetahui pengetahuan dan minat masyarakat umum, khususnya masyarakat 

DKI Jakarta terhadap Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

Dasar Hukum 

Maksud 

Tujuan 



3 

PENDAHULUAN 
 

 

3. Mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan yang 

diberikan oleh Museum Kebangkitan Nasional 

4. Mengumpulkan ide, saran, dan kebutuhan dari guru/sekolah, masyarakat umum, 

dan pengunjung terhadap Museum Kebangkitan Nasional 

 

 

 

Kegiatan Pengkajian Pengunjung Museum direncanakan berlangsung selama enam bulan 

dengan target responden terdiri dari sejumlah pelajar dan tenaga pendidik se-Jakarta Pusat. 

Sasaran 
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KAJIAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020 
 

 

 

 

 

Bab II METODOLOGI KAJIAN 
 
 

 

Objek pada Kajian Pengunjung Muskitnas 2020 terdiri dari tiga segmentasi, yaitu 

Guru/Sekolah, Masyarakat Umum, dan Pengunjung Muskitnas. 
 

 

 

 

Pengambilan sampel responden dalam Kajian Pengunjung Muskitas 2020 dilakukan 

dengan teknik pengambilan sampel non probabilitas (non probability sampling) yaitu 

pengambilan sampel purposif (purposive sampling) dengan jumlah sampel sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. Distribusi sampel dalam kajian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 
Tabel 2.1 Distribusi sampel berdasarkan segmentasi 

 

Segmentasi Jumlah Responden 

Guru/Sekolah 120 

Wawancara Langsung 70 

Kuesioner Daring 50 

Masyarakat Umum 100 

Pengunjung 100 

 
 

 

 

 

Kajian Pengunjung Muskitnas 2020 menggunakan data primer yang diperoleh 

langsung dari survei terhadap responden. Pengumpulan data dilakukan dengan dua 

cara, yaitu pengisian kuesioner melalui wawancara tatap muka langsung (face-to-face 

Objek Kajian 

Metode Pengambilan Sampel 

Metode Pengumpulan Data 
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METODOLOGI KAJIAN 
 

 

 

interview) dan pengisian kuesioner daring secara mandiri oleh responden (online 

survey). 

 
Kuesioner pada kajian ini terdiri dari pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dan 

pertanyaan persepsi yang diukur dengan menggunakan skala Likert khususnya pada 

bagian kepuasan pengunjung Muskitnas. 

 
Kepuasan pengunjung diukur berdasarkan dimensi dari Kualitas Layanan (Service 

Quality) di antaranya Jaminan (Assurance), Bukti Fisik (Tangible), Daya Tanggap 

(Responsiveness), dan Keandalan (Reliability). Dimensi tersebut diukur menggunakan 

skala Likert dengan skor 1 sampai 5 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. 

 
Tabel 2.2 Kategori dan skor skala Likert 

 

Kategori Skor 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 
 

 
 

 
Metode analisis data yang digunakan dalam kajian ini antara lain Analisis Deskriptif, 

Structural Equation Modeling (SEM), dan Net Promoter Score (NPS). Analisis 

Deskriptif menampilkan distribusi atau sebaran data berupa frekuensi atau persentase. 

Structural   Equation   Modeling   digunakan   untuk   mengukur Indeks Kepuasan 

Pengunjung Muskitnas, penggunaan metode ini mengacu pada pengukuran Indeks 

Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Index) yang dilakukan oleh American 

Customer Satisfaction Index (ACSI). Adapun Net Promoter Score digunakan untuk 

mengukur loyalitas pengunjung. 

Metode Analisis Data 
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KAJIAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020 
 

 

 

 

 

Tahapan dalam mengukur Indeks Kepuasan Pengunjung Muskitnas dengan 

menggunakan Structural Equation Modeling sebagai berikut: 

1. Menentukan bobot indikator setiap dimensi pengukuran indeks. 

2. Menentukan bobot dimensi pengukuran indeks. 

3. Menghitung Indeks Komposit dari setiap dimensi pengukuran dengan 

rumusan: 

 
 

 
 

Keterangan: 

Indeks Dj 

ij 

Xij 

= Indeks Komposit Dimensi ke-j 
 

= Bobot indikator ke-i pada dimensi ke-j 
 

= Skor indikator ke-i pada dimensi ke-j 

4. Menghitung Indeks Kepuasan Pengunjung dengan rumusan sebagai berikut: 
 
 

 
 

Keterangan: 

IKP = Indeks Kepuasan Pengunjung 

j 

Indeks Dj 

= Bobot dimensi ke-j 
 

= Indeks Komposit Dimensi ke-j 

 

 
 

 

 

Net Promoter Score (NPS) merupakan nilai untuk mengukur loyalitas atau sejauh mana 

seseorang merekomendasikan Muskitnas kepada orang lain. Skala pengukuran NPS 

memiliki interval 1 - 10 dengan rincian sebagai berikut. 

Indeks D = 
  

  ij  X 
ij 

 
 

5  
 

  
100 

ij 
 
 

IKP =    Indeks  D  
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METODOLOGI KAJIAN 
 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Kategori Net Promoter Score 
 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kategori Detractor Passive Promoter 

 

NPS berkisar antara -100% hingga 100%. Pengukuran NPS menggunakan rumusan 

berikut: 

 
 

 
 

NPS membagi pengunjung menjadi tiga kategori yaitu: 

⚫ Promoter: Pengunjung yang antusias terhadap Muskitnas dan dengan senang 

hati akan mereferensikan atau merekomendasikan Muskitnas pada orang lain. 

⚫ Passive: Pengunjung yang masuk kategori loyal namun tidak terlalu antusias 

terhadap Muskitnas. 

⚫ Detractor: Pengunjung yang mengalami pengalaman kurang baik terhadap 

Muskitnas sehingga pengunjung ini tidak akan mereferensikan atau 

merekomendasikan Muskitnas kepada orang lain. 

NPS = %Promoter − %Detractor 
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Bab III HASIL KAJIAN 

 
Hasil analisis merupakan bagian yang berisikan mengenai hasil dari kajian yang telah 

dilaksanakan. Pada bagian ini terbagi dalam 3 kategori segmentasi yaitu Kajian Guru 

Sekolah, Kajian Masyarakat, dan Kajian Pengunjung Muskitnas. 

 

 

 

Karakteristik Sampel 

 
Total sampel pada segmentasi ini terdapat 157 guru sekolah, di antaranya sebanyak 70 

guru sekolah disurvei dan diwawancara secara langsung tatap muka dan 87 guru 

sekolah berpartisipasi dengan mengisi kuesioner daring (online survey). Gambar di 

bawah ini merupakan distribusi dari guru sekolah yang menjadi responden berdasarkan 

kota asal sekolah. 

 

Gambar 3.1 Distribusi sampel sekolah berdasarkan kota 

 
 

Kajian ini berfokus pada sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta, akan tetapi terdapat 

beberapa responden yang ikut berpartisipasi dalam kajian ini yang berasal dari luar DKI 

Jakarta, seperti berasal dari Kota Depok dan Kabupaten Bogor. 

Kajian Guru Sekolah 
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Gambar 3.2 adalah distribusi jenjang sekolah yang menjadi sampel dalam kajian ini, 

sebanyak 21% sampel adalah tingkat sekolah dasar (SD), 36% sekolah menengah 

pertama (SMP), dan paling banyak adalah tingkat menengah atas (SMA) sebanyak 

43%. 

 

 
Gambar 3.2 Distribusi sampel sekolah berdasarkan jenjang sekolah 

 
 

Mayoritas responden yang menjadi perwakilan sekolah adalah Guru IPS/Sejarah/PPKn 

dengan persentase sebesar 86% dan 14% lainnya merupakan Kepala Sekolah dan 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. 

 
Gambar 3.3 Distribusi responden perwakilan sekolah 
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Responden dalam kajian ini sebanyak 61% adalah guru perempuan sedangkan guru 

laki-laki hanya terdapat sebanyak 39%. 

 

Gambar 3.4 Distribusi responden guru berdasarkan jenis kelamin 

 
 

Usia responden terbagi ke dalam 5 kategori seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

3.5. Kategori usia guru/responden dengan persentase terbesar adalah 41-50 tahun yaitu 

sebesar 36% dan usia di atas 50 tahun dengan persentase sebesar 34% sedangkan 

kategori usia guru dengan persentase terendah adalah usia di bawah 25% yaitu sebesar 

5%. 

 

 
Gambar 3.5 Distribusi responden guru berdasarkan usia 
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Program Kunjungan Museum 

 
Pada bagian ini terdapat beberapa hal yang akan disajikan dan dibahas, antara lain 

ketersediaan program kunjungan museum yang dibuat oleh sekolah, museum-museum 

yang pernah dan akan dikunjungi, hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam 

menentukan museum yang akan dikunjungi, hingga kendala-kendala yang dihadapi 

dalam membuat program kunjungan ke museum. 

 
Gambar 3.6 merupakan diagram yang menunjukkan persentase sekolah yang 

mempunyai program kunjungan museum dan tidak mempunyai program kunjungan 

museum. Persentase sekolah yang mempunyai program kunjungan museum sebesar 

55% sedangkan sekolah yang tidak mempunyai program kunjungan museum sebesar 

45%. 

 

Gambar 3.6 Program kunjungan siswa ke museum 

 
 

Dari 55% sekolah yang mempunyai program kunjungan museum atau sebanyak 86 

sekolah, terdapat sebanyak 58 sekolah menjadikan Museum Nasional Indonesia 

sebagai tujuan kunjungan. Di samping Museum Nasional Indonesia, Musem 

Kebangkitan Nasional dan Museum Fatahillah menjadi pilihan tujuan pada program 

kunjungan museum yang pernah dilaksanakan oleh sekolah. Dua museum yang 

termasuk dalam kategori 5 museum pilihan yang menjadi tujuan kunjungan adalah 
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Museum Sumpah Pemuda dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Hal ini dapat 

dilihat secara lebih mendetail pada Gambar 3.7. 

 

 
Gambar 3.7 Museum yang penah dikunjungi dalam program kunjungan siswa 

 
 

Selain program kunjungan museum yang telah dijalani, terdapat sekolah-sekolah yang 

masih mempunyai rencana program kunjungan museum. Pada Gambar 3.8 

menampilkan persentase sekolah yang akan mengadakan program kunjungan museum 

yaitu sebanyak 74% sekolah dari sampel sedangkan 26% sekolah lainnya tidak 

mempunyai rencana kunjungan museum. 
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Gambar 3.8 Rencana program kunjungan siswa ke museum 

 
 

Beberapa tujuan kunjungan museum bagi sekolah yang mempunyai rencana program 

kunjungan museum di waktu yang akan datang dapat dilihat pada Gambar 3.9. Lima 

museum yang menjadi pilihan tujuan utama dalam program kunjungan antara lain 

Museum Nasional Indonesia, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Fatahillah, 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan Museum Sumpah Pemuda. Di samping 

nama-nama museum yang disebutkan pada gambar, terdapat juga sebanyak 13 sekolah 

yang belum menentukan museum yang akan dikunjungi dalam program kunjungan 

yang akan datang. 
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Gambar 3.9 Museum yang akan dikunjungi dalam program kunjungan siswa 

 
 

Dalam menentukan museum yang menjadi tujuan program kunjungan, tentunya 

terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pihak sekolah. Gambar 3.10 

menampilkan persentase dari hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan 

museum tujuan. Mayoritas sekolah (63%) melihat konten museum sebagai 

pertimbangan utama dalam menentukan museum yang menjadi tujuan kunjungan, 

kemudian lokasi dan jarak museum (16%), dan kedekatan dengan tempat wisata 

lainnya (10%). Hanya terdapat 3% sekolah yang berencana melakukan kunjungan 

museum yang mempertimbangkan fasilitas museum. 
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Gambar 3.10 Pertimbangan sekolah dalam menentukan museum tujuan 

 
 

Di antara dua harapan terbesar sekolah dalam program kunjungan siswa ke museum 

adalah memahami pengetahuan sejarah dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan 

patriotisme. Adapun memahami pengetahuan sejarah termasuk di dalamnya adalah 

kesesuaian pelajaran sekolah dengan konten museum, menambah pengetauan yang 

tidak didapatkan di sekolah, dan merasakan langsung kondisi dan peninggalan sejarah. 

 
 

 
 

Gambar 3.11 Harapan sekolah terhadap siswa dalam kunjungan ke museum 
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Gambar 3.12 menampilkan kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam 

membuat program kunjungan siswa ke museum. Kendala utama banyak dihadapi oleh 

pihak sekolah adalah pendanaan atau biaya karena tidak terdapat anggaran khusus 

untuk program kunjungan serta sekolah dilarang untuk memungut biaya kepada orang 

tua siswa. 

 

 
Gambar 3.12 Kendala sekolah dalam membuat program kunjungan museum 

 

 

Kebangkitan Nasional 

 
Pada sub bagian ini akan dibahas mengenai Kebangkitan Nasional, peran hingga minat 

untuk melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional. 

 
Sebanyak 96% sekolah menyatakan bahwa Kebangkitan Nasional menjadi kurikulum 

dalam pembelajaran siswa di sekolah sedangkan 4% lainnya menyatakan bahwa tidak 

ada kurikulum Kebangkitan Nasional dalam pembelajaran. 
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Gambar 3.13 Materi Kebangkitan Nasional dalam kurikulum 

 
 

Berdasarkan 157 responden, sebanya 143orang menyatakan bahwa sumber belajar 

siswa untuk materi kebangkitan nasional adalah dari buku, diikuti denga intenet dan 

museum. Hanya terdapat 75 sekolah atau separuh dari sekolah yang menjadi sampel 

yang menjadikan museum sebagai sumber belajar siswa di sekolah. 

 

 
Gambar 3.14 Sumber siswa belajar tentang Kebangkitan Nasional 

 
 

Persentase sekolah yang pernah melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan 

Nasional lebih besar sedikit dibandingkan dengan yang belum pernah melakukan 

kunjungan yaitu masing-masing 52% dan 48%. 
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Gambar 3.15 Program kunjungan siswa ke Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Mayoritas responden (88%) menyatakan bahwa Museum Kebangkitan Nasional 

memiliki peran yang penting dalam peningkatan pengetahuan dan akademik siswa di 

sekolah, namun terdapat sebanyak 10% responden yang mengatakan bahwa Museum 

Kebangkitan Nasional tidak memiliki peran penting terhadap peningkatan pengetahuan 

dan akademik siswa di sekolah. 

 
Gambar 3.16 Tingkat kepentingan peran Museum Kebangkitan Nasional 
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Responden guru sekolah menyatakan bahwa media informasi yang paling sesuai untuk 

anak -anak sekolah dalam belajar mengenai Museum Kebangkitan Nasional adalah 

buku (61%), Youtube (59%), dan Website (52%). 

 

 

Gambar 3.17 Media informasi untuk anak-anak 

 
 

Tingkat minat sekolah dalam mengadakan program kunjungan ke Museum 

Kebangkitan Nasional sangat tinggi mencapai 95% sedangkan yang tidak berminat 

untuk mengadakan program kunjungan hanya 5%. 

 

 
Gambar 3.18 Minat sekolah terhadap program kunjungan Museum Kebangkitan Nasional 



KAJIAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020 

20 

 

 

 

Banyak saran mengenai program yang harus dilaksanakan oleh Museum Kebangkitan 

Nasional seperti undangan kunjungan sekolah ke museum, mengadakan banyak 

kegiatan di museum, dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai museum ke 

banyak sekolah. 

 

Gambar 3.19 Saran program bagi Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Undangan kujungan sekolah ke museum tentunya lebih memudahkan pihak sekolah 

dalam mengurus perizinan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapati dilaksanakan oleh 

museum antara lain lomba cerdas cermat siswa mengenai sejarah, membuat permainan 

edukatif, lomba kesenian dan kebudayaan, serta menonton bersama film dokumenter 

mengenai perjuangan dan kebangkitan nasional. 
 

 

 

 

Karakteristik Responden 

 
Karakteristik responden dideskripsikan dengan beberapa variabel di antaranya adalah 

jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan dan usia responden. Kajian khusus 

masyarakat dilakukan melalui survei daring dengan kuesioner yang diikut oleh 115 

orang responden. 

Kajian Masyarakat 
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Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.20, di 

mana responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55% dan respoden dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 45%. 

 

Gambar 3.20 Distribusi responden masyarakat berdasarkan jenis kelamin 

 
 

Responden dengan tingkat pendidikan terakhir Sarjana (S1) dan SMA memiliki jumlah 

atau persentase yang mendominasi dengan persentase masing-masing yaitu 49% dan 

35%. Responden dengan pendidikan terakhir SMP terdapat sebanyak 15% sedangkan 

S2/S3 hanya terdapat sebanyak 1%. 

 

 
Gambar 3.21 Distribusi responden masyarkat berdasarkan tingkat pendidikan 
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Pada Gambar 3.22 dapat dilihat distribusi dari pekerjaan responden, di mana responden 

dengan pekerjaan sebagai pegawai swasta memiliki persentase yang paling besar yaitu 

34% diikuti dengan responden yang merupakan pelajar/mahasiswa sebanyak 25%. 

Hanya terdapat 9% dari total responden yang bekerja sebagai PNS. 

 

 
Gambar 3.22 Distribusi responden masyarakat berdasarkan pekerjaan 

 
 

Kajian terhadap masyarakat ini didominasi responden dengan kategori usia 21 - 30 

tahun dengan persentase sebesar 51%, diikuti oleh kategori usia 31 - 40 tahun dengan 

persentase sebesar 19% dan kurang dari 20 tahun sebesar 16%. Terdapat responden 

yang berusia di atas 50 tahun namun hanya sebanyak 3%. 

 

 
Gambar 3.23 Distribusi usia responden masyarakat 
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Kunjungan Museum 

 
Pada bagian ini mengulas mengenai pengalaman responden melakukan kunjungan ke 

museum, pertimbangan dalam menentukan museum yang menjadi tujuan, hingga 

alasan ketidakminatan dalam mengunjungi museum. 

 
Responden yang memiliki pengalaman kunjungan ke museum jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan persentase responden yang tidak pernah melakukan kunjungan 

museum, hal ini ditunjukkan pada Gambar 3.24. Persentase responden yang memiliki 

pengalaman kunjungan ke museum sebanyak 87% sedangkan yang tidak atau belum 

pernah melakukan kunjungan ke museum hanya terdapat sebanyak 13% responden. 

 

 
Gambar 3.24 Pengalaman masyarakat berkunjung ke museum di Jakarta 

 
 

Museum yang paling banyak menjadi tujuan kunjungan oleh responden adalaha 

Museum Nasional Indonesia, di mana 91 dari 115 responden pernah berkunjung ke 

museum tersebut. Empat museum yang banyak diminati dan dikunjungi oleh 

responden setelah Museum Nasional Indonesia antara lain Museum Kebangkitan 

Nasional, Museum Fatahillah, Museum Wayang, dan Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi. Museum-museum lainnya yang pernah dikunjungi oleh responden dapat 

dilihat pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Museum yang pernah dikunjungi masyarakat di Jakarta 
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Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan museum sebagai tujuan 

kunjungan adalah konten atau isi museum, karena setiap museum tentu memiliki 

kekhasan tersendiri sehingga konten museum menjadi alasan utama responden dalam 

menentukan museum. Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan 

museum adalah fasilitas museum serta lokasi dan jarak museum. 

 

 
Gambar 3.26 Pertimbangan masyarakat dalam menentukan museum 

 
 

Rekreasi menjadi salah satu tujuan utama dalam melakukan kunjungan ke museum, 

terdapat 54% responden yang menyatakan bahwa kunjungan ke museum dalam rangka 

rekreasi. Tujuan lainnya yaitu sebanyak 22% antara lain mengikuti kegiatan-kegiatan 

atau acara yang diadakan oleh museum hingga hanya mengantar rekan yang 

berkunjung ke museum. 

 

 
Gambar 3.27 Tujuan masyarakat berkunjung ke museum 
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Lebih dari setengah responden berkunjung ke museum bersama teman-teman (56%), 

kemudian keluarga (21%), hanya terdapat sebanyak 18% responden yang berkunjung 

ke museum bersama guru atau sekolah. 

 

Gambar 3.28 Orang yang menemani kunjungan ke museum 

 
 

Di antara kesan-kesan yang diperoleh oleh responden yang melakukan kunjungan ke 

museum antara lain mendapatkan ilmu dan wawasan sejarah yang selama ini tidak 

didapatkan di sekolah, buku, maupun internet. Rasa senang dalam melakukan 

kunjungan menjadi kesan tersendiri karena menemukan banyak hal menarik yang ada 

di museum, bukan sekedar ilmu atau wawasan sejarah. Tak sedikit pula responden yang 

menyatakan bahwa kunjungan ke museum dapat menumbuhkan semangat patriotisme 

dan nasionalisme. 

 

 
Gambar 3.29 Kesan masyarakat setelah berkunjung ke museum 
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Mayoritas responden masyarakat dengan persentase sebesar 89% menyatakan berniat 

dan memiliki minat untuk melakukan kunjungan terhadap museum di masa yang 

akan datang sedangkan responden yang tidak berniat untuk mengunjungi museum 

hanya terdapat sebanyak 11%. 

 

 
Gambar 3.30 Minat masyarakat dalam mengunjungi museum 

 
 

Gambar 25 menampilkan museum-museum yang menjadi alternatif pilihan responden 

dalam melakukan kunjungan museum di masa yang akan datang. Dari 89% responden 

yang berniat mengunjungi museum di masa yang akan datang, terdapat 33 orang 

responden yang menyatakan akan berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional. 

Empat museum pilihan dengan minat terbanyak setelah Museum Kebangkitan 

Nasional antara lain Museum Nasional Indonesia, Museum Fatahillah, Museum Seni 

Rupa dan Keramik, serta Museum MACAN. 
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Gambar 3.31 Museum yang akan dikunjungi oleh masyarakat 

 
 

Gambar 3.32 menampilkan alasan-alasan yang memungkinkan masyarakat tidak 

berniat untuk mengunjungi museum. Alasan dengan persentase terbesar adalah 

ketiadaan waktu luang untuk melakukan kunjungan (34%), kemudian diikuti dengan 

alasan lokasi museum yang sulit untuk dijangkau (20%), dan pandangan bahwa 

museum tidak menarik dan monoton (14%). 
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Gambar 3.32 Alasan masyarakat tidak berniat berkunjung ke museum 

 

 

Museum Kebangkitan Nasional 

 
Bagian ini secara khusus membahas mengenai Museum Kebangkitan Nasional, mulai 

dari mengetahui atau tidaknya Museum Kebangkitan Nasional, sumber mengetahui dan 

mengenal museum, hingga saran terhadap program apa yang dibutuhkan dan dapat 

diselenggarakan oleh Museum Kebangkitan Nasional. 

 
Mayoritas responden dengan persentase sebesar 90% menyatakan mengetahui 

Museum Kebangkitan Nasional dan hanya 10% responden yang tidak mengetahui dan 

mengenal Museum Kebangkitan Nasional. 
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Gambar 3.33 Pengetahuan mengenai Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Gambar 3.34 menampilkan sumber responden dapat mengetahui dan mengenal 

Museum Kebangkitan Nasional. Pada gambar tersebut, terdapat sebanyak 27% 

responden yang mengetahui Museum Kebangkitan Nasional dari teman, kemudian 

mengetahui dari Instagram (22%), website (17%), dan keluarga (13%). Hanya terdapat 

10% responden yang mengetahui dan mengenal Museum Kebangkitan Nasional dari 

guru/sekolah dan Facebook. 

 

 
Gambar 3.34. Sumber mengenal Museum Kebangkitan Nasional 
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Meski 90% responden mengetahui dan mengenal Museum Kebangkitan Nasional, 

ternyata hanya terdapat 67% responden yang pernah berkunjung langsung ke Museum 

Kebangkitan Nasional dan 33% tidak pernah berkunjung. 

 

Gambar 3.35. Pengalaman berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Mayoritas masyarakat yang pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional 

pernah berkunjung kurang dari 5 kali kunjungan, namun terdapat juga masyarakat yang 

pernah berkunjung lebih dari 10 kali ke Museum Kebangkitan Nasional. 

 
 

 

Gambar 3.36 Frekuensi kunjungan masyarakat ke Museum Kebangkitan Nasional 
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Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan 

Nasional adalah konten atau isi museum, kemudian fasilitas museum dan lokasi serta 

jarak museum yang mudah untuk dijangkau. 

 

 

Gambar 3.37 Pertimbangan berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Mayoritas responden dengan persentase sebesar 84% menyatakan bahwa kesan yang 

didapatkan setelah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional adalah ilmu 

pengetahun dan wawasan yang belum dipahami dan diketahui sebelumnya, seperti asal 

mula STOVIA dan organisasi Boedi Oetomo hingga alat-alat kedokteran di zaman 

dulu. 

 

 

Gambar 3.38 Kesan kunjungan dari Museum Kebangkitan Nasional 



HASIL KAJIAN 

33 

 

 

 

 

 

Pendapat responden mengenai keunikan dan kelebihan Museum Kebangkitan Nasioanl 

ditampilkan pada Gambar 31. Keunikan dan kelebihan utama yang dimiliki Museum 

Kebangkitan Nasional menurut responden adalah bangunan yang asli dari peninggalan 

STOVIA dahulu dan lingkungan yang sejuk, nyaman dan asri. Hal lain yang menjadi 

kelebihan adalah konten museum yang banyak membahas mengenai dunia kesehatan 

dan kedokteran, banyak acara dan kegiatan, serta koleksi museum yang berupa 

diorama. 

 
 

Gambar 3.39 Keunikan dan kelebihan Museum Kebangkitan Nasional menurut masyarakat 

 
 

Hampir semua responden atau sekitar 96% responden menyatakan berminat untuk 

melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional sedangkan responden yang 

tidak berminat dan berniat untuk berkunjung hanya terdapat sebanyak 4%. 
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Gambar 3.40 Minat masyarakat untuk berkunjung ke Musem Kebangkitan Nasional 

 
 

Di antara hal-hal yang menjadi harapan responden atau masyarakat umum antara lain 

peningkatan fasilitas dan layanan museum, mempertahankan dan memperbanyak 

kegiatan museum, hingga memberikan inspirasi bagi anak-anak muda serta terus 

melakukan sosialisasi dan promosi sehingga semakin banyak pengunjung yang data 

ke museum. 

 

 
Gambar 3.41 Harapan masyarakat untuk Museum Kebangkitan Nasional 
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Hal terakhir yang menjadi fokus kajian pada segmentasi ini adalah mengumpulkan 

saran untuk program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gambar di bawah ini 

merupakan rangkuman dari program yang disarankan oleh responden. 

 

 
Gambar 3.42 Saran masyarakat bagi program Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Berdasarkan gambar di atas, saran program paling banyak banyak adalah dengan 

banyak mengadakan seminar, talkshow, dan pelatihan yang saat ini banyak dibutuhkan 

oleh masyarakat. Program sosialisasi dan promosi yang harus terus dilaksanakan, 

hingga program perlombaan yang diadakan oleh museum sehingga akan lebih menarik 

pengunjung untuk datang dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. 
 

 

 

 

Karakteristik Responden 

 
Pada kajian pengunjung Museum Kebangkitan Nasional khususnya pada segmentasi 

ini melibatkan sebanyak 101 orang responden. Dari 101 orang yang diwawancara 

terdapat sebanyak 63% berjenis kelamin perempuan dan 37% laki-laki. Distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin ini dapat dilihat pada Gambar 3.43. 

Kajian Pengunjung 



KAJIAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020 

36 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.43. Distribusi pengunjung berdasarkan jenis kelamin 

 
 

Persentase terbesar untuk kategori responden yaitu usia kurang dari 20 tahun dengan 

persentase sebesar 51%. Persentase yang hampir sama yaitu kategori usia 21 -30 tahun, 

31 - 40 tahun, dan 41 - 50 tahun. Pengunjung dengan persentase paling kecil adalah 

kategori usia di atas 50 tahun. 

 

 
Gambar 3.44 Distribusi pengunjung berdasarkan kategori usia 

 
 

Distribusi pengunjung jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka pengunjung dengan 

latar pendidikan SMA merupakan persentase yang paling besar mencapai 55%, 

kemudian diikuti oleh pengunjung dengan pendidikan S1 sebanyak 30%, dan 
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selebihnya termasuk dalam kategori pendidikan lainnya. Persentase pengunjung 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 3.45 Distribusi pengunjung berdasarkan tingkat pendidikan terakhir 

 
 

Mayoritas pengunjung Museum Kebangkitan Nasional dengan persentase sebesar 65% 

merupakan pelajar/mahasiswa, 25% pengunjung merupakan pegawai negeri serta ibu 

rumah tangga, sedangkan pegawai swasta yang menjadi pengunjung hanya terdapat 

sebanyak 7% dari total responden. 

 

Gambar 3.46 Distribusi pengunjung berdasarkan jenis pekerjaan 
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Tentang Kunjungan 

 
Pengunjung yang datang ke Museum Kebangkitan Nasional didominasi mengetahui 

keberadaan museum dari guru sekolah (34%) dan teman (33%) sedangkan pengunjung 

yang mengetahui keberadaan museum dari website dan facebook resmi museum justru 

hanya sedikit. 

 

 

 

 

Gambar 3.47 Sumber pengunjung mengenal Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Sebagian besar pengunjung yang datang ke Museum Kebangkitan Nasional pernah 

datang mengujungi museum kurang dari 5 kali kunjungan, kemudian terdapt 23 

pengujung yang telah lebih dari 10 kali mengunjungi museum. 

 

 

Gambar 3.48 Jumlah kunjungan Museum Kebangkitan Nasional oleh pengunjung 
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Sebagian besar pengunjung mendatangi Museum Kebangkitan Nasional bertujuan 

untuk tugas sekolah (44%) dan rekreasi (30%) dan hanya terdapat 5% dari pengunjung 

yang bertujuan untuk melakukan penelitian, sedangkan selebihnya yaitu sebesar 22% 

mendatangi museum karena adanya kegiatan di museum seperti sanggar tari. 

 

 
Gambar 3.49 Tujuan pengunjung datang ke Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Pengunjung yang datang ke museum bersama teman jauh lebih besar persentasenya 

dibandingkan dengan yang datang bersama orangtua/keluarga. Hal tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.50 bahwa pengunjung yang mendatangi museum bersama teman 

mencapai 67% sedangkan pengunjung yang pergi bersama orangtua/keluarga hanya 

sebanyak 30%. 
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Gambar 3.50 Teman kunjungan saat datang ke Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Masih banyak pengunjung yang belum atau tidak mengikuti media sosial Museum 

Kebangkitan Nasional, bahkan mencapai 62% dari total pengunjung. Adapun 

pengunjung yang sudah mengikuti media sosial resmi dari Museum Kebangkitan 

Nasional terdapat sebanyak 38% dan itu hanya melalui akun instagram. 

 

 

Gambar 3.51 Media sosial Museum Kebangkitan Nasional yang diikuti oleh pengunjung 
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Kepuasan Pengunjung 

 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai kepuasan pengunjung terhadap Museum 

Kebangkitan Nasional. Kepuasan pengunjung diukur berdasarkan 4 dimensi yaitu 

Jaminan (Assurance), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), dan 

Bukti Fisik (Tangibles). Berdasarkan analisis data, diperoleh bobot untuk masing-

masing dimensi sebagai berikut. 

 
Tabel 3.1 Bobot dimensi pengukuran kepuasan pengunjung 

 

Dimensi Bobot 

Jaminan (Assurance) 28% 

Keandalan (Reliability) 21% 

Daya Tanggap (Responsiveness) 29% 

Bukti Fisik (Tangibles) 22% 

 

Berdasarkan bobot pada Tabel 3.1 maka diperoleh Indeks Komposit masing-masing 

dimensi dan Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasionayang 

ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 3.2 Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 

 

Dimensi Indeks 

Jaminan (Assurance) 89.43 

Keandalan (Reliability) 92.48 

Daya Tanggap (Responsiveness) 88.50 

Bukti Fisik (Tangibles) 90.33 

Kepuasan Pengunjung 90.01 

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa indeks komposit untuk setiap dimensi 

memiliki nilai di atas 80 artinya kepuasan pengunjung bagi setiap dimensi sudah tinggi. 

Dimensi dengan nilai indek komposit paling tinggi adalah keandalan dengan nilai 

92.48 dan dimensi dengan nilai indeks paling rendah adalah daya tanggap. 
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Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional adalah sebesar 90.01, 

nilai tersebut termasuk dalam kategori kepuasan yang sangat tinggi. 

 
Di samping mengukur tingkat kepuasan pengunjung, pada bagian ini juga membahas 

mengenai persepsi pengunjung mengenai daya tarik dan keunggulan Museum 

Kebangkitan Nasional, harapan pengunjung terhadap museum, hingga saran terhadap 

museum berkaitan dengan program yang dapat dibuat dan dilakukan oleh Museum 

Kebangkitan Nasional. 

 
Di antara hal-hal yang menjadi daya tarik dan keunggulan Museum Kebangkitan 

Nasional jika dibandingkan dengan museum yang lain menurut pengunjung adalah 

lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman (30%), kemudian bangunan gedung yang asli 

peninggalan STOVIA (18%), konten sejarah (17%) serta koleksi yang banyak dan 

tertata dengan rapi (16%). 

 
 

 

Gambar 3.52 Daya tarik dan keunggulan Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Gambar di bawah ini merupakan harapan-harapan pengunjung terhadap Museum 

Kebangkitan Nasional di antaranya mempertahankan koleksi yang sudah ada dan jika 

memungkinkan untuk dapat ditambah, kemudian mengadakan lebih banyak kegiatan 

yang bemanfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan fasilitas museum. 
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Gambar 3.53 Harapan pengunjung terhadap Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Beberapa saran mengenai program yang dapat dibuat oleh Museum Kebangkitan 

Nasional adalah mengadakan kegiatan seni dan budaya, melakukan kunjungan sekolah 

secara rutin, memperbanyak kegiatan pameran, dan lebih meningkatkan sosialisasi dan 

promosi ke banyak orang. 

 

 
Gambar 3.54 Program kegiatan yang disarankan untuk Museum Kebangkitan Nasional 
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Loyalitas Pengunjung 

 
Secara keseluruhan, pengunjung berminat untuk berkunjung kembali ke Museum 

Kebangkitan Nasional. Sebanyak 55% pengunjung memastikan bahwa akan kembali 

mengunjungi museum sedangkan 45% lainnya menyatakan kemungkinan untuk 

berkunjung kembali. 

 

Gambar 3.55 Minat kunjungan ulang ke Museum Kebangkitan Nasional 

 
 

Berdasarkan nilai net promoter score (NPS) dengan interval nilai 1 - 10 yang 

menunjukkan seberapa besar keinginan seseorang merekomendasikan museum untuk 

dikunjungi, pengunjung Museum Kebangkitan Nasional tidak ada yang memberikan 

nilai di bawah 7, hanya berkisar di nilai 7 - 10 yang artinya tidak ada satu pun 

pengunjung yang menjadi responden pada kajian ini yang tidak merekomendasikan 

museum untuk tidak dikunjungi. Persentase paling besar yaitu memberikan NPS 8 

sebanyak 37%, kemudian NPS 10 dan NPS 9 dengan masing-masing persentase 

sebesar 34% dan 27%. 
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Gambar 3.56 Distribusi Net Promoter Score 

 
 

NPS pengunjung Museum Kebangkitan Nasional apabila dilihat dari kategori NPS 

ditunjukkan pada Gambar 24. Mayoritas pengunjung dengan persentase sebesar 60% 

termasuk dalam kategori promoter yang artinya mereka merekomendasikan Museum 

Kebangkitan Nasional untuk dikunjungi, sebanyak 40% pengunjung termasuk dalam 

kategori netral yang memilih untuk tidak merekomendasikan maupun melarang atau 

menghalangi untuk mengunjungi museum. Tidak terdapat satu pun pengunjung yang 

termasuk dalam kategori detractor yang menyatakan bahwa merekomendasikan untuk 

tidak mengunjungi Museum Kebangkitan Nasional. 

 

 
Gambar 3.57 Kategori pengunjung berdasarkan Net Promoter Score 
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Bab IV PENUTUP 
 
 

 

Kajian Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 2020 ini memberikan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Museum-museum bertemakan sejarah bangsa Indonesia masih menjadi favorit 

baik bagi pihak sekolah maupun masyarakat umum. Hal ini ditunjukkan oleh 

pengalaman kunjungan yang pernah dilakukan maupun rencana kunjungan yang 

akan datang bahwa pilihan maupun tujuan museum yang akan dikunjungi adalah 

museum-museum yang memiliki nilai sejarah identitas bangsa Indonesia. 

2. Masih banyak masyarakat yang mempunyai minat dan perhatian khusus kepada 

museum. Hal tersebut ditunjukkan dengan pengalaman kunjungan dari responden 

yang mewakili masyarakat pada umumnya. Bahkan usia di bawah 30 tahun 

(Generasi Milenial dan Generasi Z) merupakan usia yang paling banyak 

mengunjungi museum dan berpartisipasi dalam kajian yang menunjukkan 

antusiasme terhadap museum. 

3. Berbagai macam tujuan kunjungan museum di antaranya tugas sekolah, rekreasi, 

dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh museum. 

4. Pelayanan Museum Kebangkitan Nasional sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan 

dengan Indeks Kepuasan Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional yang tinggi 

yaitu sebesar 90.01. Di samping itu, pengunjung juga memiliki loyalitas yang baik 

terhadap Museum Kebangkitan Nasional yang tergambar dalam keinginan 

kunjungan ulang dan memberikan rekomendasi kepada rekan dan kerabat. 
 

Kesimpulan 
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Saran dan rekomendasi yang dapat diberikan kepada Museum Kebangkitan Nasional 

berdasarkan Kajian Pengunjung Museum Kebangkitan Nasional 2020 antara lain 

sebagai berikut: 

1. Segmentasi sekolah: Pihak Museum Kebangkitan Nasional secara langsung 

memberikan undangan kepada sekolah-sekolah untuk melakukan kunjungan. 

Beberapa kegiatan yang dapat dibuat dalam hal kunjungan sekolah ke museum 

antara lain perlombaan cerdas cermat siswa sekolah, permainan edukatif terkait 

materi atau konten museum bagi siswa sekolah, membuat acara seni dan budaya, 

hingga mengadakan nonton bersama film dokumenter pergerakan nasional bangsa 

Indonesia. Khusus para guru sekolah dapat diselenggarakan kegiatan seminar dan 

diskusi sejarah dan kesesuaian materi pelajaran sekolah dan konten museum 

sehingga museum dapat memberikan kebutuhan yang tepat bagi siswa sekolah 

sebagai pelengkap apa-apa yang tidak didapatkan langsung di sekolah. 

2. Segmentasi umum: Meningkatkan sosialisasi dan promosi yang lebih giat di media 

sosial khususnya pada Instagram dan Youtube. Hal ini berdasarkan hasil kajian 

bahwa masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui dua kanal tersebut, 

terutama mengenai Museum Kebangkitan Nasional. Adapun kegiatan-kegiatan 

yang dapat dibuat adalah program kegiatan Night at Museum (museum di malam 

hari), lomba vlog dan fotografi, bazar, serta seminar dan pelatihan yang dibutuhkan 

masyarakat khususnya untuk kalangan milenial. 

3. Saran dan rekomendasi khusus untuk internal museum yang utama adalah 

perbaikan dan peningkatan fasilitas dan kualitas layanan antara lain penyediaan 

tempat ibadah yang lebih besar, pencahayaan ruangan yang baik, pendingin 

ruangan yang merata di setiap tempat, pemandu museum bagi pengunjung yang 

memandu dari awal hingga akhir kunjungan, serta menyediakan pemandu yang 

khusus memandu dengan bahasa asing seperti Bahasa Inggris. Di samping itu, hal 

yang tidak kalah penting adalah menambah koleksi 3D dan digitalisasi museum 

atau virtual museum. 

Saran dan Rekomendasi 
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LAMPIRAN 3. SURAT TUGAS SURVEYOR 
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LAMPIRAN 4. DISTRIBUSI PERSEPSI PENGUNJUNG MUSKITNAS 

 

Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Jaminan (Assurance) 

 

 

 

Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Bukti Fisik (Tangibles) 
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Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Bukti Fisik (Tangibles) 

 

 

 

Distribusi Persepsi Pengunjung terhadap Dimensi Bukti Fisik (Tangibles) 
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LAMPIRAN 5. DOKUMENTASI SURVEI GURU SEKOLAH 
 

 

SMAN 36 Jakarta SMAN 43Menteng Atas Setiabudi 

 
 

SMP YPMU Kebayoran SMAN 9 Jakarta 

 
 

SDN Semanan 08 Pagi Kalideres SD Kemala Bhayangkari 5 
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LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI SURVEI PENGUNJUNG MUSKITNAS 
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LAMPIRAN 7. KUESIONER SURVEI 1 - GURU SEKOLAH 

 

SURVEI PERSEPSI GURU TERHADAP MUSKITNAS 2020 
 
 

 

Nomor kuesioner :      

Tanggal survei : /_ _/2020 

Tingkat Sekolah : SD / SMP / SMA 

Nama Sekolah :    

Kota :    

Kecamatan :      

 

PERKENALAN. 

Selamat pagi/siang/sore. Perkenalkan nama saya . Saya Interviewer/Surveyor 

dari PT Buka Data Indonesia (Surveyku), sebuah lembaga riset yang bekerjasama dengan 

Museum Kebangkitan Nasional untuk melakukan survei persepsi dan pengetahuan guru 

terhadap Museum Kebangkitan Nasional. 

Dalam survei ini kami memohon keluangan waktu untuk memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mohon memberikan jawaban dengan benar dan 

sebaik-baiknya. 

 
 
 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Mohon isi dengan informasi yang benar dan sesuai identitas diri. 
 
 

Nama Responden :  

Jabatan : 1. Kepala Sekolah 

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik 

3. Guru IPS / Sejarah / PPKN 

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Usia :  

Nomor Handphone :  

 
 

B. KUNJUNGAN MUSEUM 

 

B1. Apakah sekolah pernah membuat program kunjungan siswa ke museum? 

Jawaban: 

1. Ya (lanjut ke B2) 

2. Tidak (lanjut ke B3) 
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B2. Museum mana saja yang pernah dikunjungi dalam program tersebut? 

Jawaban: 

 

 

 

B3. Apakah ada rencana melakukan kunjungan siswa ke museum dalam waktu yang 

akan datang? 

Jawaban: 

1. Ya (lanjut B4) 

2. Tidak (lanjut B7) 

 
 

B4. Museum mana yang akan dikunjungi? 

Jawaban: 

 

 

 

B5. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan museum mana yang akan 

dikunjungi? (Pilihan boleh lebih dari satu) 

Jawaban: 

1. Konten museum 

2. Fasilitas museum 

3. Lokasi dan jarak museum 

4. Kedekatan dengan tempat wisata lainnya 

5. Lainnya, sebutkan   

 

 

B6. Apa yang diharapkan dari siswa dalam kunjungan ke museum? (Misal konten, 

fasilitas, dan tujuan) 

Jawaban: 

 

 

 

B7. Apa saja yang menjadi kendala dalam membuat program kunjungan ke museum? 

Jawaban: 
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C. KEBANGKITAN NASIONAL 

 

C1. Apakah materi Kebangkitan Nasional/ Pergerakan Nasional masuk dalam 

kurikulum sekolah? 

Jawaban: 

1. Ya 

2. Tidak 

 
 

C2. Sumber materi belajar tentang Kebangkitan Nasional/Pergerakan Nasional bagi 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar? (Boleh pilih lebih dari satu) 

Jawaban: 

1. Buku 

2. Internet 

3. Museum 

 
 

C3. Apakah anda dan/atau sekolah pernah melakukan kunjungan siswa ke Museum 

Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Ya (lanjut ke C4) 

2. Tidak (lanjut ke C5) 

 
 

C4. Berikan saran dan harapan anda terhadap Museum Kebangkitan Nasional! (Misal 

konten, fasilitas, dan yang lainnya) 

Jawaban: 

 

 

 

C5. Menurut anda, seberapa penting peran Museum Kebangkitan Nasional dalam 

peningkatan pengetahuan dan akademik siswa? 

Jawaban: 

1. Sangat tidak penting 

2. Tidak penting 

3. Biasa saja 

4. Penting 

5. Sangat penting 

 
 

C6. Media informasi apa yang sesuai untuk edukasi anak-anak tentang Museum 

Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 
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1. Buku 

2. Website 

3. Media sosial Instagram 

4. Media sosial Facebook 

5. Youtube 

6. Lainnya, sebutkan _ 

 
 

C7. Apakah anda berminat untuk mengadakan program kunjungan siswa ke Museum 

Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Sangat tidak berminat 

2. Tidak berminat 

3. Biasa saja 

4. Berminat 

5. Sangat berminat 

 
 

C8. Berikan saran anda terkait program apa yang dibutuhkan bagi siswa dari Museum 

Kebangkitan Nasional! 

Jawaban: 

 

 

 

 

- TERIMA KASIH - 
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LAMPIRAN 8. KUESIONER SURVEI 2 - MASYARAKAT 

 

SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUSKITNAS 2020 
 
 

 

PEMBUKAAN. 

Selamat pagi/siang/sore Bapak/Ibu/Saudara/i. Kami dari PT Buka Data Indonesia 

(Surveyku), sebuah lembaga riset yang bekerjasama dengan Museum Kebangkitan 

Nasional untuk melakukan survei persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap Museum 

Kebangkitan Nasional. 

Dalam survei ini kami memohon keluangan waktu untuk memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mohon memberikan jawaban dengan benar dan 

sebaik-baiknya. 

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i. 
 
 
 
 

D. IDENTITAS RESPONDEN 

Mohon isi dengan informasi yang benar dan sesuai identitas diri. 
 
 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 

2. Perempuan 

Pendidikan Terakhir : 1. SD/SMP 

2. SMA 

3. S1 

4. S2/S3 

Pekerjaan : 1. Pelajar/Mahasiswa 

2. Pegawai Negeri (PNS) 

3. Pegawai Swasta 

4. Wiraswasta 

5. Lainnya,sebutkan _ 

Usia :  

Nomor Handphone :  

 
 

E. KUNJUNGAN MUSEUM 

 

B1. Apakah anda pernah berkunjung ke museum di Jakarta? 

Jawaban: 

1. Ya (lanjut ke B2) 

2. Tidak (lanjut ke B7) 
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B2. Museum mana saja yang pernah dikunjungi? Sebutkan. 

Jawaban: 

 

 

 

B3. Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan museum mana yang akan 

dikunjungi? (Pilihan boleh lebih dari satu) 

Jawaban: 

1. Konten museum 

2. Fasilitas museum 

3. Lokasi dan jarak museum 

4. Kedekatan dengan tempat wisata lainnya 

5. Lainnya, sebutkan    

 

 

B4. Apa tujuan anda berkunjung ke museum? 

Jawaban: 

1. Rekreasi 

2. Penelitian 

3. Tugas sekolah/kampus 

4. Lainnya, sebutkan _ 

 
 

B5. Bersama siapa anda mengunjungi museum? 

Jawaban: 

1. Keluarga 

2. Teman 

3. Guru/sekolah 

4. Lainnya, sebutkan _ 

 
 

B6. Apa kesan dan anda yang dapatkan setelah mengunjungi museum? 

Jawaban: 

 

 

 

B7. Apakah anda berniat mengunjungi museum di Jakarta dalam waktu yang akan 

datang? 

Jawaban: 

1. Ya (lanjut ke B8) 

2. Tidak (lanjut ke B9) 
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B8. Museum mana yang anda akan kunjungi? 

Jawaban: 

 

 

 

B9. Apa alasan anda tidak berniat untuk berkunjung ke museum? 

Jawaban: 

 

 

 
F. MUSEUM KEBANGKITAN NASIONAL 

 

C1. Apakah anda mengetahui Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Ya (lanjut ke C2) 

2. Tidak (lanjut ke C8) 

 
 

C2. Dari mana anda mengetahui Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Keluarga 

2. Teman 

3. Guru/sekolah 

4. Website 

5. Media Sosial (Instagram, Facebook, Youtube) 

6. Lainnya, sebutkan _ 

 
 

C3. Apakah anda pernah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Ya (lanjut ke C4) 

2. Tidak (lanjut ke C8) 

 
 

C4. Berapa kali anda berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional dalam satu tahun 

terakhir? 

Jawaban:    
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C5. Apa yang menjadi pertimbangan berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional? 
(Pilihan boleh lebih dari satu) 
Jawaban: 

1. Konten museum 

2. Fasilitas museum 

3. Lokasi dan jarak museum 

4. Kedekatan dengan tempat wisata lainnya 

5. Lainnya, sebutkan   

 

 

C6. Apa yang anda dapatkan setelah berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

 

 

 

C7. Apa keunikan dan kelebihan Museum Kebangkitan Nasional dibandingkan dengan 

museum yang lain? 

Jawaban: 

 

 

 

C8. Apakah anda berniat untuk melakukan kunjungan ke Museum Kebangkitan 

Nasional? 

Jawaban: 

1. Ya 

2. Tidak 

 
 

C9. Apa harapan anda terhadap Museum Kebangkitan Nasional di masa yang akan 

datang? 

Jawaban: 

 

 

 

C10. Program apa yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat dilaksanakan oleh 

Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

 

 

 

- TERIMA KASIH - 
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LAMPIRAN 9. KUESIONER SURVEI 2 - PENGUNJUNG 

 

SURVEI KEPUASAN PENGUNJUNG MUSKITNAS 2020 
 
 

 

Nomor kuesioner :    

Tanggal survei : /_ _/2020 

 
 

 
PERKENALAN. 

Selamat pagi/siang/sore. Perkenalkan nama saya . Saya Interviewer/Surveyor 

dari PT Buka Data Indonesia (Surveyku), sebuah lembaga riset yang bekerjasama dengan 

Museum Kebangkitan Nasional untuk melakukan survei kepuasan pengunjung. 

Dalam survei ini kami memohon keluangan waktu untuk memberikan penilaian mengenai 

tingkat kepuasan anda terhadap pelayanan dan kualitas Museum Kebangkitan Nasional. 

Mohon memberikan penilaian sesuai dengan yang anda rasakan. 

Agar Museum Kebangkitan Nasional dapat mengidentifikasi bagian mana yang masih 

memerlukan perbaikan sebagaimana juga menjaga pelayanan yang sudah baik, maka silakan 

anda memberi nilai lebih rendah jika anda merasa layanan dan kualitas tersebut masih 

membutuhkan perbaikan dan silakan anda memberi nilai lebih tinggi/maksimum jika anda 

merasa pelayanandan kualitas sudah baik. 

 
 

G. IDENTITAS RESPONDEN 

Mohon isi dengan informasi yang benar dan sesuai identitas diri. 
 
 

Nama Responden :  

Jenis Kelamin : a. Laki-laki 

b. Perempuan 

Usia :  

Pendidikan Terakhir : a. SD 

b. SMP/Sederajat 

c. SMA/Sederajat 

d. S1 

e. S2/S3 

Pekerjaan : a. Pelajar/Mahasiswa 

b. Pegawai Negeri 

c. Pegawai Swasta 

d. Lainnya 

Nomor Handphone :  
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H. TENTANG KUNJUNGAN 

Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi anda. 

 
 

B1. Dari mana anda mengetahui Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Keluarga 

2. Teman 

3. Guru/Sekolah 

4. Media Sosial Facebook 

5. Media Sosial Instagram 

6. Youtube 

7. Website 

8. Lainnya, sebutkan _ 

 
 

B2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

  _ 

 
 

B3. Apa tujuan anda berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Rekreasi 

2. Penelitian 

3. Tugas sekolah 

4. Lainnya, sebutkan   

 

 

B4. Dengan siapa anda datang berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

1. Orang tua/Keluarga 

2. Guru/Sekolah 

3. Teman 

4. Lainnya, sebutkan _ 

 
 

B5. Media sosial Museum Kebangkitan Nasional yang sudah anda ikuti? (Boleh lebih 

dari satu) 

Jawaban: 

1. Facebook 

2. Instagram 

3. Youtube 

4. Website 
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Mohon lingkari jawaban yang sesuai dengan anda rasakan. 

 
 

C1. Berdasarkan pengalaman anda saat berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, 

seberapa puaskah anda terhadapa hal-hal berikut ini. 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 
 

Tingkat 
Atribut 

Kepuasan 

Jaminan (Assurance)  

Petugas museum kredibel, ramah, dan sopan 5 4 3 2 1 

Petugas museum memiliki kompetensi dan pengalaman 5 4 3 2 1 

Petugas museum berkomunikasi dengan baik dengan pengunjung 5 4 3 2 1 

Petugas museum bersikap aktif kepada pengunjung 5 4 3 2 1 

Bukti Fisik (Tangible)  

Bangunan museum terawat dengan baik 5 4 3 2 1 

Koleksi museum terawat dan tertata dengan baik 5 4 3 2 1 

Kebersihan museum dan koleksi museum terjaga dengan baik 5 4 3 2 1 

Terdapat fasilitas serta sarana-prasarana yang memadai 5 4 3 2 1 

Daya Tanggap (Responsiveness)  

Petugas museum merespon permintaan pengunjung dengan cepat 5 4 3 2 1 

Petugas museum berhubungan baik dengan pengunjung 5 4 3 2 1 

Petugas museum berinisiatif membantu pengunjung 5 4 3 2 1 

Petugas museum memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

pengunjung 

 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

Keandalan (Reliability)  

Kesesuaian koleksi dan informasi yang disajikan 5 4 3 2 1 

Kemudahan dalam memahami informasi yang disajikan 5 4 3 2 1 

Informasi yang diberikan bermanfaat bagi pengunjung 5 4 3 2 1 

I. KEPUASAN PENGUNJUNG 
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C2. Ada daya tarik dan keunggulan Museum Kebangkitan Nasional dibandingkan 

dengan museum yang lainnya di Jakarta? 

Jawaban: 

 

 

 

C3. Apa harapan terbesar anda terhadap Museum Kebangkitan Nasional? 

Jawaban: 

 

 

 

C4. Program apa yang anda sarankan udah dibuat oleh Museum Kebangkitan 

Nasional? 

Jawaban: 

 

 

 
 
 

Mohon jawab dengan benar dan sesuai dengan anda. 

 
 

D1. Seberapa besar kemungkinan anda untuk berkunjung kembali ke Museum 

Kebangkitan Nasional? 

1. Saya pasti tidak akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional 

2. Saya mungkin tidak akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional 

3. Ragu-ragu 

4. Saya mungkin akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional 

5. Saya pasti akan berkunjung kembali ke Museum Kebangkitan Nasional 

 
D2. Dalam skala 1 - 10, seberapa mungkin anda merekomendasikan Museum 

Kebangkitan Nasional kepada keluarga/teman/dll sebagai tempat untuk berkunjung? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sangat tidak mungkin Netral Sangat mungkin 

 
 
 

 
- TERIMA KASIH - 

 

J. LOYALITAS PENGUNJUNG 
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HASIL SURVEY PENGUNJUNG 2020 

 

(prolog hasil kajian) 

REKOMENDASI TINDAK LANJUT DOKUMEN PENDUKUNG KET. 
1. Pihak Museum secara 

langsung memberikan 
undangan kepada sekolah-
sekolah untuk melakukan 
kegiatan 

Museum mengundang sekolah untuk 
berpartisipasi dalam berbagai di museum 

- Undangan kegiatan 

penyuluhan museum 

- Lampiran 1.  

- Undangan lomba LCC - Lampiran 2. 

2. Menyelanggarakan kegiatan 
seminar dan diskusi sejarah 
menyesuaikan dengan materi 
pendidikan 

Dilaksanakan kegiatan Diskusi terbuka 
dengan tema “Belajar Sejarah di Masa 
Normal Baru” 

- Poster publikasi - Lampiran 3. 

- Capture tayangan YouTube - Lampiran 4. 

- Materi paparan - Lampiran 

3. Meningkatkan sosialisasi 
dan promosi yang lebih 
giat di media sosial 
khususnya pada Instagram 
dan YouTube 

Pengangkatan admin media sosial 
Muskitnas dan memaksimalkan publikasi 
kegiatan – kegiatan Muskitnas melalui 
Instagram official Muskitnas dan 
penayangan kegiatan – kegiatan virtual di 
akun YouTube Museum Kebangkitan 
Nasional 

- SK pengangkatan admin - Lampiran 

- Capture kegiatan – kegiatan 

Muskitnas di kanal YouTube 

- Lampiran 

- Capture publikasi kegiatan di 

Instagram 

-  

4. Membuat kegiatan yang 
banyak diusulkan pengunjung 

seperti Night at Museum 
(museum di malam hari), 
lomba vlog dan fotografi, 
bazar, serta seminar dan 
pelatihan 

Melaksanakan kegiatan seminar dan 
pelatihan (Belajar di Muskitnas) secara 
daring. Lomba vlog dan fotografi diganti 
dengan pelatihan vlog dikarenakan 
keterbatasan rencana anggaran. 
Sementara kegiatan Night at museum dan 
bazar belum memungkinkan untuk 
dilaksanakan oleh karena situasi pandemi 

- Poster kegiatan BBM -  

- Capture kegiatan BBM di 

YouTube 

-  

- Poster kegiatan seminar 

daring 

-  

- Capture kegiatan seminar di 

kanal YouTube 

-  

5. Penyediaan tempat ibadah 
yang lebih besar 

Penyediaan tempat ibadah yang lebih 
besar belum dapat diupayakan oleh 
karena keterbatasan ruang yang ada.  

  

6. Pencahayaan ruang Sudah ada upaya penambahan 
pencahayaan ruang pamer  

- Bukti pembelanjaan sarpras 

berkaitan dengan 

peningkatan pencahayaan 

-  

- Foto ruang pamer yang 

dipasang penambahan 

pencahayaan 

-  

7. Pendingin ruangan yang 
merata di setiap tempat 

Sudah ada upaya penambahan pendingin 
ruang terutama di ruang publik 

- Bukti pembelanjaan alat 

pendinging ruang 

-  



- Foto ruang yang dipasangkan 

pendingin ruangan 

-  

8. Pemandu museum bagi 
pengunjung yang 
memandu dari awal hingga 
akhir kunjungan 

?? ??  

9. Pemandu yang khusus 
memandu dengan bahasa 
asing seperti Bahasa 
Inggris 

Sudah menyediakan layanan pemanduan 
berbahasa inggris dengan sistem reservasi 

- Capture layanan pemanduan 

berbahasa inggris 

-  

10. Menambah koleksi 3D Penambahan koleksi 3D belum dapat 
diupayakan oleh karena belum 
memungkinkan untuk membuat rencana 
anggaran kegiatan revitalisasi museum 
yang sebelumnya baru saja dilaksanakan 
pada akhir tahun 2019. 

  

11. Digitalisasi museum atau 
virtual museum 

Museum kebangkitan nasional sudah 
melayani virtual tour yang dapat diakses 
mandiri melalui website  

- Capture virtual tour -  

- Capture publikasi VT di 

instagram 

-  

-  


