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KATA PENGANTAR 
 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan 

bagian dari upaya Museum Perumusan Naskah Proklamasi dalam rangka 

penguatan sistem akuntabilitas kinerja sesuai yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, 

pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. 
 

LAKIP disusun untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun 

tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan. 
 

Capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang belum, akan 

dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam 

upaya pemenuhan visi dan misi organisasi. Informasi kinerja yang ada 

sepenuhnya akan dimamfaatkan untuk peningkatan kinerja dalam upaya 

perwujudan visi dan misi Museum Perumusan Naskah Proklamasi guna 

mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Kebudayaan. 
 

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini terdapat kekurangan 

yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengaharapkan kritik, evaluasi 

atau masukan atas laporan ini akan lebih mendorong kinerja Museum Perumusan 

Naskah Proklamasi untuk tahun-tahun mendatang. Kemudian kami mengucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya 

LAKIP tahun 2017, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-

tugas dan semakin memacu kinerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

dimasa yang akan datang 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Laporan Akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai 

rencana dan capaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2017. Rencana Kinerja 2017 dan 

Penetapan Kinerja 2017 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2017 

yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2015-2019 Museum Perumusan 

Naskah Proklamasi. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh 

kegiatan selama tahun 2017 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang 

ditetapkan dalam rencana kinerja 2017 dengan mengutamakan transparansi dan 

keterbukaan dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kinerja 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja tahun 2017 

dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta perbandingan dengan 

tahun 2016 yang menyangkut dengan tugas-tugas yang menjadi tugas dan fungsi Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi. 

Pada tahun 2017 ini, Unit Pelaksana Teknis Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

mendapat anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebelum revisi 

sebesar Rp. 7.984.638.000,- (Tujuh miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta enam 

ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setelah revisi akhir sebesar Rp. 7.404.047.000 (Tujuh 

Miliar empat ratus empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah). Revisi terjadi sebanyak 5 

kali disebabkan oleh revisi anggaran untuk beberapa kegiatan, selfbloking, pemotongan 

anggaran serta penambahan anggaran beban gaji pegawai Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi. Adapun daya serap sampai dengan akhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 

6.947.296.640 (98.63%).  Pencapaian daya serap kurang maksimal di sebabkan penyerapan 

anggaran per kegiatan tidak terserap maksimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capaian kegiatan strategis Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang diukur 

dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan adalah sebagai 

berikut: 

No 

Sasaran 

Indikator Kinerja Realisasi 
 

Strategis 

 

    

1 2 3 4  

     

1 Terlaksananya Jumlah Koleksi Museum yang 88%  

 pengelolaan di Kelola (termasuk koleksi   

 Koleksi Museum Museum yang di reinventarisasi   

  dan diakuisisi)  > Jumlah   

  Koleksi yang   

  bertambah,terawat,di   

  katalogisasi,di reinventarisasi   

  dan di dokumentasi   

2 Meningkatnya Masyarakat yang 115%  

 fungsi Museum Mengapresiasi Museum >   

 sebagai sarana Jumlah pengunjung yang   

 edukasi dan mengapresiasi Museum melalui   

 Rekreasi kegiatan Penyuluhan, Lomba,   

  Pameran, Seminar, dll   

3 Meningkatnya Jumlah Kajian Pengembangan 100  

 Kajian Permuseuman (tata pameran,   

 Pengembangan pengunjung dan koleksi)   

 Permuseuman    

     

 

Terlihat dari tabel diatas, bahwa untuk sasaran strategis terlaksananya pengelolaan 

koleksi dengan indikator jumlah koleksi museum yang dikelola dengan kinerja jumlah 

koleksi yang bertambah, terawat, dikatalogisasi, ineventarisasi dan dokumentasi 

museum tidak tercapai 100 % disebabkan oleh kendala beberapa kondisi koleksi Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi telah rapuh dan rentan untuk proses digitaliasi. Sehingga 

pemecahan masalah yang kami lakukan adalah merawat atau konservasi koleksi museum 

terlebih dahulu hingga siap untuk didigitalisasi dan dokumentasi.  

Walaupun pencapaian lebih 100 % pada Meningkatnya fungsi Museum sebagai 

sarana edukasi dan Rekreasi namun terdapat kendala dalam pencapaian kinerja tersebut. 

Kendala paling umum yang sangat disadari oleh kami yaitu korespondensi yang terlalu 

berbelit kepada pihak pemerintah daerah baik untuk kegiatan pameran maupun penyuluhan. 

Seperti sekolah-sekolah yang disuluh menginduk kepada Dinas Pendidikan, tetapi disposisi kegiatan 

penyuluhan diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan animo sebagian masyarakat di 

daerah masih kurang terhadap apresiasi sejarah yang kami selenggarakan melalui pameran. 

Sebagaimana memperhatikan korelasinya terhadap tugas pokok dan fungsi, telah 

berjalan dengan baik walaupun masih ada hambatan-hambatan dan kekurangan didalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Masalah yang timbul dari beberapa kegiatan sebagai berikut : 



1. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan 

dan fasilitas pengunjung museum, seperti pameran temporer, pameran tetap, ruang cinderamata, 

ruang audio visual, ruang auditorium, lab konservasi, gudang koleksi yang layak. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang masing-masing yang belum maksimal, efektif, dan 

efisien; 

3. Belum maksimalnya informasi tentang museum kepada masyarakat baik melalui media cetak 

maupun elektronik; 

4. Pengenalan masyarakat terhadap museum masih rendah khususnya masyarakat yang di daerah; 

5. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang ditentukan dikarenakan kordinasi antar panitia 

untuk kegiatan bersama maupun kordinasi di daerah lokus kegiatan. 

6. Untuk tahun 2017 terjadi dua kali pemotongan anggaran pada bulan Juli sebesar Rp. 

596.493.000 sehingga beberapa program tidak dilaksanakan sehingga output pun berkurang dan 

persentasi realisasi program sasaran yang di targetkan tidak tercapai maksimal. 

 

 Namun sejauh ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut : 

1. Mengusulkan Master Plan pengembangan museum perumusan naskah proklamasi; 

2. Meningkatkan sarana penunjang museum, baik peralatan dan perlengkapan kantor 

maupun peralatan teknis dengan berorientasi pada kemajuan IPTEK dan sumber daya 

manusianya; 

3. Meningkatkan kegiatan kehumasan dan kerjasama dengan instansi yang terkait baik 

Pemerintah maupun Swasta; 

4. Meningkatkan program publik museum (pameran, museum keliling, museum masuk 

sekolah, dl). 

 

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2017 masih perlu ditingkatkan, oleh karena 

itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai 

target yang sudah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kualitas kegiatan dan administrasi 

pendukungnya. 

 

Strategi yang akan ditempuh Museum Perumusan Naskah Proklamasi dalam 

rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang adalah : 
 

1. Melakukan koordinasi yang baik diantara unit-unit organisasi yang berada 

dilingkungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Direktorat Jenderal 

Kebudayaan dengan  instansi Pemerintah dinas yang terkait pelaksanaan kegiatan 

museum. 
 



2. Mengoptimalkan pengelolaan Program kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan 

efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan 

dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra. 
 

3. Melakukan penelitian atas ketepatan kuantitas target dari indikator kinerja setiap 

sasaran strategis dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi 2015-2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

Bentuk pertangungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja 

yang disebut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) wajib 

disusun dan disampaikan oleh seluruh instansi pemerintah dengan tujuan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena 

itu LAKIP dibutuhkan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil. 

Dengan demikian, diharapkan LAKIP menjadi salah satu alat kontrol untuk 

mengoreksi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan apakah dapat 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, 

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi, sebagai museum sejarah mencoba 

merekonstruksi peristiwa perumusan naskah proklamasi serta sekelumit cerita 

tentang tokoh-tokoh yang berada dibalik peristiwa tersebut. Gedungnya sendiri 

merupakan koleksi tetap, yang tidak dapat dipindah-pindahkan karena telah 

dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya atau Monumen yang dilindungi oleh 

Undang-undang No.11 tahun 2010. 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai salah satu satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), wajib 

untuk menyusun LAKIP. Mengingat tahun anggaran 2017 sudah berakhir, 

sehingga laporan akuntabilitas kinerjanya perlu diinformasikan. LAKIP Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi tahun 2017 merupakan suatu bentuk 

pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun 

2017 dengan berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi serta pemecahan 

masalah untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.  

LAKIP Museum Perumusan Naskah Proklamasi Tahun 2017 menyajikan 

akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan yang terperinci dalam suatu kegiatan 



 

  

yang dilakukan oleh masing-masing bidang dan bagian dalam suatu kinerja yang 

bersinergi untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, sehingga tingkat 

ketercapaian kinerja dari masing-masing bidang dan bagian dapat diketahui dan 

diukur. Pelaksanaan pencapaian kinerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

berpedoman kepada tugas dan fungsi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi.  

 

 

B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

2. Permen MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Intansi Pemrintah. 

5. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2015 tentang Museum; 

8. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja; 

9. Permendikbud No. 11 Tahun 2018 tentang OTK Kemendikbud; 

10. Permendikbud no.38 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi; 

 

 

 

 



 

  

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

38 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.  

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

mempunyai fungsi sebagai berikut :  

a. Pengkajian benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;  

b. Pengumpulan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;  

c. Pelaksanaan registrasi koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;  

d. Pelaksanaan perawatan koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;  

e. Pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah 

proklamasi;  

f. Pelaksanaan pengamanan koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi;  

g. Pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;  

h. Pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah perumusan naskah 

proklamasi;  

i. Pelaksanaan kemitraan pengelolaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi;  

j. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi; 

dan  

k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi.  

 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, 

efisien dan akuntabel, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berpedoman pada 

dokumen perencanaan yang terdapat pada : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019; 

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005 – 2025; 



 

  

3. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) Tahun 

2005 – 2025; 

4. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019; 

5. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015 – 2019; 

6. Renstra Museum Perumusan Naskah Proklamasi 2015 – 2019. 

 

3. Struktur Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja 

tersebut, sesuai dengan Permendikbud No. 38 Tahun 2015, Kepala Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi dibantu oleh : 

a. Petugas Tata Usaha 

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Secara rinci struktur organisasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

 

 

4. Visi dan Misi 

a. VISI 

Visi museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah  

“Terwujudnya museum yang handal dalam memberikan informasi Sejarah 

Proklamasi Indonesia” 

Kepala Museum 

Jabatan 

Fungsional 

Tata Usaha 



 

  

b. MISI 

Visi Museum Perumusan Naskah Prokalamsi tersebut tidak akan ada artinya 

apabila tidak diikuti dengan tindakan didalam menyelenggarakan mekanisme 

kegiatan organisasi. Oleh karena itu, Visi tersebut perlu diikuti dengan Perumusan 

misi. Hal ini sangat beralasan karena agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan 

berhasil dengan baik, dengan memperhatikan masukan dari pihak yang 

berkepentingan dan memberikan peluang adaptasi lingkungan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka misi Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi sebagai berikut : 

1. Berperan aktif dalam memberikan informasi, publikasi, rekreasi dan edukasi yang 

berbasis teknologi informasi  

2. Meningkatkan pengumpulan, perawatan dan pengawetan benda yang 

berhubungan dengan peristiwa sejarah sekitar proklamasi 

3. Meningkatkan kajian ilmiah yang berhubungan dengan peristiwa sejarah sekitar 

proklamasi 

4. Memperluas jaringan kerja dan koordinasi dalam pelestarian dan pemanfaatan 

museum 

5. Membangun dan mengembangkan kompetensi SDM 

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud penyusunan LAKIP Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi tahun 2017 Kemendikbud adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban 

Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi kepada Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal Kebudayaa atas pelaksanaan kegiatan 

dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi tahun 2017 antara lain adalah untuk: 



 

  

a. Wujud pertanggungjawaban administratif dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

kewenangan Museum Perumusan Naskah Proklamasi kepada seluruh stakeholders 

yang berkepentingan. 

b. Mendorong Museum Perumusan Naskah Proklamasi melaksanakan good 

governance, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja secara 

transparan, sistemik, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal Kebudayaan , 

atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. 

d. Perbaikan yang berkesinambungan bagi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 

dalam meningkatkan kinerjanya. 

 

Permasalahan Utama 

Untuk mewujudkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang handal 

dalam memberikan informasi Sejarah Proklamasi Indonesia melalui 

pendayagunaan teknologi infomasi dan komunikasi dengan melibatkan peran serta 

masyarakat ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan. Antara lain: 

a. Masih banyak satuan pendidikan yang belum mendapatkan penyuluhan informasi 

sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia  khususnya di daerah, utamanya 

daerah terdepan, terpencil dan tertinggal. 

b. Sarana prasarana utamanya untuk kegiatan diluar Museum seperti Pameran 

maupun Penyuluhan masih kurang sehingga hanya bisa memaksimalkan yang 

tersedia. 

c. Ketersediaan konten sejarah berdasarkan teknologi masih dalam pengembangan 

sehingga masih perlu peningkatan media berbasis teknologi.  

d. Kurangnya publikasi pameran luar museum sehingga masih banyak masyarakat 

sekitar yang tidak mengetahui adanya pameran.  

e. Sinkronisasi pendapat atau koordinasi dengan instansi lain/dinas terkait kegiatan 

penyuluhan/pameran bersama belum maksimal. 

 



 

  

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyusun perjanjian kinerja melalui 

Penetapan Kinerja tingkat eselon IV yang ditandatangani oleh Sekertaris Jenderal 

Kebudayaan. Penetapan Kinerja berisi Tiga (3) sasaran strategis, tiga (3) indikator 

kinerja dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.772.685.000,- dari total anggaran 

sebesar Rp. 7.984.638.000,-. Dan setelah revisi terakhir menjadi Rp. 

3.263.484.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 7.404.047.000,-. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mengalami perubahan dengan adanya 

pengurangan anggaran dan output hasil yang disesuaikan guna meningkatkan 

pencapaian tujuan yang lebih baik sesuai dengan prioritas yang menunjang 

terwujudnya visi dan misi Museum Perumusan Naskah Proklamasi.  

 

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk 

mengukur sasaran strategis Museum Perumusan Naskah Proklamasi Yaitu: 

 

Sasaran Strategis 1:  Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum. 

Perealisasiannya didukung oleh satu indikator kinerja Jumlah Koleksi Museum 

yang di Kelola (termasuk koleksi museum yang direinventarisasi dan diakuisisi), 

dengan target awal sebanyak 750 koleksi dengan anggaran sebesar 

Rp.36.280.000,-. 

 

 

 

 

NO Sasaran Startegis Output/Kegiatan Target Awal Anggaran 

1. Terlaksananya 

pengelolaan 

koleksi museum 

KOLEKSI MUSEUM YANG DIKELOLA 750 Koleksi 36.280.000  

Inventarisasi Koleksi    2.275.000  

Konservasi Koleksi  27.965.000  

Pendokumentasian Koleksi    6.040.000  



 

  

Revisi target menjadi 850 koleksi dengan anggaran sebesar 

Rp.36.280.000,- yang tercantum dalam RKKL DIPA tahun 2017 Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi Nomor: 023.15.2.547705/2017 tanggal 07 

Desember 2016 (dengan 3 komponen museum dikelola) yang perealisasiannya 

didukung oleh satu (1) ouput/kegiatan yaitu: 

Koleksi museum yang dikelola . 

Target kinerja yang disepakati untuk tahun 2017 sebanyak 850 koleksi  

dengan target awal 750 koleksi dikarenakan adanya ketidakselarasan dengan input 

data di aplikasi RKAKL DIPA sedangkan untuk angaran yang disepakati untuk 

mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 36,280,000,-. 

 

Sasaran Strategis 2: meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi 

dan rekreasi yang didukung oleh 1 indikator kinerja dengan target sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Masyarakat yang mengapresasi museum menetapkan 

target sebanyak 35.000 orang dan angaran yang disepakati untuk mendukung 

indikator kinerja sebesar Rp. 3,466,608,000,-.  

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
OUTPUT/KEGIATAN 

TARGET 

AWAL 
ANGGARAN 

2. Meningkatnya 

fungsi museum 

sebagai sarana 

edukasi dan 

rekreasi 

MASYARAKAT YANG MENGAPRESIASI 

MUSEUM 

35.000 

Orang 
3.466.608.000  

Penyelenggaraan Lomba dan Festival  253.995.000 

Pelaksaan Seminar dan Diskusi  841.838.000 

Penyelenggaraan Pameran  1.022.122.000 

Penyelenggaraan  Sosialisasi  1.045.160.000 

Penyelenggaraan Museum Keliling dan 

Permainan anak 

 303.493.000 

NO Sasaran Startegis Output/Kegiatan Target Revisi Anggaran 

1. Terlaksananya 

pengelolaan 

koleksi museum 

KOLEKSI MUSEUM YANG DIKELOLA 850 Koleksi 36.280.000  

Inventarisasi Koleksi    2.275.000  

Konservasi Koleksi  27.965.000  

Pendokumentasian Koleksi    6.040.000  



 

  

Terjadi ketidakselarasan volume target pada Perjanjian Kinerja yang 

ditandatangai oleh Direktur Jenderal Kebudayaan yaitu 35.000 orang dengan 

volume target pada aplikasi RKAKL dan aplikasi aplikasi yang ada pada monev 

anggaran maupun monev Bappenas yaitu 75.000 orang. Kemudian terjadi 

pengurangan pagu anggaran terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah melalui 

pemotongan anggaran. Adapun anggaran yang disepakati setelah mengalami 

revisi adalah Rp. 2.995.547.000 dengan volume target sebanyak 56.300 orang.  

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
OUTPUT/KEGIATAN 

TARGET 

Revisi 
ANGGARAN 

1. Meningkatnya 

fungsi museum 

sebagai sarana 

edukasi dan 

rekreasi 

MASYARAKAT YANG MENGAPRESIASI 

MUSEUM 

56.300 

Orang 
2.995.547.000 

Penyelenggaraan Lomba dan Festival  171.105.000 

Pelaksaan Seminar dan Diskusi  592.427.000 

Penyelenggaraan Pameran  989.420.000 

Penyelenggaraan  Sosialisasi  1.034.650.000 

Dukungan Instansi Lainnya  14.387.000 

Penyelenggaraan Museum Keliling dan 

Permainan anak 

 193.558.000 

 

Sasaran strategis 3: meningkatnya kajian pengembangan permuseuman 

yang didukung oleh 1 indikator kinerja jumlah kajian pengembangan 

permuseuman dengan target awal sebanyak 8 naskah kajian dan anggaran 

sebesar Rp. 269,797,000,- setelah revisi sebanyak 7 naskah kajian dan anggaran 

sebesar Rp. 231.657.000,- yang perealisasiannya didukung oleh 1 output/kegitan 

yaitu jumlah kajian pengembangan permuseuman dengan target sebayak 7 naskah 

kajian dan anggaran sebesar Rp. 231.657.000,-. 

 

 

 

 



 

  

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
OUTPUT/KEGIATAN 

TARGET 

REVISI 
ANGGARAN 

1. Jumlah Kajian 

Pengembangan  

NASKAH KAJIAN PENGEMBANGAN MUSEUM 7 Kajian 231.657.000 

Pengkajian Kemitraan dan Promosi Museum  181.423.000 

 Permuseuman Pengkajian Koleksi Yang Akan Diakuisi  50.234.000 

 

Setelah revisi sebanyak 7 naskah kajian dan anggaran sebesar Rp. 

231.657.000,- yang perealisasiannya didukung oleh 1 output/kegitan yaitu jumlah 

kajian pengembangan permuseuman dengan target sebayak 7 naskah kajian dan 

anggaran sebesar Rp. 231.657.000,-. 

 

 

JUMLAH ANGGARAN 

Jumlah Anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi serta mendukung indikator kinerja yang 

tertuang dalam perjanjian kinerja adalah Rp. 7.984.638.000,- (Tujuh miliar 

sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu 

rupiah). Adapun revisi pagu mengalami beberapa kali revisi anggaran. Revisi 5 

yang merupakan pagu anggaran yang terakhir yaitu sebesar  Rp. 7.404.047.000 

(Tujuh Miliar Empat ratus empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tiga (3) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi untuk mewujudkan untuk mewujudkan visi dan misi 

yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan 

dilaksanakan sebagai berikut : 

 

Perjanjian Kinerja 2017 (Awal) 
 

SasaranSrategis Indikator Kinerja 

Target 
2017 Anggaran 

(dalam 
ribuan)  

Target 
Kinerja 

SK.8. 

5178.1 

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Koleksi Museum 

 Jumlah Koleksi Museum yang di 

Kelola (termasuk koleksi museum 

yang direinventarisasi dan 

diakuisisi) 

 Jumlah Koleksi yang 

bertambah, terawat dan 

direinventarisasi 

 

 

 

 

750 koleksi 

 

 

 

 

36.280.000 

SK.8.5178.2 Meningkatnya 

fungsi Museum 

sebagai sarana 

edukasi dan 

rekreasi 

 Masyarakat Yang Mengapresiasi 

Museum  

 Jumlah masyarakat yang 

mengapresiasi Museum 

melalui kegiatan lomba, 

pameran, seminar dll 

 

 

 

35.500  

Orang 

 

 

 

 

 

 

3.466.608.000 

 

 

 

 

SK.8.5178.3 Meningkatnya Kajian 

Pengembangan 

Permuseuman  

 Jumlah kajian pengembangan 

permuseuman (tata pameran, 

pengunjung dan koleksi) 

 Jumlah kajian yang dilakukan  

 

 

8 Kajian 

 

 

269.797.000 

 

 

Jumlah Alokasi anggaran untuk Perjanjian Kinerja Kepala Museum Perumusan 

Naskah Proklamasi sebesar  Rp.7.984.638.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan 

Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu rupiah). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Revisi) 

 

 

 

Jumlah Alokasi anggaran untuk Perjanjian Kinerja Kepala Museum Perumusan 

Naskah Proklamasi sebesar  Rp.7.404.047.000,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Juta 

Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SasaranSrategis Indikator Kinerja 

Target 
2017 Anggaran 

(dalam 
ribuan)  

Target 
Kinerja 

SK.8. 5178.1 Terlaksananya 

Pengelolaan 

Koleksi Museum 

 Jumlah Koleksi Museum yang 

di Kelola (termasuk koleksi 

museum yang direinventarisasi 

dan diakuisisi) 

 Jumlah Koleksi yang 

bertambah, terawat dan 

direinventarisasi 

 

 

 

 

850 koleksi 

 

 

 

 

36.280.000 

SK.8.5178.2 Meningkatnya 

fungsi Museum 

sebagai sarana 

edukasi dan 

rekreasi 

 Masyarakat Yang 

Mengapresiasi Museum  

 Jumlah pengunjung yang 

mengapresiasi Museum 

melalui kegiatan lomba, 

pameran, seminar dll 

 

 

 

56.300 orang 

 

 

 

 

 

 

2.995.547.000 

SK.8.5178.3 Meningkatnya Kajian 

Pengembangan 

Permuseuman  

 Jumlah kajian pengembangan 

permuseuman (tata pameran, 

pengunjung dan koleksi) 

 Jumlah kajian yang 

dilakukan  

 

 

 

 

7 Kajian 

 

 

 

231.657.000 



 

  

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Analisis capaian kinerja  dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

efektivitas  dan efisiensi serta capaian program dan kegiatan. Program dan 

kegiatan dapat diukur dengan membandingkan capaian kinerja indikator program 

dan kegiatan dengan kategori capaian. Semakin mendekati kategori memuaskan, 

maka program dan kegiatan dapat dikatakan semakin efektif. Sedangkan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja 

keluaran/output dengan realisasi anggaran.  

Melalui pembandingan ini, dapat diperoleh gambaran apakah 

program/kegiatan yang terkait telah dilaksanakan secara efisien. Ketercapaian 

Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator 

tahun berjalan dengan capaian kinerja indikator tahun sebelumnya. Dengan 

pembandingan ini akan dapat dilihat apakah capaian kinerja tahun berjalan 

mengalami peningkatan atau penurunan. Peningkatan atau penurunan tersebut 

kemudian dianalisis faktor-faktor penyebabnya. 

Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian  kinerja tahun 2017. Tingkat 

keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pada sasaran kegiatan strategis 

Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Telaksananya Pengelolaan 

Permuseuman. Renstra tersebut diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator 

kinerja yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

A. CAPAIAN KINERJA 

Sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017, Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi menetapkan tiga (3) sasaran strategis dengan tiga (3) indikator kinerja 

yang akan dicapai pada tahun 2017, Berikut tingkat ketercapaian/realisasi dari tiga 

(3) sasaran strategis Museum Perumusan Naskah Proklamasi selama tahun 2017 

sebagai berikut: 

Sasaran Strategis 1:  Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum. 

Perealisasiannya didukung oleh satu indikator kinerja Jumlah Koleksi 

Museum yang di Kelola (termasuk koleksi museum yang direinventarisasi dan 

diakuisisi) 

 

Pada tahun 2017 Sasaran Strategis 1 ini ditargetkan awal sebanyak 750 

koleksi dan anggaran sebesar Rp.36.280.000,- setelah revisi menjadi sebanyak 

850 koleksi dengan anggaran yang sama sebesar Rp. 36.280.000,- hal ini 

dimungkinkan/disebabkan agar terjadi kesamaaan jumlah target yang sesuai 

dengan RKAKL DIPA Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada saat 

penyusunan rencana kinerja tahunan dii awal tahundan  telah terealisasi melebihi 

target sebanyak 755 koleksi dengan persentase capaian 88.8 %. Ketidakcapaian 

target Indikator Kinerja tersebut disebabkan jumlah koleksi yang akan 

diinventarisasi dan digitalisasi dalam kondisi rusak berat dan rapuh sehingga 

diperlukan waktu dan biaya tambahan agar target yang direncanakan tercapai, 

output/kegiatan yang mendukung capaian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Jumlah Koleksi yang bertambah, terawat dan direinventarisasi ditargetkan 

awal sebanyak 750 koleksi setelah revisi sebanyak 850 koleksi dan telah 

terealisasi sesuai target sebesar 755 koleksi dengan persentase capaian 88.8%.  

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

CAPAIAN 2017 

TARGET REALISASI % 

Terlaksananya 

pengelolaan koleksi 

museum 

Jumlah koleksi museum 

yang dikelola (termasuk 

Koleksi museum yang 

direinventarisasi dan 

diakuisisi) 

Output: 

1. KOLEKSI MUSEUM YANG 

DIKELOLA. 

850 

Koleksi  

 

755 Koleksi 

 

 

 
 

 

 

88.8 % 

 

 
 

 

 

88.8 % 

 

Walaupun target indikator kinerja jumlah koleksi museum yang dikelola 

sudah terealisasi sebanyak 755 koleksi, namun dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan hambatan / permasalahan sebagai berikut : 

1. Berkaitan dengan Konservasi Koleksi: 

 Belum adanya kajian tentang kerusakan koleksi yang memetakan kondisi 

koleksi sehingga langsung dilakukan konservasi terhadap koleksi 

tersebut dengan menggunakan prosedur operasionaal konservator 

sebelumnya, tidak berdasarkan analisis kerusakan koleksinya.  

 Sumber daya manusia sebagai konservator hanya satu orang dengan 

kompetensi di bidang kimia bukan konservasi dan minim pengalaman. 

Selain itu, konservator mendapatkan tambahan pekerjaan berupa ketua 

kegiatan pameran dan Museum Keliling dan Permainan anak; 

 Belum adanya monitoring terhadap serangga atau “pest management” 

secara berkala dan berkelanjutan, hal ini dikarenakan minimnya 

konservator, hanya pengontrolan suhu dan kelembaban; 

 Belum tersedianya laboratorium konservasi. Sehingga proses konservator 

dilakukan di lapangan atau ruang koleksi. 

 



 

  

2. Berkaitan dengan kegiatan Pendokomentasian Koleksi yaitu: 

 Belum mempunyai Pengadaan alat scanner A3 sehingga dalam proses 

kegitan pemindaian/digitalisasi buku dan koleksi koran menggunakan 

scanner kertas biasa yang membutuhkan waktu yang lama dan kehati-

hatian dalam memindai data serta kondisi buku yang sangat tua dan 

rapuh sangat menyulitkan memnidai buku dan koran. Dalam proses 

memindai buku dilakukan di ruang tata usaha; 

 Sumber daya manusia dalam kegiatan digitalisasi dilakukan oleh honorer 

sehingga minim pengalaman dalam kegiatan tersebut; 

 Proses katalogisasi koleksi berdasarkan wilayah mempunyai data yang 

masih minim disebabkan data yang belum valid dan kompeten. 

3. Berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Koleksi Museum yaitu: 

 Sinkronisasi data koleksi dalam inventarisasi BMN belum sempurna 

sehingga terkendala dalam kegiatan tersebut; 

 Kesulitan mencari barang-barang yang lama dikarenakan adanya 

perpindahan ruangan; 

 Tidak ada kesesuain nama barang yang ada di aplikasi SIMAK BMN 

dengan barang-barang yang ada di BMN terkhusus untuk koleksi lama. 

 

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah 

antisipasi/solusi yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

 

1. Berkaitan dengan Konservasi Koleksi yaitu: 

 Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis 

terkait konservasi baik yang diselenggarakan oleh instansi sendiri 

maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain dan merencanakan 

mendatangkan Narasumber pada konservasi di tahun yang akan datang 

serta menjadwalkan secara efektif pekerjaan tambahan lainnya untuk 

SDM konservator. 

 Melakukan monitoring serangga atau “pest management” secara berkala 

dan berkelanjutan. 



 

  

 Mengadakan laboratorium konservasi yang cukup memadai dalam 

melakukan kegiatan konservasi baik observasi, perawatan, restorasi 

maupun pengawetan; 

2. Berkaitan dengan kegiatan Pendokomentasian Koleksi yaitu: 

 Pengadaan alat scanner seharusnya diadakan terlebih dahulu sebelum 

kegiatan dimulai sehingga dalam proses kegiatan tersebut tidak 

terhambat; 

 Mengadakan ruangan untuk kegiatan yang berkaitan dengan 

perpustakaan khususnya kegiatan digitalisasi buku dan koleksi koran; 

 Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis 

terkait dengan koleksi terutama buku dan koran baik yang 

diselenggarakan oleh instansi sendiri maupun yang diselenggarakan oleh 

instansi lain; 

 Mengkaji lebih dalam data sejarah sekitar proklamasi khususnya di 

daerah agar proses katalogisasi dapat dengan mudah dilakukan. 

4. Berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Koleksi Museum  

 Sinkronisasi data koleksi kembali dengan inventarisasi BMN sebelum 

melakukan proses selanjunya; 

 Sebelum perpindahan ruangan terlebih dahulu disiapkan tempat khusus 

barang-barang agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana. 

 
 

Capaian Sasaran Strategis 1 
 

Indikator Kinerja 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

Jumlah Koleksi Museum yang di 

Kelola (termasuk koleksi museum yang 

direinventarisasi dan diakuisisi) 

            

            

            

Ø  Jumlah Koleksi yang bertambah, 

terawat dan direinventarisasi. 

576 

koleksi 

800 

koleksi 138% 

850 

koleksi 

755 

koleksi 88.8% 

              

Jumlah 

576 

koleksi 

800 

koleksi   

850 

koleksi 

755 

koleksi   
 

 

 

 



 

  

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat penurunan sebanyak 

45 koleksi dari realisasi sebanyak 800 koleksi ke realisasi sebanyak 755 koleksi di 

tahun 2017 disebabkan adanya kegiatan Digitalisasi Koleksi yang salah satu 

kegiatannya tidak terserap,  

 

Gambar 1 . Inventarisasi (kiri) dan Konservasi (kanan) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya fungsi Museum Sebagai Sarana 

Edukasi dan Rekreasi. Perealisasinya didukung oleh Indikator Kinerja 

Masyarakat Yang Mengapresiasi Museum. 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

CAPAIAN 2017 

TARGET REALISASI % 

Meningkatnya 

fungsi museum 

sebagai sarana 

edukasi dan 

rekreasi 

Jumlah Masyarakat yang 

mengapresiasi museum 

Output: 

1.   MASYARAKAT YANG 

MENGAPRESIASI 

MUSEUM. 

56.300 

orang 

 

65.114 orang 116 % 

 

Pada Tahun 2017, ditargetkan sebanyak 35.000 orang setelah revisi 

menjadi 56.300 koleksi dan telah terealisasi melebihi target sebanyak 65.114 

orang, dengan persentase capaian sebanyak 116%. Ketercapaian target indikator 

kinerja tersebut didukung oleh 1 output/kegiatan yaitu Jumlah pengunjung yang 

mengapresiasi Museum melalui kegiatan lomba, pameran, seminar dll ditargetkan 

sebanyak 56.300 orang dan telah terealisasi melebihi target sebesar 65.114 orang, 

dengan persentase capaian sebesar 116%.  

 

Ketercapaian melebihi target tersebut di atas dimungkinkan karena adanya 

kegiatan pameran keliling /bersama di daerah sehingga pengunjung yang datang 

ke pameran Museum Perumusan Naskah Proklamasi bertambah sehingga target 

indikator kinerja telah terealisasi jauh melebihi target sebesar 65.114 orang,  

 

Namun dalam pelaksanaan Indikator Kinerja Masyarakat Yang 

Mengapresiasi Museum masih ditemukan hambatan/permasalahan sebagai 

berikut :  

 

 Persiapan waktu yang terbatas, membuat kurang adanya koordinasi yang baik 

antar panitia sehingga terjadi kesalahapahaman antar sesama panitia. 



 

  

Ditambah lagi kegiatan yang sedang dilaksanakan bukan hanya satu kegiatan 

saja sehingga satu orang dapat merangkap kepanitian dengan kegiatan yang 

yang lain, hal ini tentu saja mengakibatkan panitia tidak fokus menjalankan 

tugasnya pada masing-masing bidang; 

 Kewenangan pengelolaan sekolah di level SMA/SMK yang berpindah ke 

Dinas Pendidikan Provinsi dari Dinas Pariwisata , sehingga menyulitkan 

untuk korespondensi dan penentuan sekolah yang akan disuluh, bahkan daftar 

sekolah tersebut baru didapatkan setelah tim tiba di daerah; 

 Jarak antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berjauhan; 

 Dinas Pendidikan Kabupaten yang terkadang alpa untuk memberitahukan 

kepada tim penyuluh, bahwa pada saat pelaksanaan penyuluhan sebagian 

besar sekolah sedang melaksanakan UTS (Ujian Tengah Semester); 

 Korespondensi yang agak sulit, karena sekolah-sekolah yang disuluh 

menginduk kepada Dinas Pendidikan, tetapi disposisi kegiatan penyuluhan 

diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

 Animo masyarakat terhadap sejarah masih terbilang kurang terutama pada 

daerah Timur Indonesia. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar 

diselenggarakannya pameran sejarah perjuangan bangsa di Ternate. Langkah-

langkah persiapan terutama dengan pelibatan dinas terkait dalam hal ini Dinas 

Pendidikan sudah dilakukan dengan maksimal sesuai dengan pendekatan 

yang sama saat penyelenggaraan pameran-pameran sejenis. 

 Panitia penyelenggara Pameran Literasi KAA tidak melibatkan instansi-

instansi dari bidang pendidikan sehingga tidak terjadi pengerahan siswa 

sekolah.  

 Banyak pengunjung yang menanyakan transportasi untuk datang ke museum 

perihal Pameran Tokoh Ki Bagoes Hadikoesoemo. Oleh karena itu, perlu 

adanya koordinasi dengan dishub dari awal untuk membantu mengatasi 

masalah tersebut. 

 Keterlambatan peserta menghambat dimulainya acara Diskusi Penanaman 

Karakter Bangsa di Ternate. Hal ini terjadi pada pada kegiatan Diskusi 

Penanaman Karakter Bangsa di Ternate disebabkan karena kurang 



 

  

komunikasi dan koordinasi pihak dinas dengan pihak sekolah yang diundang. 

Selain itu lokasi sekolah yang diundang sangat jauh dari tempat acara 

berlangsung. 

 Panel yang tidak sesuai dengan rencana awal pada kegiatan museum keliling 

di Jawa Timur sehingga banner materi yang akan dipasang harus 

menyesuaikan dengan ukuran panel yang ada, oleh karena itu perlu adanya 

evaluasi agar pada pameran berikutnya tidak terjadi hal yang sama. Namun, 

permasalahan tersebut dapat diantisipasi oleh tim Museum Perumusan 

Naskah Proklamasi sehingga target dapat tercapai sesuai yang telah 

ditetapkan. 

 Pada persiapan penataan pameran terdapat kurangnya koordinasi antara 

panitia penyelenggara dan peserta pameran khususnya penempatan/zona 

stand pameran yang membutuhkan kerjasama tim untuk mempersiapkan 

Pameran Bersama/Keliling tahun 2017. 

 

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah antisipasi/solusi yang 

ditetapkan adalah : 

 Mengetahui hierarki pada pemerintah daerah khususnya yang menangani 

pengelolaan atau pengaturan sekolah baik administrasi untuk korespondesi 

maupun pada saat pelaksanaan agar mengurangi kesalahpahaman maupun 

pemanfaatan waktu kegiatan agar maksimal. Informasi mengenai kegiatan 

penting disekolah pada daerah tertentu sangat diperlukan untuk mengatur 

kegiatan museum khususnya kegiatan penyuluhan. 

 Dalam merencanakan kegiatan pameran juga harus ditekankan mengenai 

target sasaran dan upaya-upaya untuk mendatangkan target sasaran tersebut ke 

kegiatan yang akan dilaksanakan khususnya untuk kegiatan bersama atau 

kegiatan dukungan untuk intansi lainnya. 

 Memperluas kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti dinas 

perhubungan untuk membantu menyediakan bis sekolah gratis bagi sekolah 

yang diundang baik dalam pameran maupun di kegiatan museum lainnya. 



 

  

 Mengetahui kondisi geografis daerah yang menjadi lokus kegiatan Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi sehingga mengetahui jarak sekolah yang 

ditempuh kegiatan penyuluhan maupun undangan kegiatan diskusi dan 

pameran agar dapat disiasati. 

 Komunikasi intens antar panitia baik pada saat persiapan di Jakarta maupun di 

lokus kegiatan yang direncanakan. 

 Mempersiapkan publikasi sebaik mungkin di berbagai kegiatan; 

 Memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak baik K/L/Instansi terkait 

ataupun non pemerintahan untuk lebih dapat menyemarakan kegiatan; 

 Memperbaiki koordinasi dan memberikan ruang waktu yang cukup pada 

masing-masing kegiatan sebagai proses persiapan.   

 

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat kenaikan 

sebanyak 23.706 orang dikarenakan pada tahun 2016 target pengunjung 

sebanyak 75.000 orang dengan realisasi sebanyak 41.408 orang sedangkan di 

tahun 2017 dengan target 35.000 orang dengan realisasi sebanyak 65.114 orang,   

Hal ini dimungkinkan/disebabkan adanya penurunan realisasi pada kegiatan 

penyuluhan/sosialisasi tidak terserap maksimal dikarenakan penghematan 

anggaran dan pergantian pimpinan UPT sebagai KPA di taun 2016 sedikit 

menghambat realisasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan 

output/kegiatan Masyarakat Yang Mengapresiasi Museum. Sedangkan kenaikan 

capaian pada tahun 2017 disebabkan pengunjung pada pameran keliling dan 

pameran bersama dengan instansi lain meningkat.  

 
 

 
 

Indikator Kinerja 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

Jumlah masyarakat yang 

mengapresiasi museum melalui 

kegiatan lomba, pameran, seminar dll 

75.000 

orang 

41.408 

orang 
55.21 

35.000 

orang 

65.114 

orang 
116 

Jumlah 

75.00 

orang 

41.408 

orang 
 

35.000 

orang 

65.114 

orang 
 



 

  

 

Gambar 2. Kegiatan Diskusi Peran Museum dalam Membangun Karakter 

(kiri) dan Pameran di Kebumen (kanan) 

 

 

 

Gambar 3. Kegiatan Lomba Tari (kiri) dan Kegiatan Semarak Proklamasi 

(Kanan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Sasaran Strategis 3 

 Meningkatnya Kajian Pengembangan Permuseuman. Perealisasinya 

didukung oleh satu kinerja Jumlah kajian pengembangan permuseuman (tata 

pameran, pengunjung dan koleksi) 

Pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 8 naskah setelah revisi menjadi 7 

naskah dan telah terealisasi sesuai target sebanyak 7 naskah dengan anggaran Rp. 

231.657.000,- dengan persentase capaian 100%. Ketercapaian target indikator 

kinerja tersebut didukung oleh 1 output/kegiatan yaitu: kajian pengembangan 

permuseuman ditargetkan 7 naskah dan telah terealisasi sesuai target sebanyak 7 

naskah persentase capaian 100 %. 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

CAPAIAN 2017 

TARGET REALISASI % 

Jumlah Kajian 

Pengembangan 

Permuseuman 

Jumlah Kajian 

Pengembangan 

Permuseuman  

Output: 

1.   KAJIAN NASKAH 

PENGEMBANGAN 

MUSEUM 

7 Naskah 

 

7 Naskah 100 % 

 

Walaupun target indikator kinerja jumlah kajian pengembangan 

permuseuman sudah terealisasi sesuai target sebanyak 7 naskah, namun dalam 

pelaksanaannya masih ditemukan hambatan/permasalahan  sebagai berikut : 

 

1. Informasi data tokoh dan sejarah sekitar proklamasi masih sulit dapat 

keakuratannya; 

2. Sarana prasarana penelitian yang terbatas menyebabkan penelitian kurang 

maksimal; 

3. Waktu dalam koordinasi dan komunikasi antara pengkaji dan narasumber 

masih kurang. 

 



 

  

Untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut langkah 

antisipasi/solusi yang ditetapkan adalah: 

 

1. Mencari data yang lebih banyak dan narasumber yang sesuai dan sebanyak 

mungkin. 

2. Memperbanyak kerjasama dengan berbagai pihak secara perorangan,  

K/L/Instansi terkait ataupun non pemerintahan untuk lebih dapat memperluas 

perolehan data. 

3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan memperbanyak komunikasi antara 

sejarawan maupun narasumber yang valid akan data sejarah sekitar 

proklamasi. 

 

Indikator Kinerja 
Tahun 2016 Tahun 2017 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

              

Jumlah kajian pengembangan 

permuseuman 
8 Naskah 5 Naskah 62.5 7 Naskah 7 Naskah 100 

              

Jumlah 8 Naskah 5 Naskah 
 

7 Naskah 7 Naskah 
 

 

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terdapat peningkatan 

target yaitu 1 naskah dari target 2016 sebanyak 8 naskah dan target 2017 

sebanyak 7 naskah namun penyerapan mengalami peningkatan dari tahun 2016 

sebanyak 5 naskah menjadi 7 naskah di tahun 2017, hal ini disebabkan adanya 

beberapa kegiatan kajian di tahun 2016 mengalami pemotongan anggaran 

sehingga tidak terealisasi. Namun pada tahun 2017 kegiatan kajian dan 

pengumpulan data terserap maksimal sehingga persenatase 100 %. 

Gambar 4. Kajian Sejarah Sekitar Proklamasi 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

KOLEKSI MUSEUM YANG
DIKELOLA

APRESIASI MASYARAKAT
TERHADAP MUSEUM

NASKAH KAJIAN
PENGEMBANGAN
PERMUSEUMAN

850 

56.300 

7 755 

65.114 

7 

CAPAIAN OUTPUT 2017 

Target Realisasi

GRAFIK CAPAIAN OUTPUT 2017 

Grafik 1. Capaian Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

B. REALISASI ANGGARAN 

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Museum Basoeki 

Abdullah 2017 setelah revisi adalah sebesar Rp. 3.263.484.000,- dari total 

anggaran Rp.7.404.047.000 dengan realisasi anggaran dari yang diperjanjikan 

kinerja sebesar Rp.3.133.332.100,- dengan persentase capaian sebesar 96.01%. 

dan persentase realisasi anggaran secara keseluruhan Rp.6.947.296.640 dengan 

persentase capaian 93.83%. Yang terdistribusi untuk 3 sasaran strategis dan 3 

indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebagai berikut : 

 

1. Alokasi anggaran sasaran strategis terlaksananya pengelolaan koleksi 

museum adalah sebesar Rp. 36.280.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 

35.630.000,- dengan persentase capaian 98.20%. Anggaran yang diserap 

dalam kegiatan koleksi museum yang dikelola tidak maksimal. Namun tidak 

terdapat kendala yang signifikan dalam output/kegiatan tersebut. 

Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja 

kesatu dapat dilihat pada Table dan grafik di bawah ini:  

 
 

Capaian Sasaran Strategis 1 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 

 

Terlaksananya 

pengelolaan koleksi 

museum 

Jumlah Koleksi Museum yang di Kelola 

(termasuk koleksi museum yang 

direinventarisasi dan diakuisisi) 

 Jumlah Koleksi yang bertambah, terawat 

dan direinventarisasi 

 

 

 

36.280.000 

 

 

 

 

35.630.000 

 

 

 

 

98.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Representasi data pada tabel di atas dapat terlihat pada grafik berikut:   

 

Gambar 9 

Capaian Sasaran Strategis 1 

 

 
  

 

2. Alokasi anggaran sasaran strategis meningkatnya fungsi Museum sebagai 

sarana edukasi dan rekreasi telah mencapai target dari target sebesar Rp. 

2.995.547.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.874.975.900,-  dengan 

persentase capaian sebesar 95.97 %  

 

Pada sasaran strategis meningkatnya fungsi Museum sebagai sarana edukasi 

dan rekreasi tidak ada hambatan yang signifikan terkait dengan anggaran 

karena sesuai dengan pengukuran tingkat capaian kinerja Museum Perumusan 

Naskah Proklamasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara 

realisasi dengan target pada indikator sasaran.  

Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja 

kedua dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:  

 

 

Capaian Sasaran Strategis 2 

 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 

 

meningkatnya fungsi 

Museum Sebagai Sarana 

Edukasi dan Rekreasi 

Masyarakat Yang 

Mengapresiasi Museum 

 

 Jumlah pengunjung yang 

mengapresiasi Museum 

melalui kegiatan lomba, 

pameran, seminar dll 

 

 

 

2.995.547.000 

 

 

 

 

 

2.874.975.000 

 

 

 

95.97 

 

 

36280000 

35630000 

anggaran realisasi

Koleksi Museum Yang Dikelola 



 

  

Representasi data pada tabel di atas dapat terlihat pada grafik berikut: 

 
Gambar 10 

Capaian Sasaran Strategis 2 

 

 

 

3. Alokasi anggaran sasaran strategis meningkatnya Kajian Pengembangan 

Permuseuman adalah sebesar Rp. 231.657.000,- dan telah terealisasi 

sebesar Rp. 222.276.200,- dengan presentasi capaian 96.14% 

 

Adapun yang menjadi kendala/hambatan yang dihadapi dalam 

perealisasian anggaran tersebut tidak ada hambatan yang signifikan terkait 

dengan anggaran karena sesuai dengan pengukuran tingkat capaian kinerja 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara realisasi dengan target pada indikator sasaran.  

 

Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk indikator kinerja 

kesatu dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini: 

   

 

 

 

 

 

 
 

2995547000 

2874975900 

Anggaran Realisasi

Masyarakat yang mengapresiasi 
museum 



 

  

Tabel Gambar 11 

Capaian Sasaran Strategis 3 

 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Anggaran Realisasi % 

 

Meningkatnya 

Kajian 

Pengembangan 

Permuseuman 

 

 Jumlah 

kajian yang 

dilakukan   

231.657.000 222.276.200 96.14 

 

 

Representasi data pada tabel di atas dapat terlihat pada grafik berikut:   

 
Capaian Sasaran Strategis 3 

 

 

 

 

 

Dengan demikian daya serap secara keseluruhan anggaran tahun 2017 

sebesar Rp.7.404.047.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.984.638.000,- 

dengan persentase sebesar 98.83 %.  

 

 

 

 

. 

231657000 

222276200 

Anggaran Realisasi

Kajian Pengembangan Museum 



 

  

BAB IV 

PENUTUP 

 

LAKIP disusun untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran 

ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 
 

Capaian kinerja yang memenuhi sasaran maupun yang belum, akan 

dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya 

dalam upaya pemenuhan visi dan misi organisasi. Informasi kinerja yang ada 

sepenuhnya akan dimamfaatkan untuk peningkatan kinerja dalam upaya 

perwujudan visi dan misi Museum Perumusan Naskah Proklamasi guna 

mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

tahun 2017 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja tahun 2017 dengan 

berpedoman pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta perbandingan 

dengan tahun 2016 yang menyangkut dengan tugas-tugas yang menjadi tugas 

dan fungsi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 

Pada tahun 2017 ini, Unit Pelaksana Teknis Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi mendapat anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) sebelum revisi sebesar Rp. 7.984.638.000,- (Tujuh miliar Sembilan ratus 

delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) setelah 

revisi akhir sebesar Rp. 7.404.047.000 (Tujuh Miliar empat ratus empat juta 

empat puluh tujuh ribu rupiah). Revisi terjadi sebanyak 5 kali disebabkan oleh 

revisi anggaran untuk beberapa kegiatan, selfbloking, pemotongan anggaran serta 

penambahan anggaran beban gaji pegawai Museum Perumusan Naskah 

Proklamasi. Adapun daya serap sampai dengan akhir 31 Desember 2017 adalah 

sebesar Rp. 6.947.296.640 (98.63%). Pencapaian daya serap kurang maksimal di 

sebabkan penyerapan anggaran per kegiatan tidak terserap maksimal. 

Sasaran strategis terlaksananya pengelolaan koleksi dengan indikator 

jumlah koleksi museum yang dikelola dengan kinerja jumlah koleksi yang 



 

  

bertambah, terawat, dikatalogisasi, ineventarisasi dan dokumentasi museum 

tidak tercapai 100 % disebabkan oleh kendala beberapa kondisi koleksi Museum 

Perumusan Naskah Proklamasi telah rapuh dan rentan untuk proses digitaliasi. 

Sehingga pemecahan masalah yang kami lakukan adalah merawat atau konservasi 

koleksi museum terlebih dahulu hingga siap untuk didigitalisasi dan dokumentasi.  

Walaupun pencapaian lebih 100 % pada Meningkatnya fungsi Museum 

sebagai sarana edukasi dan Rekreasi namun terdapat kendala dalam pencapaian 

kinerja tersebut. Kendala paling umum yang sangat disadari oleh kami yaitu 

korespondensi yang terlalu berbelit kepada pihak pemerintah daerah baik untuk 

kegiatan pameran maupun penyuluhan. Seperti sekolah-sekolah yang disuluh 

menginduk kepada Dinas Pendidikan, tetapi disposisi kegiatan penyuluhan 

diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan animo sebagian 

masyarakat di daerah masih kurang terhadap apresiasi sejarah yang kami 

selenggarakan melalui pameran. 

Sangat disadari, capaian kinerja di tahun 2017 masih perlu ditingkatkan, 

oleh karena itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi akan melakukan 

berbagai upaya untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, dengan tetap 

memperhatikan kualitas kegiatan dan administrasi pendukungnya. 
 

Melakukan penelitian atas ketepatan kuantitas target dari indikator kinerja setiap 

sasaran strategis dikaitkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra 

Museum Perumusan Naskah Proklamasi 2015-2019. 

Sebagaimana memperhatikan korelasinya terhadap tugas pokok dan fungsi, telah 

berjalan dengan baik walaupun masih ada hambatan-hambatan dan kekurangan 

didalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Masalah yang timbul dari beberapa 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kebutuhan 

pelaksanaan kegiatan dan fasilitas pengunjung museum, seperti pameran 

temporer, pameran tetap, ruang cinderamata, ruang audio visual, ruang 

auditorium, lab konservasi, gudang koleksi yang layak. 

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang masing-masing yang belum 

maksimal, efektif, dan efisien; 



 

  

3. Belum maksimalnya informasi tentang museum kepada masyarakat baik melalui 

media cetak maupun elektronik; 

4. Pengenalan masyarakat terhadap museum masih rendah khususnya masyarakat 

yang di daerah; 

5. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang ditentukan dikarenakan kordinasi 

antar panitia untuk kegiatan bersama maupun kordinasi di daerah lokus kegiatan. 

6. Untuk tahun 2017 terjadi dua kali pemotongan anggaran pada bulan Juli sebesar 

Rp. 596.493.000 sehingga beberapa program tidak dilaksanakan sehingga output 

pun berkurang dan persentasi realisasi program sasaran yang di targetkan tidak 

tercapai maksimal. 

 Namun sejauh ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut : 

1. Mengusulkan Master Plan pengembangan museum perumusan naskah 

proklamasi; 

2. Meningkatkan sarana penunjang museum, baik peralatan dan perlengkapan kantor 

maupun peralatan teknis dengan berorientasi pada kemajuan IPTEK dan sumber 

daya manusianya; 

3. Meningkatkan kegiatan kehumasan dan kerjasama dengan instansi yang terkait 

baik Pemerintah maupun Swasta; 

4. Meningkatkan program publik museum (pameran, museum keliling, museum 

masuk sekolah, dl). 

 

  


