
Selasa 17 Mei 2017 
 

Kelompok I 
Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Museum sebagai Penunjang Proses Belajar 
Mengajar. 
 
Fasilitator: Gatot Ghautama 

 Membuka diskusi pada pukul 14.00 WIB 

 Mendiskusikan tiga poin seperti yang dituliskan pada notulen ini. 

 Poin A mengenai pemahaman tentang kebijakan Pemerintah dan pelaksanaannya di 
Museum atau Dinas di daerah. 

 Revitalisasi mengenai pengembangan fisik dan SDM Museum. 

 Pengembangan fisik dalam revitalisasi museum apakah sudah menunjang proses 
belajar-mengajar di museum. 

 Menyarankan untuk mengajukan ketua kelompok. 

 Memulai diskusi dengan perkenalan anggota kelompok I. 

 Ketua: Jember 
 

A. Pemahaman Pengelola Museum terkait Kebijakan Pemerintah Pusat tentang 
Museum sebagai Penunjang Proses Belajar-Mengajar (menyamakan persepsi 
antara Pemerintah Pusat dan Pengelola Museum. 

B. Implikasi Pengembangan Museum sebagai Penunjang Proses Belajar-Mengajar 
yang dijalankan Pemerintah Pusat terhadap Masyarakat. 

C. Saran Strategi Pengembangan untuk Pemerintah Pusat terkait Museum sebagai 
penunjang proses Belajar-Mengajar. 
 

 Ketua:  
o Mengetahui tentang UU 11/2011 tentang CB dan PP 2015. 
o Apakah revitalisasi hanya untuk museum milik Pemerintah? 

Ada, tapi hanya revitalisasi untuk fisik. 

 Punto: 
o Kebijakan kesejarahan dan kebudayaan untuk menyusun storyline 

museum. 
o Kebijakan mengenai tema atau storyline yang akan dijelaskan dalam 

penyampaian tema belajar. 

 Yosua: 
o Menyampaikan mengenai pentingnya permohonan Asosiasi Museum 

kepada Mendikbud tentang arahan mengenai keterlibatan museum 
dalam proses belajar-mengajar. 

 Sultan Mahmud Badaruddin 2. 
o Bekerjasama dengan Univ Sriwijaya dimana mahasiswa Bahasa Inggris 

bisa magang dengan bobot 4 SKS. 
o Tiket dapat menjadi pembatas buku untuk anak-anak. 
o CSR pembuatan photo booth. 
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 Magelang: 
o Belum merasakan kebijakan Pemerintah dapat memajukan museum 

di Magelang. 
o Menggunakan anggaran BOS untuk berkunjung ke museum (hasilnya 

baik). 

 Museum R.A. Kartini, Jepara: 
o Bekerjasama dengan CSR berupa desain interior, ruangan R.A. Kartini. 
o Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk pengembangan 

museum. 
o Menggunakan anggaran objek wisata untuk penataan museum. 

 Museum Purbakala Buleleng. 
o Museum pendidikan karena museum purbakala buleleng telah 

melaksanakan belajar-mengajar. 
o Belum ada strategi dari Pemerintah Daerah. 
o Belum ada perhatian dari Pemerintah. 
o Tidak menggunakan karcis, namun system donasi. 
o Setengah UPTD setengah yayasan pensiunan. 

 Museum Daerah Deli Serdang. 
o Dibangun tahun 2014. 
o 2016 mengajukan revitalisasi. 
o Museum sejarah-budaya Kesultanan Serdang. 
o Kegiatan dinas-dinas menggunakan museum ini. 
o Kegiatan lomba-lomba budaya. 

 Gatot Ghautama 
o Mendorong peserta untuk menanggapi gerakan cinta museum dan 

sahabat museum. 

 Mahkamah Konstitusi. 
o Pusat Sejarah Konstitusi. 
o Pemahaman konstitusi kepada warga negara. 
o Sudah tepat untuk menjadi sarana belajar-mengajar. 
o Kebijakan harus menyangkut terhadap manajemen museum secara 

teknis. 
o Pengunjung umumnya siswa dan mahasiswa. 
o Memohon kerjasama dengan Museum Nasional dalam rangka SDM 

dan pengelolaan museum. 

 Museum Sulawesi Tengah. 
o Gubernur telah membuat edaran untuk Bupati dan Walikota untuk 

mendirikan museum untuk pelestarian budaya. 
o Wajib kunjung museum untuk siswa-siswa. 
o Mengajak tamu gubernur ke museum. 

 Mengusulkan pendampingan kegiatan seperti permainan anak-anak. 

 Mengusulkan pelestarian cagar budaya koleksi museum. 

 Mengusulkan agar pengembangan museum tidak bersifat fisik. 

 Museum Kota Makassar 
o Museum sejarah kota. 
o Kelompok pecinta museum. 
o Kunjungan siswa sebagai program Gerakan Cinta Museum. 
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 Museum Geologi 
o Di bawah Kementerian EDSM. 
o Dukungan anggaran belum cukup. 

 Sejauh mana proses persiapan belajar-mengajar di Museum. 

 Rekomendasi dari AMI dan Mendikbud untuk Kepala Daerah agar 
melaksanakan belajar-mengajar di museum. 

 Museum Antonio Blanco. 
o Museum Goes to School. 
o Belum menerima revitalisasi dari Pemerintah. 
o Sudah roadshow membawa nama Indonesia. 

 Sumatera Barat 
o Kebijakan tersebut belum menyentuh Museum Provinsi Sumatera 

Barat. 

 Museum Linggarjati, Cirebon 
o SDM masih kurang, PNS 4 orang, 12 orang juru pelihara. 
o Belum ada educator resmi. 

 TNI AL 
o Pendidikan masyarakat dalam hal pendidikan sebagai pendidikan 

karakter. 
o Mengusulkan agar di daerah dibangun fakultas kesejarahan. 

 Museum Sumatera Utara 
o Menerima revitalisasi museum. 
o Gerakan Nasional Cinta Museum. 
o Bekerjasama dengan perusahaan travel. 
o Bekerjasama dengan universitas. 

 Komunitas Desain Grafis 
o Mengusulkan agar tata pamer museum menyesuaikan dengan proses 

belajar mengajar. 

 Museum Basuki Abdullah. 
o Mempertanyakan kesiapan museum dan sekolah mengenai program 

ini. 
o Memasukkan kunjungan museum dalam kurikulum. 
o Melibatkan siswa dan guru. 
o Akademisi. 
o Tenaga ahli.  

 Museum Benteng Vredeburg. 
o Kunjungan sejak revitalisasi meningkat secara signifikan. 
o 2016 mencapai 450.000 pengunjung. 
o Melibatkan komunitas. 

 Bintan, Kepulauan Riau. 
o Mengusulkan agar guru-guru dibekali persiapan sebelum program ini 

berjalan. 
o Menjaring pengunjung dari Singapura dan Malaysia. 

 Museum Sumpah Pemuda 
o Revitalisasi tahun ini? 
o Museum masuk kampus dan museum masuk sekolah. 
o Biaya guru untuk mengadakan kunjungan ke museum.  
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 Museum Tembakau, Jember 
o Membutuhkan standar nasional untuk museum. 
o Sertifikasi profesi kurator membutuhkan bantuan anggaran dari 

Pemerintah. 
o Mengusulkan promosi pariwisata di Bandara, Pelabuhan, Terminal, 

atau Stasiun. 
 

 Museum Pacitan. 
o Kondisi museum sedang rusak. 

 Museum Kalimantan Selatan. 
o Peningkatan SDM. 

 Museum Puro Pakualaman. 
o Sertifikasi kepala dan pengelola museum. 
o Memohon Inventarisasi koleksi museum. 
o SMK Pariwisata Permuseuman. 
o Standardisasi untuk Tiket Museum.  

 Museum Bumi Puger, Jember. 
o Mengusulkan kebijakan Pemerintah Pusat agar setiap daerah wajib 

memiliki museum. 
o BPCB korwil Jember sudah memiliki koleksi-koleksi cagar budaya. 

 
Rumusan: 
1. Pengembangan SDM dan Manajemen. 
2. Tata Pamer sesuai dengan Jenjang Pendidikan. 
3. Pengembangan Jejaring dan Stake Holders. 
4. Pengembangan Program Studi Museum. 
5. Standardisasi Permuseuman dalam hal tiket dan konten. 
6. Sertifikasi Kompetensi. 
7. Pengembangan Program Publik. 
8. Revitalisasi. 
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Rumusan Diskusi Kelompok 1  
bahwa berdasarkan arahan Dirjen Kebudayaan, paparan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta, dan diskusi kelompok 1 menyimak mengenai pengembangan permuseuman, , 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

A. Pemahaman Pengelola Museum terkait Kebijakan Pemerintah Pusat tentang 
Museum sebagai Penunjang Proses Belajar-Mengajar (menyamakan persepsi antara 
Pemerintah Pusat dan Pengelola Museum). 

1. bahwa kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan belum dirasakan dalam hal peningkatan kualitas muatan ajar dan 
kunjungan ke museum dalam hal proses belajar-mengajar. 

2. bahwa Gerakan Nasional Cinta Museum, Tahun Kunjung Museum, dan Revitalisasi 
Museum yang dicanangkan sejak tahun 2010 hingga kini belum merata ke seluruh 
museum daerah dan swasta, sserta dan masih menyangkut aspek fisik bangunan 
museum. 

3. bahwa peningkatan SDM Permuseuman dalam hal proses belajar-mengajar secara 
nasional belum memiliki standar. 

4. bahwa belum adanya standardisasi kelembagaan museum sebagai penunjang proses 
belajar-mengajar dalam bentuk SNI. 

 
B. Implikasi Pengembangan Museum sebagai Penunjang Proses Belajar-Mengajar 

yang dijalankan Pemerintah Pusat terhadap Masyarakat. 
Peningkatan kunjungan ke museum dalam hal proses belajar-mengajar daerah-daerah 
tidak merata, sebagian kecil meningkat, sebagian besar stagnan dan menurun. 

 
C. Saran Strategi Pengembangan untuk Pemerintah Pusat terkait Museum sebagai 

penunjang proses Belajar-Mengajar. 
1. Pengembangan kurikulum nasional tentang permuseuman di semua tingkat 

pendidikan. 
2. Perlu kebijakan Nasional mengenai pendirian dan pengembangan museum sebagai 

penunjang proses belajar-mengajar  di seluruh kabupaten/kota. 
3. perlu pengaturan pajak penghasilan secara proposional dari tiket bagi museum.  
4. Perlu kebijakan pengembangan SDM dan manajemen museum. 
5. Perlu adanya standar nasional Indonesia mengenai kelembagaan museum. 
6. Perlu pengaturan muatan dan media ajar (tata pamer) sesuai dengan tingkatan 

peserta didik. 
7. Perlu pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan (komunitas, perguruan 

tinggi, sekolah, asosiasi profesi, dll). 
8. Perlu pengembangan program studi museum di perguruan tinggi dan akademi 

komunitas. 
9. Perlu sertifikasi kompetensi profesi permuseuman. 
10. Pengembangan program publik permuseuman. 
11. Perlu melanjutkan program gerakan nasional permuseuman  
12. Perlu melanjutkan program revitalisasi museum yang proporsional baik bagi museum 

swasta maupun museum pemerintah dalam berbagai aspek terkait dengan 
pendidikan karakter bangsa. 


