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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur pertama-tama kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga LAKIP (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pamerintah) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
tahun 2016 dapat tersusun. Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima
kasih kepada seluruh karyawan-karyawati Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya sesuai dengan
keterlibatannya dalam kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun 2016, sehingga
bahan-bahan penyusunan Lakip ini dapat tersedia dengan baik.
LAKIP pada dasarnya merupakan laporan kerja yang di dalamnya terdapat
beberapa penilaian (assessment) kinerja,

sejauh mana efektivitas pelaksanaan

tugas yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Dapat pula
dikatakan bahwa LAKIP adalah bahan evaluasi pencapaian target bagi instansi
pemeritah. Sejalan dengan hal tersebut maka sebagai bahan evaluasi sistem
perencanaan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, disusunlah
adanya LAKIP. Sehubungan dengan hal tersebut maka Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk menyusun LAKIP.
LAKIP tahun 2016 Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta berisi tentang visi,
misi, program dan kegiatan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Jika
dijabarkan, dalam LAKIP ini berisi tentang kondisi yang didambakan oleh Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta, cara mencapai kondisi tersebut serta proses
pencapaiannya, dan ditambah dengan hambatan dan tindak lanjut penyelesaiannya.
LAKIP juga berfungsi sebagai media koordinasi antara pemberi dan penerima
mandat dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dan akuntabilitas kinerja. Hal itu
sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis dari Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta terkait dengan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
Demikian LAKIP ini disusun sebagai bahan evaluasi kinerja Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta pada tahun 2016. Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP
ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga pada kesempatan ini kami mohon
masukan dari berbagai pihak demi peningkatan kualitas kinerja Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta di masa yang akan datang.
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Bagaimanapun juga kami tetap berharap agar penyusunan LAKIP ini dapat
memberikan manfaat bagi siapapun. Pemerhati museum pada umumnya dan
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta pada khususnya dapat menjadikan LAKIP
ini sebagai wacana dalam mengelola dan mengembangkan museum. Demikian,
LAKIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tahun 2016 ini kami susun, semoga
memberikan manfaat bagi kita bersama. Terima kasih.

Yogyakarta, 23 Januari 2017

Kepala

Museum

Benteng

Vredeburg Yogyakarta

Dra. ZAIMUL AZZAH,
AZZA M.Hum
NIP 196307281987022001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50
Tahun 2012, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor 34 tahun 2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja (OTK) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, disebutkan bahwa
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT),
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta memiliki tugas antara lain melaksanakan
pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan, penyajian, publikasi,
dan fasilitasi di bidang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah
Yogyakarta.
Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam Rentra Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan tahun pertama, yaitu tahun 2015
terdapat perbedaan dalam prosentase capaian baik dalam fisik maupan anggaran.
Pada tahun 2015 capaian fisik mencapai 125% sedangkan serapan anggaran
mencapai 93,53%. Sedangkan pada tahun 2016 capaian fisik mencapai 113,99%
dan serapan anggaran mencapai 89,63%.
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Penurunan capaian baik fisik maupun anggaran tersebut karena pada tahun
2016, terjadi pemotongan anggaran yang berdampak pada penjadwalan ulang pada
pertengahan tahun. Hal ini menyebabkan ada kegiatan yang tidak terlaksana
sehingga targetnya menjadi dibawah tahun 2015. Pemotongan anggaran tersebut
berdasarkan kebijakan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2016 tentang langkahlangkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian / lembaga dalam
rangka pelaksanaan APBN tahun 2016. Meski demikian apa yang telah dicapai oleh
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sudah melampaui target. Hal ini tidak lepas
dari

keberhasilan

usaha

Museum

Benteng

Vredeburg

Yogyakarta

dalam

menginspirasi publik untuk tururut terlibat dalam berbagai kegiatan museum untuk
menuju Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang partisipatori.
Terdapat tiga sasaran strategis untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yaitu 1). Terlaksananya pengelolaan
permuseuman, dengan indikator jumlah koleksi museum yang dikelola. 2).
Meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi, dengan
indikator jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum. 3). Meningkatnya kajian
pengembangan museum, dengan indikator jumlah kajian pengembangan museum.
Dari ketiga sasaran strategis tersebut memerlukan dukungan anggaran sebesar Rp
3.405.246.000,- atau sebesar 25,15% dari pagu keseluruhan sebesar Rp
13.540.199.000,-.
Untuk capaian target dan realisasi sasaran strategis baik fisik maupun
anggaran adalah sebagai berikut :

SASARAN
STRAGEGIS
Terlaksananya
Pengelolaan
Permuseuman
Meningkatnya
fungsi museum
sebagai sarana
edukasi dan
rekreasi
Meningkatnya
kajian
pengembangan
museum

INDIKATOR
CAPAIN KINERJA
SASARAN
STRATEGIS
Jumlah koleksi
museum yang
dikelola
Jumlah
masyarakat yang
menapresiasi
museum
Jumlah kajian
pengembangan
museum

FISIK

ANGGARAN

TARGET

HASIL

%

7.531

7.636

101,39

36.400 62.525

171,17

2
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100

TARGET
697.839.180

HASIL

%

656.588.180

94,16

2.646.033.000 2.126.511.590

80,37

61.625.000

53.370.000

86,60

v

Kondisi capaian dan target dari ketiga sasaran strategis tersebut dapat
disimak melalui grafik sebagai berikut :

Dari pengamatan di lapangan, terdapat beberapa hal yang cukup memberikan
pengaruh significan terhadap capaian target yaitu

1). Cuaca yang masih sering

hujan sehingga cukup mengganggu capaian target, khususnya kegiatan yang
dilaksanakan di out door (luar ruang). 2). Informasi keberadaan kegiatan kurang
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kurang optimal sehingga masih terdapat kendala kegiatan ketidaktahuan masyarakat
jika ada kegiatan tgersebut. 3). Adanya kebijakan pemotongan anggaran yang mau
tidak mau akan merubah jadwal serta varian program-program museum yang harus
menyesuaikan. 4) Kegiatan yang harus bersinergi dengan pihak lain, koordinasinya
masih kurang dan perlu dioptimalkan lagi.
Dari beberapa permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk
memprogramkan

kegiatan-kegiatan

perencanaannya.

Langkah-langkah

museum

perlu

penanggulangan

ada
jika

pencermatan
tejadi

di

pemotongan

anggaran perlu disiapkan sehingga perlu ada skala prioritas kegiatan. Disamping itu
kecermatan dalam perencanaan serta meningkatkan publikasi kegiatan perlu
ditempuh agar hasilnya seperti yang diharapkan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan sebuah museum khusus
sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terletak di Yogyakarta, tepatnya di
Jalan Jenderal A. Yani 6 Yogyakarta. Museum menempati sebuah bangunan
bersejarah bekas benteng VOC di Yogyakarta yang bernama Vredeburg.
Keberadaan benteng Vredeburg tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sejarah
perjuangan bangsa Indonesia dalam merintis, mencapai, mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan.
Sebagai bangunan bersejarah, Benteng Vredeburg dibangun pertama kali
pada tahun 1756, sejaman dengan berdirinya Kasultanan Yogyakarta. Semula
bangunan

tersebut

bernama

Rustenburg,

yang

kemudian

pada

masa

pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, nama bangunan diganti menjadi
Vredeburg. Dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan politik yang
terjadi di Indonesia dan Yogyakarta khususnya, Benteng Vredeburg mengalami
beberapa kali peralihan pengelolaan. Meski demikian kepemilikan tetap berada di
pihak Kasultanan Yogyakarta hingga sekarang.
Sejak masa pendudukan Belanda, Inggris, Jepang dan masa perang
kemerdekaan, Benteng Vredeburg menjadi saksi jalannya sejarah. Banyak
peristiwa-peristiwa penting terkait dengan keberadaan Benteng Vredeburg
Yogyakarta. Karena merupakan bangunan peninggalan sejarah yang sarat akan
nilai-nilai luhur kejuangan maka Benteng Vredeburg dilestarikan menjadi tempat
pelestarian nilai-nilai luhur sejarah dan kejuangan. Secara resmi pada tanggal 23
November 1992, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor : 0475/0/1992, Benteng Vredeburg dinyatakan sebagai UPT (Unit
Pelaksana Teknis) lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nama Museum
Benteng Yogyakarta. Namun dalam perkembangannya nama yang populer dan
dikenal adalah Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Karena bangunan yang
ada merupakan bangunan bersejarah maka pada Benteng Vredeburg ditetapkan
sebagai BCB (Benda Cagar Budaya). Hal itu berdasarkan Ketetapan Menteri
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Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0224/U/1981 tanggal 15 Juli 1981.
Dengan demikian pengelolaannya harus sesuai dengan perundang-undangan
terkait dengan pelestarian cagar budaya.
Keberadaan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta memiliki posisi yang
sangat strategis dalam proses pembangunan karakter generasi muda. Melalui
museum dan seluruh rangkaian kegiatannya, generasi muda dapat belajar dari
sejarah. Bukan saja untuk kebutuhan kognitif saja, namun juga avektif yaitu
membentuk jiwa dan karakter sebagai bangsa yang cinta dan bangga pada
negerinya.
Sungguh bukan hal yang mengada-ada, jika muncul suatu pernyataan
bahwa “Bangsa yang besar, adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para
pahlawannya”. Orang Jawa bilang bahwa “sangkan paraning dumadi” itu penting.
Awal mula kejadian itu penting untuk diketahui dan menjadikan kita paham akan
jatidiri. Asal-usul munculnya sebuah negeri yang kemudian kita kenal menjadi
NKRI perlu masyarakat ketahui, khususnya generasi mudanya. Kehadiran
bangsa Indonesia di muka bumi sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
tidak sekonyong-konyong jatuh dari langit. Semuanya perlu proses panjang dan
perjuangan serta korban pikiran, harta benda, dan bahkan nyawa para pejuang
pendiri bangsa. Inilah yang perlu diketahui oleh generasi masa kini.
Bung Karno dalam sebuah pidatonya pernah menyampaikan bahwa
“perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan
lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. Arti dari penyataan tersebut
bahwa perjuangan dalam masa kekinian harus dimaknai dengan makna baru
yang sesuai dengan jiwa jamannya. Jaman revolusi, jelas musuhnya adalah
penjajah. Namun pada masa pembangunan ini musuhnya adalah “disintegrasi
bangsa” yang dapat bersumber dari manapun. Puncak pondasi untuk
melawannya adalah semangat persatuan dan nasionalisme. Itulah yang harus
diperjuangkan oleh generasi muda saat ini. Oleh akrena itulah semengat
pembangunan karakter harus selalu digelorakan.

B. Dasar Hukum
a. Surat

Keputusan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

RI,

Nomor

0475/0/1992, tanggal 23 November 1992 tentang Benteng Vredeburg menjadi
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UPT dilingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan nama Museum
Benteng Yogyakarta.
b. Ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0224/U/1981
tanggal 15 Juli 1981 tentang penetapan bangunan Benteng Vredeburg
Yogyakarta sebagai Benda Cagar Budaya yag dilindungi kelestariannya.
c. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 2019
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2015
tanggal 9 Oktober 2015 tentang OTK (Organisasi dan Tata Kerja) Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta.
e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 Museum
Benteng Vredeburg Jogjakarta Nomor : 023.15.2.547712/2016 tanggal 7
Desember 2015.
f. Renstra Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tahun 2015 – 2019 edisi
revisi.
g. Keputusan Presiden RI No. 42 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi
Seiring dengan perkembangan struktur organisasi di lingkungan kementerian
pendidikan dan kebudayaan, maka dari waktu ke waktu perkembangan tersebut
juga terjadi di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Perkembangan terakhir
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 34 Tahun
2015, tanggal 9 Oktober 2016, tentang Organsasi dan Tata Kerja (OTK) Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta disebutkan bahwa Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta mempunyai tugas
melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengamanan,
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penyajian, publikasi, dan fasilitasi di bidang benda dan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta.
Dari tugas tersebut, beberapa fungsi diselenggarakan oleh Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta, antara lain :
a. Pengkajian benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah
Yogyakarta;
b. Pengumpulan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah
Yogyakarta;
c. Pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda dan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
d. Perawatan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah
Yogyakarta;
e. Pelaksanaan pengamanan benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia
di wilayah Yogyakarta;
f. Pelaksanaan penyajian dan publikasi benda dan sejarah perjuangan bangsa
Indonesia di wilayah Yogyakarta;
g. Pelaksanaan layanan edukasi di bidang benda dan sejarah perjuangan
bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta;
h. Pelaksanaan kemitraan di bidang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di
wilayah Yogyakarta;
i. Fasilitasi pengkajian, pengumpulan, perawatan, pengamanan, penyajian, dan
layanan edukasi di bidang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di
wilayah Yogyakarta;
j. Pelaksanaan

pengelolaan

perpustakaan

Museum

Benteng

Vredeburg

Yogyakarta;
k. Dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta.
Tugas dan fungsi dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta seperti
telah diuraikan di atas, adalah merupakan perwujudan dari Visi dan Misi museum.
Seperti yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta, bahwa visi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
adalah Museum Sebagai Pusat Pelestarian Nilai Sejarah dan Perjuangan Menuju
Terbentuknya Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter”.
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Untuk mewujudkan visi tersebut Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
melakukan beberapa aktivitas penyelenggaraan museum. Secara garis besar,
aktivitas-aktivitas tersebut merupakan “amanah” yang harus diemban oleh
museu. Dengan kata lain aktivitas-aktivitas tersebut merupakan misi dari
museum. Adapun misi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah sebagai
berikut :
a. Terwujudnya Pelestarian benda dan nilai sejarah

perjuangan bangsa

Indonesia.
b. Terwujudnya peran museum sebagai pusat penelitian.
c. Terwujudnya layanan edukasi yang menyenangkan di Museum.
Dari misi yang diemban oleh Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta ini,
selanjutnya dikembangkan ke dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu :
a. Meningkatnya peran

museum sebagai wahana pelestari benda dan nilai

sejarah perjuangan bangsa.
b. Meningkatnya

peran

museum

sebagai

wahana

edukasi bernuansa

edutainment.
c. Meningkatkan peran museum sebagai sumber informasi.
Itu semua diselenggarakan untuk mencapai sasaran museum. Sasaran
yang ingin dicapai oleh Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta adalah :
a. Terlaksananya pengelolaan permuseuman.
b. Meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
c. Meningkatnya kajian pengembangan museum.

LAKIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tahun 2016

5

BAB III
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja sangat diperlukan dalam proses menuju kinerja yang
akuntabel. Keberadaan rencana kinerja tahunan juga diperlukan untuk mengelola
kinerja agar berada pada jalur strategi organisasi. Diharapkan dengan tersusunnya
rencana kinerja dapat mengarah pada penerapan menejemen organisasi berbasis
kinerja. Dalam prinsip akuntabilitas, keberhasilan dalam menghasilkan manfaatlah
yang harus dipertanggungjawabkan. Manfaat kepada masyarakat ini merupakan
outcome yang harus direncanakan sejak awal.
Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Stratejik. Rencana kinerja ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan
yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan. Dalam rencana kinerja tahun
2016 Museum Betneng Vredeburg Yogyakarta telah menetapkan beberapa sasaran
strategis dan indikator kinerjanya. Selanjutnya sasarn strategis serta indikator
kinerjanya tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2016 Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta.
Perjanjian Kinerja merupakan tekad rencana kinerja tahunan yang akan
dicapai oleh unit kerja. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan
diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Sehubungan dengan hal
tersebut maka pada tahun 2016, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta telah
menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja, agar capaiannya dapat obyektif
sesuai

dengan

kenyataan

di

lapangan,

maka

perlu

disesuaikan

dengan

perkembangan perubahan anggarannya. Oleh karena itu sasaran strategis, indikator
kinerja, target capaian dan anggaran yang masuk dalam perjanjian kinerja Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta, dijabar sebagai berikut :
A. Sasaran strategis terlaksananya pengelolaan permuseuman, keberhasilannya
diukur dengan indikator kinerja jumlah koleksi museum yang dikelola dengan
target capaian sebanyak 7.533 koleksi

dan dukungan anggaran sebesar Rp.

777.188.000,-.
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B. Sasaran meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi,
keberhasilannya diukur dengan indikator kinerja jumlah masyarakat yang
mengapresiasi museum dengan target capaian kinerja sebanyak 40.500 orang
dan dukungan dana sebesar Rp. 2.919.718.000,C. Meningkatnya kajian pengembangan museum yang keberhasilannya diukur
dengan indikator kinerja jumlah kajian pengembangan museum sebanyak 2
kajian dengan dukungan dana sebesar Rp. 61.625.000,-.
Dalam

Penetapan

Kinerja

tahun 2016

Museum Benteng

Vredeburg

Yogyakarta, jumlah anggaran yang diperlukan sebesar Rp 3.758.531.000,- (tiga
milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari
total anggaran keseluruhan sebesar Rp 14.500.000.000,- (empat belas milyar lima
ratus juta rupiah).
Dalam perkembangannya, seiring dengan munculkan kebijakan pemerintah
terkait pemanfaatan anggara, maka berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun
2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian /
lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2016, maka pada bulan Mei
dilaksanakan pemotongan anggaran yang diawali dengan self blocking, yang
kemudian dieksekusi pada tanggal 22 Juli 2016. Oleh karena itu berdampak pada
terjadinya perubahan dalam perencanaan kegiatan. Sehubungan dengan hal
tersebut maka perubahannya adalah sebagai berikut :
A. Sasaran strategis terlaksananya pengelolaan permuseuman, keberhasilannya
diukur dengan indikator kinerja jumlah koleksi museum yang dikelola dengan
target capaian sebanyak 7.531 koleksi

dan dukungan anggaran sebesar Rp.

697.839.180,-.
B. Sasaran meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi,
keberhasilannya diukur dengan indikator kinerja jumlah masyarakat yang
mengapresiasi museum dengan target capaian kinerja sebanyak 36.400 orang
dan dukungan dana sebesar Rp. 2.646.033.000,C. Meningkatnya kajian pengembangan museum yang keberhasilannya diukur
dengan indikator kinerja jumlah kajian pengembangan museum sebanyak 2
kajian dengan dukungan dana sebesar Rp. 61.625.000,-.
Jumlah anggaran yang diperlukan sebesar Rp 3.405.497.000,- (tiga milyar
empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari total
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anggaran keseluruhan sebesar Rp 13.540.199.000,- (tiga belas milyar lima ratus
empat puluh juta seratus sembil puluh sembilan ribu rupiah). Adapun jabaran dari
rencana kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
A. Sasaran terlaksananya pengelolaan permuseuman, diukur dengan indikator
kinerja jumlah koleksi museum yang dikelola dengan target sebanyak 7.531
koleksi yang dijabarkan sebagai berikut :
a. Restorasi koleksi realia, dengan target sebanyak 100 koleksi.
b. Restorasi Dum Diorama, dengan target sebanyak 5 koleksi.
c. Koleksi yang dikaji (terkait dengan RS. Santo Yusup Boro), dengan target
sebanyak 5 koleksi.
d. Koleksi yang dikaji (terkait dengan Bambu Runcing Parakan), dengan target
sebanyak 1 koleksi.
e. Pemeliharaan rutin (preventif) koleksi museum, dengan target sebanyak 6.992
koleksi.
f. Fumigasi koleksi museum (kuratif), dengan target sebanyak 150 koleksi.
g. Konservasi (kuratif) patung dan relief Monumen Serangan Umum 1 Maret
1949, dengan target sebanyak 25 koleksi.
h. Pengadaan koleksi museum, dengan target sebanyak 3 koleksi.
i. Inventarisasi / pendataan koleksi museum, dengan target sebanyak 250
koleksi.
B. Sasaran meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi,
diukur dengan indikator kinerja jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum
dengan target sebanyak 36.400 orang yang dijabarkan sebagai berikut :
a. Lomba Lukis dan Mewarnai, dengan target peserta sebanyak 1.000 orang.
b. Lomba Marching Band, dengan target peserta sebanyak 1.250 orang.
c. Lomba Cerita Sejarah, dengan target peserta sebanyak 50 orang.
d. Lomba Macapat, dengan target peserta sebanyak 50 orang.
e. Festival Lagu Perjuangan, dengan target peserta sebanyak 100 orang.
f. Seminar museum dan sejarah, dengan target peserta sebanyak 150 orang.
g. Temu Tokoh, dengan target peserta sebanyak 150 orang.
h. Saresehan temu komunitas, dengan target peserta sebanyak 150 orang.
i. Pameran Temporer Museum, dengan target pengunjung sebanyak 4.000
orang.
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j. Pameran Bersama di Jawa Tengah, dengan target pengunjung sebanyak
2.000 orang.
k. Pameran Bersama di Kalimantan, dengan target pengunjung sebanyak 2.000
orang.
l. Pameran Bersama Barahmus DIY, dengan target pengunjung sebanyak 4.000
orang.
m. Pameran Keliling Kabupaten / Kota, dengan target pengunjung 2.000 orang.
n. Museum Perjuangan Expo, dengan target pengunjung 4.000 orang.
o. Vredeburg Fair 2016, dengan target pengunjung 10.000 orang.
p. Travel Dialog Kolektif di Jawa Tengah, dengan target pengunjung 100 orang.
q. Travel Dialog Kolektif di Jawa Timur, dengan target peserta 100 orang.
r. Travel Dialog Kolektif di Jawa Barat, dengan target peserta 100 orang.
s. Travel Dialog Kolektif di Sumatra (Lampung), dengan target peserta 100
orang.
t. Travel Dialog Kolektif di Sulawesi Selatan, dengan target peserta 100 orang.
u. Kemah Budaya Museum, dengan target peserta 300 orang.
v. Museum Masuk Sekolah (kampus), dengan target peserta 250 orang.
w. Talkshow Museum Melalui Media Siaran Radio, dengan target peserta 1.000
orang.
x. Talkshow Museum Melalui Media Siaran Televisi, dengan target peserta 450
orang.
y. Sepeda Jelajah Wisata Sejarah, dengan target peserta 200 orang.
z. Ngejam Di Museum dengan, target pengunjung 1.200 orang.
aa. Layanan Bioskop Keliling, dengan target pengunjung 400 orang.
bb. Layanan Bioskop Museum, dengan target pengunjung 1.200 orang.
C. Sasaran meningkatnya kajian pengembangan permuseuman, diukur dengan
indikator kinerja jumlah kajian pengembanan museum, dengan target sebanyak
2 kajian, yang dijabarkan dalam rencana kerja sebagai berikut :
a. Survey koleksi museum, dengan sasaran 1 kajian.
b. Kajian Konservasi koleksi museum, dengan sasaran 1 kajian.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Museum
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara target pencapaian dan realisasi dari indikator kinerja pada Perjanjian
Kinerja. Sehubungan dengan adanya kebijakan Instruksi Presiden nomor 4 tahun
2016

tentang

langkah-langkah

penghematan

dan

pemotongan

belanja

kementerian / lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2016, maka pada
bulan Mei

dilaksanakan pemotongan anggaran yang diawali dengan self

blocking, yang kemudian dieksekusi pada tanggal 22 Juli 2016. Oleh karena itu
berdampak pada terjadinya perubahan dalam perencanaan kegiatan, sehingga
secara otomatis akan mempengaruhi pula besaran prosentase capaian kinerja
kegiatan. Secara rinci capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan
perubahan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sasaran terlaksananya pengelolaan permuseuman, diukur dengan indikator
jumlah koleksi yang dikelola mencapai tingkat keberhasilan sebesar 101,39%
dari 7.531 buah koleksi yang ditargetkan yaitu sebanyak 7.636 buah koleksi.
Indikator tersebut diukur melalui capain kinerja dari beberapa aktivitas antara
lain :
1. Restorasi koleksi museum dengan target 100 koleksi dan capaian target
mancapai 100%, sehingga 100 koleksi berhasil di restorasi.
2. Restorasi Dum diorama dengan target 5 dum dan capaian target mencapai
100%, sehingga 5 dum diorama berhasil direstorasi.
3. Kajian koleksi museum terkait dengan peranan RS. Santo Yusup Boro
dalam perjuangan kemerdakaan dengan target 5 koleksi dan capain target
mencapai 100%, sehingga 5 koleksi museum terkait dengan peranan RS.
Santo Yusup Boro dalam perjuangan kemerdakaan berhasil dikaji.
4. Kajian koleksi bambu runcing dengan target 1 koleksi dan capaian target
mencapai 100%, sehingga 1 buah koleksi bambu runcing berhasil dikaji.
5. Pemeliharaan rutin koleksi museum dengan target 6.992 koleksi dan
capaian target mencapai 100,14%, sehingga 7.002 koleksi museum
berhasil dipelihara secara rutin.
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6. Fumigasi koleksi museum dengan target 150 koleksi dan capaian target
mencapai 116,67% sehingga 175 koleksi museum berhasil difumigasi.
7. Konservasi patung dan relief di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949
dengan target 25 buah dan capaian target mencapai 100%, sehingga 25
buah relief di Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 berhasil
dikonservasi.
8. Pengadaan koleksi museum dengan target 3 buah dan capaian target
mencapai 100%, sehingga 3 buah koleksi museum berhasil diadakan.
9. Inventarisasi koleksi dengan target 250 koleksi dan capaian mencapai
128%, sehingga 320 koleksi berhasil diinventaris.
b. Sasaran meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi,
diukur dengan indikator kinerja jumlah masyarakat yang mengapresiasi
museum mencapai tingkat keberhasilan sebesar 171,77% dari 36.400 orang
yang ditargetkan yaitu sebanyak 62.525 orang. Indikator tersebut diukur
melalui capain kinerja dari beberapa aktivitas antara lain :
1. Lomba lukis dan mewarnai dengan target 1.000 orang peserta dan

capaian target mencapai 115%, sehingga lomba lukis tersebut diikuti oleh
peserta sebanyak 1.150 peserta.
2. Lomba marching band dengan target 1.250 orang peserta dan capaian

target mencapai 120%, sehingga lomba marching band diikuti oleh 1.500
peserta.
3. Lomba cerita sejarah dengan target 50 orang peserta dan capaian target

mencapai 100%, sehingga lomba cerita sejarah diikuti oleh 50 orang
peserta.
4. Lomba Macapat dengan target 50 orang peserta dan capaian target

mencapai 100%, sehingga lomba macapat diikuti oleh 50 orang peserta.
5. Festival Lagu perjuangan dengan target 100 orang peserta dan capaian

target mencapai 120%, sehingga festival lagu perjuangan diikuti oleh 120
orang peserta.
6. Seminar museum dan sejarah dengan target 150 orang peserta dan

capaian target mencapai 100%, sehingga seminar tersebut diikuti oleh 150
orang peserta.
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7. Temu tokoh dengan target 150 orang peserta dan capaian target

mencapai 106,67%, sehingga kegiatan temu tokoh dapat diikuti oleh 160
orang peserta.
8. Saresehan temu komunitas dengan target 150 orang peserta dan capaian

target mencapai 100%, sehingga kegiatan saresehan tersebut diikuti oleh
150 orang peserta.
9. Pameran temporer museum dengan target 4.000 orang pengunjung dan

capaian kegiatan mencapai 150%, sehingga pameran temporer tersebut
dikunjungi oleh 6.000 orang pengunjung.
10. Pameran bersama di Jawa Tengah dengan target 2.000 dan capaian

target mencapai 135%, sehingga pameran tersebut berhasil dikunjungi
oleh 2.700 orang.
11. Pameran bersama di Kalimantan dengan target 2.000 orang pengunjung

dan capaian kegiatan mencapai 250%, sehingga pameran tersebut
berhasil dikunjungi oleh 5.000 orang pengunjung.
12. Pameran bersama Barahmus DIY tidak dapat terlaksana, karena ada

penghematan anggaran.
13. Pameran Keliling Kabupaten / kota dengan target 2.000 dan capaian target

mencapai 250%, sehingga pameran tersebut berhasil dikunjungi oleh
5.000 orang pengunjung.
14. Museum Perjuangan Expo dengan target 4.000 orang pengunjung dan

capaian target mencapai 109,38%, sehingga kegiatan tersebut berhasil
dikunjungi oleh 4.375 orang pengunjung.
15. Vredeburg Fair dengan target 10.000 orang pengunjung dan capaian

target mencapai 170%, sehingga kegiatan tersebut berhasil dikunjungi
oleh 17.000 orang pengunjung.
16. Travel dialog ke Jawa Tengah dengan target 100 orang peserta dan

capaian target mencapai 85%, sehingga kegiatan tersebut dihadiri oleh 85
orang peserta.
17. Travel dialog ke Jawa Timur dengan target 100 orang peserta dan capaian

target mencapai 100%, sehingga kegiatan tersebut berhasil dihadiri oleh
100 orang peserta.
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18. Travel dialog ke Jawa Barat dengan target 100 orang peserta dan capaian

target mencapai 81%, sehingga kegiatan tersebut diikuti oleh 81 orang
peserta.
19. Travel dialog ke Lampung dengan target 100 orang peserta dan capaian

target mencapai 160%, sehingga kegiatan tersebut diikuti oleh 160 orang
peserta.
20. Travel dialog ke Sulawesi Selatan dengan target 100 orang dan capaian

target mencapai 140%, sehingga kegiatan tersebut dihadiri oleh 140 orang
peserta.
21. Kemah Budaya dengan target 300 orang peserta dan capaian target

mencapai 100%, sehingga kegiatan tersebut diikuti oleh 300 orang
peserta.
22. Museum Masuk Kampus dengan target 250 orang dan capaian target

mencapai

3182,40%,

sehingga

kegiatan

itu

dihadiri

oleh

7.956

pengunjung.
23. Talkshow museum melalui media radio dengan target 1.000 pendengar

dan capaian target mencapai 220%, sehingga kegiatan tersebut dapat
didengar oleh 2.200 orang pendengar.
24. Talkshow museum melalui media televisi dengan target 450 orang pemirsa

dan capaian target mencapai 33,33%, sehingga kegiatan tersebut dilihat
oleh 150 orang.
25. Sepeda jelajah wisata sejarah dengan target 200 orang peserta dan

capaian target mencapai 50%, sehingga kegiatan tersebut diikuti oleh 100
orang peserta.
26. Ngejam di museum dengan target 1.200 orang pengunjung dan capaian

target mencapai 233,33%, sehingga kegiatan tersebut dikunjungi oleh
2.800 pengunjung.
27. Layanan bioskop keliling dengan target 400 orang dan capaian target

mencapai 163,75%, sehingga kegiatan tersebut berhasil dihadiri oleh 655
orang.
28. Layanan bioskop museum dengan target 1.200 orang pengunjung dan

capaian target mencapai 366,08%, sehingga kegiatan tersebut berhasil
dihadiri oleh 4.393 orang pengunjung.
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c. Sasaran meningkatnya kajian pengembangan museum, diukur dengan
indikator

jumlah

kajian

pengembangan

museum

mencapai

tingkat

keberhasilan sebesar 100 % dari 2 kajian yag ditargetkan. Indikator tersebut
diukur melalui capain kinerja dari beberapa aktivitas antara lain :
1. Survey koleksi museum dengan target 1 naskah kajian dan capaian target

mencapai 100%, sehingga 1 naskah kajian dapat terwujud melalui
kegiatan tersebut.
2. Kajian konservasi museum dengan target 1 naskah kajian dan capaian

target mencapai 100%, sehingga 1 naskah kajian konservasi dapat
terwujud dalam kegiatan tersebut.

PROSENTASE CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA
Survey koleksi museum
Layanan Bioskop Keliling
Sepeda Jelajah Wisata Sejarah
Talkshow Museum Melalui Media Siaran Radio
Kemah Budaya Museum
Travel Dialog Kolektif di Sumatra (Lampung)
Travel Dialog Kolektif di Jawa Timur
Vredeburg Fair 2016
Pameran Keliling Kabupaten / Kota
Pameran Bersama Klimantan
Pameran Temporer Museum
Temu Tokoh
Festival Lagu Perjuangan
Lomba Cerita Sejarah
Lomba Lukis dan Mewarnai
Pendokumentasian koleksi
Konservasi patung dan relief Monumen Serangan Umum 1…
Pemeliharaan rutin koleksi museum
Kajian Koleksi (RS. Santo Yusup Boro)
Restorasi Koleksi Realia

0,00
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Untuk melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2016 dapat
diuraikan dengan menjelaskan sasaran-sasaran strategis serta indikator-indikator
capaian kinerjanya.

Sasaran 1. Terlaksananya pengelolaan permuseuman.
Capaian dari sasaran tersebut diukur melalui indikator jumlah koleksi
museum yang dikelola. Pengelolaan koleksi museum tersebut dilakukan melalui
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beberapa aktivitas antara lain restorasi koleksi, restorasi dum diorama,
pengkajian koleksi museum, konservasi rutin koleksi, fumigasi koleksi, konservasi
patung dan relief Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, pengadaan koleksi,
dan pendataan koleksi. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan jumlah
koleksi museum yang dikelola mencapai 101,39 % dari 7.531 buah koleksi yang
ditargetkan yaitu sebanyak 7.636 buah koleksi. Dalam rangka pencapaian
sasaran tersebut terdapat beberapa hambatan yang harus ditanggulangi. Agar
hambatan-hambatan tersebut tidak terulang lagi maka diperlukan adanya
masukan / saran-saran.

1. Restorasi Koleksi Museum
Restorasi koleksi merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan
kesehatan koleksi. Hal ini dilakukan karena salah satu tugas museum adalah
melestarikan benda-benda bernilai sejarah. Pada tahun 2016, kegiatan
restorasi koleksi dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 dengan sasaran
sebanyak 100 buah koleksi.
a. Hambatan


Cukup banyak terdapat koleksi asli museum yang sudah rapuh karena
usia dan rentan terhadap gaya fisik yang dapat menimbulkan
kerusakan koleksi.



Ada beberapa bahan restorasi koleksi yang dibutuhkan, namun sangat
sulit untuk mendapatkannya.

Gambar 1

Gambar 2

Konservator sedang melakukan restorasi
koleksi berupa maket Senisono Yogyakarta

Konservator melakukan restorasi koleksi
museum berupa dandang saksi sejarah
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b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi kondisi koleksi yang sudah mulai rapuh, maka
restorasi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melibatkan
konsultan dalam penanganannya.



Untuk menanggulangi ketidaktersediaan bahan konservasi yang
dibutuhkan, maka memakai bahan-bahan konservasi yang tersedia,
dengan tetap mengedepankan dampak terbaik pada koleksi museum.

c. Saran


Guna melindungi koleksi dari serangan pest yang dapat merusak
koleksi, maka diperlukan vitrin yang anti rayap dan pest lainnya, yaitu
dengan bahan aluminium.



Dalam penyimpanan koleksi, hendaknya penempatan koleksi diatur
berdasarkan bahan penyusun koleksi supaya perawatannnya lebih
mudah.

2. Restorasi Dum Diorama
Diorama merupakan salah satu koleksi unggulan yang dimiliki oleh Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta. Sebagai koleksi unggulan maka perlu
diusahakan pelestariannya. Salah satu usah pemeliharaan untuk menjaga
kelestarian koleksi museum adalah restorasi dum diorama. Kegiatannya
dilaksanakan dengan metode kontraktual, sebanyak 5 dum diorama.

Gambar 3

Gambar 4

Penggantian alas diorama “Kongres Budi
Utomo” dari papan dengan pesangan batu

Finishing lantai diorama “Kongres Budi
Utomo” dengan dempul resin, fiber dan

LAKIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tahun 2016

16

a. Hambatan


Pengecoran fiber sebagai alas /lantai dome tidak bisa dilaksanakan di
dalam dome diorama karena bau yang ditimbulkan akan mengganggu
kenyamanan pengunjung, dan membutuhkan sinar matahari yang
cukup supaya kering sempurna.



Pekerjaan berada di area publik, dan

banyak pengunjung sehinga

pelaksanaan pekerjaan sering merasa kurang nyaman.
b. Penanggulangan


Pengecoran dilaksanakan di luar lokasi pelaksanaan pekerjaan (di
studio Sati Aji sebagai pelaksana pekerjaan).



Lokasi pekerjaan ditutu partisi / panel sehingga dapat mengurangi
ketidak nyaman pengunjung atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

c. Saran


Lantai dome diorama yang masih terbuat dari kayu / triplek, hendaknya
diganti dengan cor semen agar lebih kuat dan tahan terhadap
gangguan rayap.

3. Pengkajian koleksi museum
Pada tahun 2016 pengkajian koleksi dilakukan untuk 2 aspek, yaitu tentang
perlengkapan RS. Santo Yusup Boro (5 buah) dan Bambu runcing (1 koleksi).
Kajian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan September sampai dengan
November. Hasil dari kajian tersebut adalah 2 buah naskah kajian yang
disusun oleh 2 tim dengan anggota yang berbeda.

Gambar 5

Gambar 6

Tim pengkajian koleksi sedang melakukan
wawancara dengan seorang informan terkait

Salah satu bangsal di RS. Santo Yusup Boro
yang sudah masuk dalam kategori BCB (Benda
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a. Hambatan


Sumber tertulis yang sejaman dengan koleksi museum yang dikaji
sebagai literatur pendukung kegiatan pengkajian sudah semakin sulit
atau bahan tidak dapat ditemukan lagi.



Nara sumber terkait dengan koleksi yang sedang dikaji sudah semakin
sulit ditemukan, karena kebanyakan mereka sudah tidak ada lagi
(meninggal).



Untuk koleksi hibah, sangat sering datanya sungat minim, sehingga
menyulitkan dalam mengawali sebuah pengkajian.

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi semakin sulitnya sumber tertulis pendukung
kajian tersebut maka, dilakukanlah penelaahan kembali naskah laporan
survey koleksi dari koleksi yang dikaji sebagai data awal pengkajian.



Untuk menanggulangi semakin langkanya nara sumber terkait dalam
pengkajian koleksi, maka ditempuh dengan mengadakan pendekatan
dengan para ahli sejarah (dosen, peneliti, praktisi, maupun penggiat
sejarah) untuk dapat diperoleh informasinya.



Untuk menanggulangi adanya koleksi yang sangat minim data
informasinya

(koleksi

hibah),

ditanggulangi

dengan

melakukan

pencarian data di internet, dan membuka ”pintu informasi” melalui
jejaring internet.
c. Saran


Untuk memperkaya informasi koleksi-koleksi museum, perlu ada
kegiatan pengumpulan sumber tertulis pendukung pengembangan
informasi koleksi museum.



Dalam berbagai penelitian hendaknya hasil rekaman wawancara dapat
ditranskrip sehingga nantinya dapat menjadi sumber sejarah lisan yang
telah dibukukan, dan akan sangat bermanfaat bagi pemerhati sejarah
dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

4. Pemeliharaan koleksi museum (preventif)
Kegiatan pemeliharaan koleksi museum (preventif) dilaksankan rutin setiap
hari Senin ketika museum tidak melayani kunjungan masyarakat, sehingga
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tidak mengganggu kenyamanan pengunjung museum. Dalam satu bulan,
pemeliharaan koleksi rutin (preventif) dilaksanakan sebanyak 4 kali, untuk
koleksi-koleksi yang berada di ruang pameran, sedangkan koleksi yang tidak
berada di ruang pameran (di storage maupun di laboratorium) dirawat setiap
harinya. Pada tahun 2016, koleksi yang dirawat secara rutin mencapai 7.002
buah atau 100,14 % dari 6.992 yang ditargetkan.
a. Hambatan


Curah hujan yang cukup tinggi menjadikan kelembaban udara cukup
tinggi dan menyebabkan mudah tumbuhnya jamur perusak koleksi
museum.



Banyaknya air karena curah hujan yang tinggi memicu tumbuhnya
vegetasi di tembok-tembok bangunan akibat biji-bijian yang disebarkan
oleh burung pemakan biji-bijian.



Banyaknya burung yang berkembang di sekitar bangunan museum,
menjadikan kondisi bangunan kotor oleh karena kotoran burung
tersebut.



Patung-patung diorama, karena masih ada yang terbuat dari lilin dan
usianya sudah cukup lama (dibuat tahun 1985 an), sudah sangat
rentan pecah.



Keberadaan serangga dan binatang merayap di ruang storage,
berpotensi menyebabkan koleksi menjadi kotor karena kotoran
binatang tersebut.



Keberadaan rayap banyak merusak komponen kayu bangunan,
terutama yang tertanam dalam tembok.



Masih adanya tindakan vandalisme di kawasan museum (meriam
dimasuki batu dan tembok bangunan dicoret-coret)



Terdapat beberapa koleksi museum berbahan kertas yang sudah
sangat rapuh dan rentan terhadap tindakan fisik.



Ruang penyimpanan koleksi museum cenderung lembab, sehingga
berpotensi merusak koleksi museum (khususnya koleksi foto)



Koleksi foto mengalami kerusakan akibat terlalu lembab.
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SDM museum yang menguasai dalam hal perawatan benda berbahan
lilin belum tersedia, sehingga dalam perawatan diorama berbahan lilin
masih relatif minim.



Storage Gedung I, poisinya berada di bawah permukaan tanah
museum area komplek Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta,
sehingga jika hujang cenderung terjadi genangan. Kondisi tersebut
diperparah dengan adanya lubang angin yang berada di dasar tembok
(berhimpitan dengan lantai) yang jika terjadi luapan air maka air akan
masuk ke ruang penyimpanan koleksi dan berpotensi merusak koleksi.



Masih sering terdapatnya tumpukan sampah sekitar ruang penempatan
koleksi (baik di ruang storage maupun ruang pameran). Hal ini
berpotensi tumbuh dan berkembangnya pest (serangga) yang dapat
menjadi agen perusak koleksi.



Sebagian besar materi peraga diorama yang menjadi ranah perawatan
tim konservasi museum banyak yang terbuat dari viber yang sangat
mudah patah.

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi kelembaban udara yang cukup tinggi, maka di
ruang storage dihidupkan dehumidivier, ac diaktivkan, penggunakan
selica gel. Serta ruang storage sering dibuka agar sirkulasi udara
lancar.



Untuk menanggulangi tubuhnya vegetasi di tembok-tembok banunan,
sementara baru dengan langkah mencabut tumbuhan-tumbuhan
tersebut.



Banyaknya sarang burung di berbagai tempat di bagian gedung
museum, ditanggulangi dengan mengambilnya dengan menggunakan
tangga seadanya meski dengan resiko cukup berbahaya. Demikian
pula dalam pembersihan kotoran akibat berkembangnya burung-burung
tersebut.



Keberadan patung-patung diorama yang terbutat dari lilin yang rentan
pecah, adalah dengan penanganan yang berhati-hati. Juga dalam
penanganan pemeliharaannya melibatkan personil yang ahli dalam
bidangnya dan diposisikan sebagai konsultan teknis.
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Koleksi yang

berbahan kertas dibersihkan dengan cara berhati-hati

agar kertas tidak sobek. Untuk menyelamatkan isi dari naskah kertas
sebelumnya dilakukan pendokumentasian tersebut dulu sehingga
inscripsi dalam koleksi tersebut sudah terselamatkan jika koleksinya
hancur.


Untuk menghindarkan koleksi menjadi kotor akibat kotoran binatang,
maka koleksi-koleksi dilindungi dengan cover yang terbuat dari kain
maupun plastik.



Untuk menanggulangi keberadaan rayap sering dihilangkan dengan
obat rayap juga kapur barus.



Untuk menanggulangi aksi vandalisme telah ditempuh dengan jalan
sosialisasi kepada pengunjug museum, dan juga didukung dengan
patroli Satuan Pengamanan Museum.

Gambar 7

Gambar 8

Pembersihan secara rutin patung-patung
diorama yang dilaksanakan dengan penuh

Pembersihan patung diorama secara fisik,
lambat laun mengalami pemudaran warna



Untuk menanggulangi masuknya air ke ruang storage I melalui lubang
angin

bagian

bawah

didning,

maka

untuk

sementara

koleksi

dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi, dan aman dari air ketika terjadi
hujan lebat.


Untuk menangulangi adanya tumpukan sampah di dekat tempat
peletakan koleksi, maka sudah ditanggulangi dengan mengambil /
membersihkan sampah tersebut secara periodik (1 hari sekali),
sehingga tidak sampai terjadi pembusukan sampah di tempat tersebut.
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Jika terjadi kerusakan peraga pameran maka perbaikannya dikerjakan
sendiri oleh tim konservasi. Dan untuk menghindari kerusakan sudah
dikasih rambu bahwa bahan terbuat dari fiber yang mudah pecah.

c. Saran


Untuk

meningkatkan

frekuesi

mobilitas

koleksi

agar

terkurang

kelembabannya maka sering-seringlah koleksi dikeluarkan. Agar lebih
memiliki manfaat edukatif, maka pengeluaran koleksi tersebut dapat
diprogramkan dalam bentuk pameran temporer. Frekuensinya lebih
banyak lebih baik.


Dengan adanya kegiatan panjat memanjat gedung yang cukup
beresiko maka, perlu diadakan perlengkap untuk itu seperti, tangga
yang praktis untuk membersihkan vegetasi di bagian atas gedung, atau
galah untuk mencabut vegetasi atau membersihkan gedung dari sarang
burung liar yang berportensi merusak dan mengotori gedung.



Jika memungkinkan, karena sampai saat ini diorama masih menjadi
koleksi museum yang diunggulkan, patung-patung yang terbuat dari lilin
dapat diganti dengan patung yang terbuat dari fiber yang lebih kuat dan
tidak mudah patah.



Koleksi yang terbuat dari kertas dan tulisan yang ada di dalamnya
adalah informasi penting, maka perlu koleksi tersebut difoto dan
hasilnya cetakannya yang dipamerkan, dan bukan koleksi aslinya.
Untuk menjaga agar kondisi koleksi tidak rusak karena lembab, maka
perlu diprogramkan adanya pameran tertentu sehingga koleksi-koleksi
di storage dapat keluar sehingga terangin-anginkan. Hal ini dapat
menjadikan kondisi koleksi museum semakin terawat dan terhdindar
dari kerusakan karena lembab.



Perlu diusahakan cara-cara menjauhkan koleksi museum dari binatang
perusak (serangka maupun pengerat) dengan metode yang aman bagi
manusia. Misalnya dengan alat penghasil suara berfrekuensi tinggi
yang dapat mengusir binatang.



Untuk menjaga agar insect perusak koleksi tidak berkembang
diperlukan program khusus untuk melawan insect, misalnya penerapan
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aturan dalam penyimpanan makanan, pencermatan kebocoran, juga
tumpukan-tumpukan sampah atau barang-barang tak terpakai lainnya.


Untuk menanggulangi tindakan vandalisme, perlu dipasang peraturanperaturan yang agak ”menakutkan” bagi siapa saya yang dengan
sengaja

merusak Cagar

Budaya

(termasuk

di dalamnya

aksi

vandalisme). Disamping itu, hal tersebut sekaligus dapat menjadi mesia
yang baik dalam mensosialisasikan peraturan perundang-udangan
terkait dengan keberadaan BCB yang dilindungi oleh pemerintah.

Gambar 9

Gambar 10

Persiapan pemberian selica gel pada koleksikoleksi museum yang rentan terhadap kondisi

Pemeriksaan kondisi peralatan peraga koleksi
yang rentan terhadap kerusakan karena



Mengingat dioarama merupakan koleksi unggulan Museum Benteng
Vredeburg

Yogyakartra

maka

keberadaannya

harus

tetap

dipertahankan. Oleh karena itu perlu diusahakan agar tindakan
perawatan

terhadap

diorama

dapat

dilaksanakan

secara

berkesinambungan. Bahkan jika memungkinkan patung lilin dapat
diusahakan diganti dengan viber.


Perlu dilaksanakan adanya workshop bagi konservator Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta dalah hal perawatan koleksi museum
khususnya dalam bentuk diorama dan sejenisnya.



Storage Gedung I, poisinya berada di bawah permukaan tanah
museum area komplek Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta,
sehingga jika hujang cenderung terjadi genangan. Kondisi tersebut
diperparah dengan adanya lubang angin yang berada di dasar tembok
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(berhimpitan dengan lantai) yang jika terjadi luapan air maka air akan
masuk ke ruang penyimpanan koleksi dan berpotensi merusak koleksi.


Untuk

mengurangi

resiko

luapan

air

maka

sistem

drainase

pembuangan air harus diperbaiki. Salah satunya dapat ditempuh
dengan menambah atau mengoptimalkan sumur-sumur peresapan
yang ada di komplek Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.


Perlu diatur sistem pengelolaan sampah di kompleks Museum Benteng
Vredeburg

Yogyakarta,

baik

pengumpulan,

pembunganan,

dan

pengelolaannya. Penempatan sementara sampah agar tidak dekat
dengan tempat penempatan koleksi.


Peraga pameran yang diperlakukan seperti koleksi terbuat dari fiber
yang sangat rentan sekali rusak / patah, akan lebih bai kalau di
dalamnya diberipenguat besi, sehingga tidak mudah patah. Mengingat
banyak pengunjung anak-anak di museum.

5. Fumigasi koleksi
Fumigasi koleksi merupakan kegiatan perwatan secara kuratif terhadap
koleksi museum dengan cara menghilangan unsur-unsur penyebab kerusakan
koleksi museum dengan menggunakan zat kimia beracun. Kegiatan ini
dilaksanakan pada bulan Juni 2016 selama 1 bulan. Capaian kegiatan
fumigasi ini adalah 116,67% dari 150 koleksi yang ditargetkan, atau sebanyak
175 koleksi. Dari kegiatan fumigasi ini koleksi menjadi lebih terawat lagi, dan
unsur-unsur perusak koleksi dapat dihilangkan.

Gambar 11

Gambar 12

Petugas secara berhati-hati menuangkan obat
kimia bahan fumigasi untuk merawat koleksi

Fumigasi dilakukan untuk koleksi-koleksi
museum berbahan organik, yang rentan rusak
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a. Hambatan


Bahan konservasi koleksi museum dengan cara fumigasi berbahaya
untuk kesehatan manusia, sehingga berpotensi menghadirkan resiko
yang cukup besar bagi SDM museum.



Karena

termasuk

obat-obatan

yang

berbahaya,

maka

proses

pembeliannya cukup sulit dan memakan waktu, sehingga perlu
diperhitungkan dalam penjadwalan kegiatan
b. Penanggulangan


Karena proses fumigasi menggunakan bahan-bahan kimia yang
berbahaya untuk kesehan manusia maka harus dilakukan oleh mereka
yang sudah memperoleh pengalaman dalam hal ini (penggunaan obatobatan kimia). Tidak boleh sembarang orang menggunakan obatobatan kimia, karena sangat besar resikonya.



Penjadwalan dalam kegiatan fumigasi sudah mempertimbangkan waktu
pengadan oba-obatan kimianya yang memakan waktu cukup lama.

c. Saran


Mengingat bahan fumigasi adalah bahan-bahan kimia berbahaya,
alangkah baiknya jika diusahakan dalam kegiatan perawatan koleksi ini
menggunakan bahan-bahan

yang ramah lingkungan dan tidak

berbahaya bagi manusia, misalnya menggunakan bahn-bahan alami
dan organik.


Untuk mendapatkan bahan fumigasi yang ramah lingkungan, bisa
dilombakan sehingga hasil penemuannya bagus untuk peningkatan
museum dan kegiatannya ke depan.

6. Konservasi Monumen SO 1 Maret 1949
Sebagai tanda atau peringatan terjadinya peristiwa-peristiwa bersejarah yang
terjadi di Yogyakarta, maka banyak didirikan monumen-monumen atau
prasasti-prasasti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
generasi muda tentang terjadinya peristiwa sejarah yang sarat akan nilai-nilai
luhur sejarah dan kejuangan bangsa. Salah satu dari sekian banyak
monumen peristiwa penting dalam sejarah yang ada di Yogyakarta adalah
"Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949". Salah satu kegiatan yang
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menunjang pelestrian keberadaan monumen tersebut adalah adanya kegiatan
konservasi Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, yang dilaksanakan
pada bulan September 2016. Mengingat monumen tersebut telah menjadi
bagian dari tata pameran Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Gambar 13

Gambar 14

Pembersihan kotoran dan aroma tidak sedap
di kawasan monumen dengan disemprot air

Pemeliharaan patung monumen berbahan
perunggu dilakukan dengan manaiki puncak

a. Hambatan


Pelaksanaan Konservasi SO 1 Maret 1949 dilaksanakan pada bulan
September, yang kebetulan waktu itu sudah mulai turun hujan sehingga
hal itu menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan ini.



Adanya perlakuan yang tidak pas pada monumen oleh mereka yang
tidak bertangungjawab sehingga menjadikan kawasan monumen
menjadi kurang nyaman untuk dikunjungi karena aroma tidak sedap
dan penuh coretan.



Kawasan monumen (khususnya di lantai depan relief) terjadi genangan
air jika turun hujan sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung
monumen.

b. Penanggulangan


Kegiatan konservasi dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada (jika
hujan ya berhenti).



Pihak satuan pengamanan bertambah tugas ekstra mengawasi
perlakuan pengunjung di kawasan monumen, termasuk pada waktu
setelah tutup museum.

LAKIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tahun 2016

26



Air dikeringkan dengan peralatan seadanya (disapu dan diskop)
sehingga tidak mengganggu proses konservasi monumen.

c. Saran


Dilakukan pengawasan secara berkesinambungan supaya tindakan
tidak terpuji di kawasan monumen tidak terjadi.



Dipasang rambu untuk membatasi kegiatan yang dilaksanakan di
kawasan monumen bagi mereka yang tidak berkepentingan terkait
maksud pendirian monumen.



Perlu dipasang lampu penerangan yang representatif di kawasan
monumen sehingga dapat mengurangi adanya tindakan vandalis dan
pengotoran kawasan monumen.

7. Pengadaan koleksi museum
Replika pendukung tata pameran diadakan untuk melengkapi tata pameran
tetap diorama II. Pengadaan replika dilaksanakan dengan sistem kontraktual
berdasarkan SPK nomor : 1107/E10/LK/2016 tanggal 29 September 2016.
Jumlah replika yang diadakan sebanyak 3 buah yang berarti capaian kegiatan
100%. Disamping itu juga ada koleksi yang diserahkan secara hibah kepada
museum untuk melengkapi koleksi yang telah ada, yaitu terkait dengan
sejarah Tentara Pelajar di Yogyakarta.
a. Hambatan


Replika yang diadakan berbahan fiberglas yang rentan akan aktivitias
fisik yang dapat menyebabkan pecah atau retak.



Replika

peraga

pameran

memvisualisasikan

tokoh,

maka

pembuatannya harus benar-benar memperhatikan kemiripan dengan si
tokoh, yang merupakan pekerjaan tidak ringan.
b. Penanggulangan


Karena riskan pecah maka pengangkatannya dari tempat pembuatan
ke lokasi pamejangan harus dilakukan dengan hati-hati dan perlu
dipasang pengaman.



Agar pengerjaan replika dapat seperti yang diharapkan maka, tim
teknis dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta harus giat
melakukan monitoring kegiatan.
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Gambar 15

Gambar 16

Salah satu peraga (replika) untuk mendukung
tata pameran tetap diorama 2 Museum

Ibu Sri Retno Wulandari (putri angota TP
Frans Harsono) menghibahkan benda

c. Saran


Mengingat meteri pendukung pameran yang ada di ruang pameran
tetap diorama adalah visualisasi dalam bentuk diorama yang
didalamnya di dominasi patung, maka akan lebih baik jika koleksikoleksi

pendukungnya

adalah

koleksi

realia,

sehingga

dalam

pengadaan koleksi agar difokuskan pada benda-benda realia.


Untuk pengadaan benda-benda pendukung pameran, mengingat lokasi
pameran cukup ramai oleh pengunjung maka hasus sekalian
mempertimbangkan pengamanannya.

8. Pendataan Koleksi
Pendataan koleksi merupakan langkah pengelolaan koleksi dari segi
administratif. Pendataan ini dilakukan untuk memudahkan bagi museum untuk
memberikan layanan data koleksi terhadap pengunjung museum maupun
instansi terkait. Pendataan koleksi dilaksanakan pada bulan September 2016.
Dalam kegiatan ini berhasil didata sebanyak 320 koleksi yang berarti
mencapai 128% dari 250 koleksi yang ditargetkan.
a. Hambatan


Sumber informasi / referensi yang mendukung koleksi yang didata
sangat minim atau bahkan sudah tidak ada, khususnya koleksi foto
yang berasal dari Museum Perjuangan Yogyakarta.



Inskripsi yang terdapat dalam koleksi museum sering sudah tidak
teridentifikasi (sulit) karena faktor usia.
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b. Penanggulangan


Dicari dari literatur-literatur lama yang dimiliki oleh museum, serta giat
mencari di internet mungkin ada informasi yang mendukung.



Jika sulit dibaca, minimal di dokumentasikan dulu, sehingga nanti ketika
koleksinya sudah rusak, namun dari hasil mendokuentasikan tersebut
dapat digali apa informasi yang ada di dalamnya.

Gambar 17

Gambar 18

Pengadministrasi koleksi sedang menyusun
kartu simpan koleksi museum sebagai bagian

Pengadiministrasi koleksi sedang melakukan
entry data koleksi ke data base koleksi

c. Saran


Koleksi yang belum lengkap informasinya agar dikelompokkan dan
nantinya ditangani tersendiri secara khusus.



Bentuk ruang diskusi khusus untuk mencari informasi koleksi yang
belum teridentifikasi melalui dunia maya (grup WA, Facebook,
Instagram, email, dll), maupun dalam kelompok-kelompok diskusi
sahabat museum.

Sasaran 2. Meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja jumlah
masyarakat yang mengapresiasi museum. Pada tahun 2016, capaian kinerja
telah mencapai 171,77% dari 36.400 orang yang ditargetkan, sehingga berjumlah
62.525 orang. Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan beberapa aktivitas
antara lain lomba lukis dan mewarnai, lomba marching band, lomba cerita
sejarah, lomba macapat, lomba lagu perjuangan, pelaksanaan seminar / diskusi,
saresehan temu tokoh, dan saresehan temu komunitas, penyelenggaraan
pameran temporer museum, penyelenggaraan pameran bersama di Jawa
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Tengah, penyelenggaraan pameran bersama di Kalimantan, penyelenggaraan
pameran bersama dengan Museum Anggota Barahmus DIY, penyelenggaraan
pameran keliling kabupaten/kota, penyelenggaraan Museum Perjuangan Expo
2016, penyelenggaraan Vredburg Fair 2016, melakukan sosialisasi/travel dialog di
Jawa Tengah, melakukan sosialisasi/travel dialog Jawa Timur, melakukan
sosialisasi/travel dialog Jawa Barat, melakukan sosialisasi/travel dialog Sumatra,
melakukan sosialisasi/travel dialog Sulawesi, menyelenggarakan Kemah Budaya
Museum,

menyelenggarakan

Museum

Masuk

Sekolah

(kampus),

menyelenggarakan Talkshow melalui media radio, menyelenggarakan Talkshow
melalui

media

TV,

menyelenggarakan

Jelajah

sejarah

bersepeda,

menyelenggarakan Ngejam di museum, menyelenggarakan layanan bioskop
keliling, dan menyelenggarakan layanan bioskop museum.
Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut terdapat beberapa hambatan
yang harus ditanggulangi. Agar hambatan-hambatan tersebut tidak terulang lagi
maka diperlukan adanya masukan / saran-saran.

1. Lomba Lukis
Kegiatan Lomba Lukis merupakan salah satu kegiatan yang berorientasi pada
sosialisasi dan publikasi nilai-nilai kejuangan. Peserta lomba adalah anakanak siswa SD dan TK. Kegiatan Lomba Lukis dilaksanakan pada hari Minggu
tanggal 28 Februari 2016, dengan mengambil tempat di halaman dalam
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Lomba Lukis tersebut berhasil
diikuti oleh 1.150 orang yang berarti mencapai 115 % dari 1.000 orang yang
ditargektan.

Gambar 19

Gambar 20

Pelaksanaan lomba lukis dan mewarnai untuk
tingkat TK dan SD di Museum Benteng

Penyampaian hadiah bagi para pemenang
lomba lukis dan mewarnai tingkat TK dan SD
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a. Hambatan


Jumlah peserta tingkat SD masih sangat rendah, sehingga kegiatan
lomba masih didominasi oleh peserta dari TK.



Acara pendukung yang dapat mengkorelasikan antara lomba dengan
visi museum Benteng Vredeburg Yogyakarta masih belum tampak.



Peserta dari luar Kota Yogyakarta masih belum banyak terwakili,
peserta masih didomuniasi oleh warga / siswa dari kota Yogyakarta.

b. Penanggulangan


Untuk meningkatkan jumlah peserta lomba lukis dan mewarnai dari
tingkat SD, telah ditempuh dengan melakukan koordinasi dengan
sanggar-sanggar lukis dan juga sekolah-sekolah.



Agar para peserta tahu maksud penyelenggaraan lomba lukis dan
hubungannya dengan visi museum, maka telah dipilih MC

dalam

kegiatan lomba yang mampu menjelaskan tentang museum, visi dan
misinya serta hubungan dengan kegiatan lomba tersebut.


Untuk menjaring peserta dari luar kota Yogyakarta, maka publikasi
sudah digiatkan melalui radio dan dinas-dinas pendidikan setempat.

c. Saran


Usaha untuk menjaring peserta lomba lukis tingkat SD semakin
digiatkan dengan terjun langsung ke sekolah-kesekolah.



Agar berjalan dengan baik dan lancar mohon konsep acara dikemas
dengan

baik

dan

jelas,

sehingga

pelaksana

kegiatan

dapat

menterjemahkan dlam kegiatn dengan benar.


Publikasi yang lengkap mohon ditingkatkan agar minat peserta lomba
lebih baik lagi.

2. Lomba Marching Band tingkat TK se DIY
Lomba Marching Band tingka TK se DIY dimaksudkan untuk memberikan
penyuluhan dan sosialisasi keberadaan Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta melalui kegiatan lomba. Melalui kegiatan marching band, anakanak TK diperkenalkan dengan lagu-lagu yang berorientasi pada nilai-nilai
kebangsaan. Hal ini kemudian dikaitkan dengan keberadaan Museum
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Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus sejarah perjuangan
bangsa Indonesia.
Lomba marching band tingkat TK se DIY ini dilaksanakan pada hari
Sabtu, 28 Mei 2016 bertempat di halaman dalam Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta. Dalam kegiatan ini berhasil mengumpulkan 1.500 orang termasuk
peserta di dalam area Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, yang berarti
mencapai 120% dari 1.250 orang yang ditargetkan. Lomba ini diikuti oleh 30
grup marchng band. Untuk memeriahkan acara tersebut hadir 1 grup kesenian
dari TK Al Iman Sleman. Ketika mereka berkumpul itulah sosialisasi tentang
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dapat disampaikan.

Gambar 21

Gambar 22

Para peserta lomba sedang mempersiapkan
diri ditempat lomba dengan berbagai atribut

Acara lomba dibuka oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha (Haris Budiharto, SS., M.Hum)

a. Hambatan


Ketika dilaksanakan technical meeting, peserta yang mengikutinya
hanya sekitar 75%. Hal ini dikhawatirkan para peserta tidak mengetahui
peraturan-peraturan yang diterapkan sehingga berpotensi terjadi halhal yang tidak diinginkan.



Minat untuk mengikuti lomba cukup banyak, namun peserta terbatas,
sehinga hal ini dapat menimbulkan rasa kekecewaan masyarakat.

b. Penanggulangan


Untuk peserta yang tidak hadir dalam technical meeting, informasi yang
didapat dari hasi technical meeting, digandakan dan diedarkan kepada
seluruh

peserta.

Dengan

demikian

dianggap

semua

peserta

mengetahui aturan yang berlaku sehingga diharapkan tidak akan
muncul hal-hal yang tidak diinginkan.
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Untuk mengobati kekecewaan merek yang belum memperoleh
kesempatan turut serta dalam lomba, mereka akan didaftar dan
diprioritaskan ikut pada tahun-tahun mendatang.

c. Saran


Agar hambatan-hambatan seperti di atas tidak akan muncul lagi pada
penyelenggaraan-penyelenggaraan

berikutnya,

maka

koordinasi

dengan pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan. Misalnya dengan
sanggar-sanggar, komunitas drumb band, juri, sekolah-sekolah,
maupun pemerhati drum band misaln korps Angkatan Udara.


Jika mungkin dapat saja, volume peserta ditambah lagi dengan
konsekuensi pelaksanaannya tidak hanya 1 hari.

3. Lomba Cerita Sejarah tingkat SMP dan SMA
Dalam meningkatkan sosialisasi museum kepada masyarakat, disusunlah
kegiatan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap museum. Salah satunya
adalah lomba cerita sejarah tingkat SMP dan SMA. Diharapkan para peserta
dapat mengerti dan memahami peristiwa sejarah yang menjadi bahan
bercerita. Dengan demikian alur cerita sejarah yang merupakan penggalan
kisah pengalaman kolektif bangsa Indonesia dapat dipahami dan dimaknai
nilai-nilai luhur yang ada didalamnya. Lomba Cerita sejarah tingkat SMP dan
SMA yang diselenggarakan

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta

dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 April 2016. Tema kegiatan tersebut adalah
”Memaknai Peran Perempuan Dalam Perjuangan Kemerdekaan”. Dalam
kegiatan tersebut diikuti oleh 25 orang peserta untuk tingkat SMP dan 25
orang peserta di tingkat SMA. Masing-masing peserta didampingi seorang
guru pendamping. Dalam menjaring peserta, Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten / kota.
Dalam kegiatan tersebut pencapaian target kegiatan sebesar 100% jadi
antara target dan pencapaian sama yaitu 50 orang peserta.
a. Hambatan


Terdapat beberapa Dinas Pendidikan kota / kabupaten yang kurang
memahami tata tertib dan ketentuan lomba, sehingga peserta yang
dikirim sering tidak sesuai dengan kriteria.
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Pihak

Dinas

Pendidikan

setempat

kurang

informatif

dalam

menyampaikan hasil rapat koordinasi dengan panitia lomba kepada
sekolah-sekolah yang telah ditunjuk.
b. Penanggulangan


Tata tertib dan aturan lomba dibuat lebih informatif dan komunikatif
serta disampaikan secara aktif.



Panitia menindak lanjuti dengan

cara memberikan informasi

selengkapnya kepada sekolah-sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas
Pendidikan setempat.

Gambar 23

Gambar 24

Salah seorang peserta lomba cerita sejarah
sedang membawakan ceritanya dengan

Pembagian hadiah bagi para pemenang loba
cerita sejarah yang disampaikan oleh Kepala

c. Saran


Dalam rangka membangun kerjasama lintas instansional, mohon
dicermati kembali dalam penganggarannya, khususnya bagi tenagatenaga dari luar yang terlibat dalam kegiatan ini.

4. Lomba Mocopat tingkat SMP dan SMA
Kegiatan lomba mocopat dilaksanakan di Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta pada tangal 27 – 28 April 2016, dan diikuti oleh 50 peserta yang
terdiri dari 25 norang tingkat SMP dan 25 orang tingkat SMA. Melalui kegiatan
ini diharapkan para peserta bisa memandang aspek-aspek kesejarahan dari
sudah pandang yang berbeda yaitu seni budaya. Melalui kemampunan
mengolah kata dan merangkai nada tanpa mengesampingkan makna
kesejarahannya, diharapkan para peserta semakin cinta terhadap sejarah dan
warisan budaya. Dengan demikian museum akan mendapatkan tempat dihati
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masyarakat, khususnya peserta lomba macapat. Dari kegiatan tersebut
tercapai target kinerja sebesar 100% yang berarti 50 orang perserta tercapai
seperti yang ditargetkan.

Gambar 25

Gambar 26

Dihadapan para juri, selah seorang peserta
sedanga membawakan tembang dalam lomba

Penyampaian hadiah berupa tropi dan uang
pembinaan kepada para pemenang lomba

a. Hambatan


Macapat merupakan satu model tembang / lagu tradisional Jawa,
khususnya Yogyakarta yang termasuk minim penggemarnya, dalam hal
ini adalah generasi muda (siswa), sehinga menjaring peserta lomba
mengalami kesulitan.



Pengerahan peserta yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat
relatif lambat, bahkan ada dari beberapa dinas yang tidak responsif.

b. Penanggulangan


Publikasi dan sosialisasi tentang rencana lomba mocopat di Museum
Benteng

Vredeburg

Yogyakarta

dilaksanakan

jauh-jauh

hari

sebelumnya. Hal ini untuk memberikan toleransi bagai sekolah-sekolah
yang ingin mengirimkan wakilnya guna mempersiapkan diri berlatih
dengan baik.


Untuk menanggulangi lambatnya tanggapan dari Dinas Pendidikan,
maka panitia melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan secara
terus-menerus sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

c. Saran
 Untuk tenaga yuri ada baiknya jika ada yang diambilkan dari kalangan
pendidikan (guru SMKI), akademisi (dosen ISI / Sastra Jawa UGM),
dan praktisi peneliti (dari BPNB).
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 Perlu adanya hiburan untuk menunggu hasil penilaian menurut Yuri.

5. Festival Lagu Perjuangan
Dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kejuangan kepada genesi muda,
khususnya para pelajar, tahun 2016 Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
melaksanakan Festival Lagu Perjuangan bagi pelajar SMK / SMA di wilayah
DIY. Tema kegiatan adalah ”Gelora Ksatria Nusantara” yang dilaksanakan
tanggal 29 Oktober 2016. Festival tersebut berhasil menjadikan 120 peserta
terlibat delam kegiatan tersebut sehingga capaian target kegiatan sebesar
120% dari 100 orang yang ditargitekan. Kegiatan ini melibatkan yuri dari ISI,
UNY dan sanggar-sanggara bina vocal. Dalam hal ini sangat besar peranan
Dinas Pendidikan di wilayah DIY untuk menginspirasi siswa untu dapat terlibat
dalam kegiatan ini.
a. Hambatan


Kegiatan technical meeting dalam kegiatan ini belum didukung dengan
anggaran yang memadai.



Kegiatan diselenggarakan diluar ruangan sehingga kualitas suara tidak
dapat dicermati dengan maksimal oleh yuri.



Ada beberapa peserta yang karena alasan internal tidak dapat
mempersiapkan diri secara baik sehingga hasil tidak optimal.

Gambar 27

Gambar 28

Penampilan salah satu grup peserta Festival
Lagu Perjuangan yang dengan penuh

Para pemenang festival bergambar bersama
setelah menerima hadiah secara simbolik dari

b. Penanggulangan


Kegiatan technical meeting tidak dapat diselenggarakan dengan
maksimal maka ditanggulangi dengan melakukan koordinasi secara
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intensif dengan dinas-dinas terkait (Dinas Pendidikan) dan sekolahsekolah baik melalui telphone, fax, email, maupun sarana komunikasi
lainnya.


Untuk

menanggulangi

masalah

detail

kualita

suara,

karena

dilaksanakan di ruang terbuka, maka dilengkapilah kegiatan tersebut
dengan menggunakan sound system yang proporsional sehingga akan
membantu para yuri melaksanakan tugasnya dalam melakukan
penilaian.


Agar para peserta dapat melakukan persiapan secara maksimal, maka
monitoring ke sekolah-sekolah calon peserta festival dilakukan dengan
baik, agar dapat tampil maksimal dalam hari h pelaksanaan kegiatan.

c. Saran


Agar pelaksanaan dapat berlangsung dengan baik, maka dukungan
anggaran harus dipersiapkan dengan cermat.



Waktu

dan

tempat

penyelenggaraan

kegiatan

festival

harus

diperhitungkan dengan baik. Hal ini terkait dengan macam lomba dan
cuaca.


Waktu pelaksanaan kegiatan dan sosialisasi kegiatan harus yang
proporsional sehingga para peserta dapat mempersiapkan diri dengan
baik sehingga dapat tampil secara maksimal.

6. Seminar sejarah
Seminar sejarah merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanbakan oleh
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta untuk melakuan sosialisasi dan
publikasi museum. Kegiatan seminar dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus
2016 dengan tema ”Sejarah Lokal dan Pembangunan Karakter Generasi
Muda”. Hadir dalam kegiatan ini sebanyak 150 peserta yang berarti 100% dari
jumlah yang ditargetkan tercapai.

Sebagai nara sumber dalam kegiatan

tersebut antara lain : Dr. Sri Margono, Dra. Aulia Resa Bastian, M.Hum.,
Galuh Ambarsasi, S.S., M.Hum., dan Prof. Dr. Moh Suyanto, MM.
a. Hambatan


Peserta datang tidak tepat waktu, yaitu agak molor sehingga acara
menjadi mundur dan tidak efesien waktu.
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Pembawa acara datang ke tempat acara terlambat, sehingga
menjadikan pelaksanaan acara menjadi molor.



Nar sumber menyampaikan materi tidak sesuai dengan yang
dialokasikan sehingga acara menjadi molor.

b. Penanggulangan


Pelaksanaan kegiatan diundur karena menunggu peserta dan MC serta
lainnya lengkap.



Bagi pembicara yang menggunakan waktu terlalu lama, diberi kode
untuk berhenti mengingat waktunya yang terbatas.

Gambar 29

Gambar 30

Seluruh pelaku seminar menyanyikan lagu
Indonesia Raya sebelum kegiatan dimulai

Pera pembicara dalam kegiatan seminar
“Sejarah Lokal dan Pembangunan Karakter

c. Saran


Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dilakukan sejak awal,
sehingga berbagai kemungkinan dapat diatasi secara dini.



Kecakapan moderator dalam memandu jalannya acara sangat
menentukan jalannya acara agar hidup dan bersemangat.



Perencanaan pelaksanaan kegiatan harus diantisipasi secepat mungkin
jika acara tidak berjalan sesuai dengan rencana. Harus disiapkan acara
alternatif, jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana.

7. Saresehan Temu Tokoh
Sarasehan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2016 digelar dengan bentuk
”Temu Tokoh” dengan tema ”Nasionalisme dimata Seniman”. Kegiatan
dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2016. Hadir sebagai pembicara waktu itu
adalah G. Djaduk Feriyanta (Seniman), Yok Koeswoyo (Seniman), Dr. Royke
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B. Oabaha (Dosen ISI), Wowo Nugroho (Komunitas JKPC). Dalam kegiatan
tersebut berhasil menghadirkan 160 orang peserta saresehan yang berarti
target kinerja mencaiap 106,67% dari 150 orang peserta yang ditargektan.

Gambar 31

Gambar 32

Para pembicara temu tokoh : Dr. Royke, Yok
Koesoyo, Wowo Nugroho, dan Djaduk

Suasana saat dilaksanakan temu tokoh yang
dihadiri oleh generasi muda dan komunitas

a. Hambatan


Koordinasi dengan salah satu pembicara cukup sulit karena berada di
luar daerah (Jakarta), yaitu Yok Koeswoyo.



Untuk tema-tema tertentu memiliki pangsa pasar tertentu pula,
sehingga

tema

tertentu

harus

disesuaikan

dengan

spesifikasi

pesertanya. Untuk membahas masalah nasionanlisme dan Koesplus
sasarannya harus mereka yang memiliki ketertarikan tentang hal itu.
b. Penanggulangan


Koordinasi aktif diusahakan secara terus menerus melalui asistennya
(Agus Giri), sehingga sampai waktu pelaksanaan narasumber dapat
hardir memberikan paparannya.



Berkoordinasi dengan JKPC (Jogja Koesplus Community).

c. Saran


Untuk menghadirikan pembicara dari luar daerah, agar dikoordinasikan
jauh-jauh hari sebelumnya.



Dalam kegiatan pelibatan publik, seperti seminar dan diskusi,
dipandang perlu berkoordinasi dengan komunitas-komunitas yang
bergerak dalam bidang yang sesuai dengan tema-tema seminar.
Misalnya

tema

sejarah

perjuangan

pada

masa

revolusi

fisik

berkoordinasi dengan komunitas pegiat sejarah Jogja 1945, tema
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transportasi masa revolusi dapat berkoordinasi dengan komunitas
sepeda tua, tema barang berharga masa revolusi dapat berkoordinasi
dengan komunitas pedagang barang antik (lawasan) dan seterusnya.

8. Saresehan Temu Komunitas
Untuk menjalin relasi dengan komunitas-komunitas sahabat museum, pada
tanggal

8

Oktober

2016

Museum

Benteng

Vredeburg

Yogyakarta

menyelenggarakan saresehan Temu Komunitas dengan menghadirkan para
narasumber antara lain Prof. Suminto A. Sayuti dari UNY (menyampaikan
materi Pengembangan Metode Pelajar Kreatif di Museum), Aryanto Yuniawan
S. Kom dari STMIK AMIKOM (menyampaikan materi Kreasi Animasi untuk
Museum), dan Mandrowo dari Hosband (menyampaikan materi Museum
sebagai Media Alternatif Publik), dan Dwijo Suryono dari Harian Bernas Yogya
(menyampaikan

materi

Kemitraan

Jurnalisme

untuk

Pengembangan

Museum). Kegiatan tersebut mengangkat tema ”Menggali Potensi Komunitas
Dalam Pengembangan Program Publik Museum”. Agar lebih terkesan fun
dan menyenangkan, saresehan temu komunitas ini dipandu oleh Drs. Susilo
Nugroho (Den Baguse Ngarso) dan Rini Widiastuti sebagai moderator. Hadir
dalam kegiatan ini sebanyak 150 orang yang didalamnya didominasi oleh para
pecitan sejarah yang sudah tergabung dalam Forum Komunitas Museum
(FOKUS). Dengan demikian realisasi capaian kegiatan dalam kegiatan ini
adalah 100% dari 150 orang yang ditargetkan.

Gambar 33

Gambar 34

Salah seorang narasumber sedanga
menyampaikan bahasannya dalam kegiatan

Salah seorang peserta temu komunitas
menyampaikan pertanyaannya terkait dengan
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a. Hambatan


Peserta

saresehan

banyak

yang

datang

terlambat,

sehingga

pelaksanaan kegiatan tidak berlangsung seperti yang direncanakan.
b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi keterlambatan para peserta kegiatan, maka
dialukan penyesuaian susunan acara dengan tidak mengurangi
maksud dan tujuan dari penyelenggaraannya.

c. Saran


Untuk mengantisipasi agar para peserta tidak datang terlambat, kiranya
perlu dalam undangan ditulis susunan acara dan ada catatan agar
peserta datang tepat waktu, atau dimohon hadir 15 menit sebelum
acara dimulai.

9. Pameran Temporer
Kegiatan pameran temporer merupan media untuk mengkomunikasikan
koleksi museum kepada masyarakat. Pameran temporer dengan judul
Yogyakarta Benteng Proklamasi, dan tema ”Menggali Nilai-nilai Luhur
Semangat Yogyakarta Sebagai Kota Revolusi”. Pameran dilaksanakan
tanggal 1 sampai dengan 6 Maret 2016. Dari pameran tersebut berhasil
menghadirkan

pengunjung

museum

ke

Museum

Benteng

Vredeburg

Yogyakarta sebanyak 6.000 orang. Dengan demikian sebesar 150% capaian
kinerja tercapai dari 4.000 pengunjung yang ditargetkan.

Gambar 35

Gambar 36

Wali kota Yogyakarat (Drs. Haryadi Sayuti)
melakukan kunjungan pameran setelah

Anak-anak TK mengunjungi pameran sebagai
media belajar yang menyenangkan
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a. Hambatan


Pameran belum tersosialisasi dengan baik, terbukti masih ada
sebagian masyarakat yang belum tahu keberadaan pameran temporer
tersebut.



Hujan menjadi hambatan para pengunjung yang ingin menikmati
pameran temporer dan kegiatan-kegiatan pendukungnya.



Peran serta masyarakat dalam mengisi panggung apresiasi pameran
masih rendah, sehingga panggung sering kosong.

b. Penanggulangan


Untuk sosialisasi pameran didukung dengan kegiatna talkshow di radio.
Disamping itu meningkatkan peran komunitas dan juga karyawan
museum sebagai agen museum untuk turut mensosialisasikan
pameran temporer.



Tenda panggung hiburan tidak dilepas sampai pameran usai, karena
sebagai meeting point pengunjung jika hari hujan.



Untuk

menanggulangi

rendahnya

apresiasi

masyarakat

dalam

panggung hiburan, ditempuh dengan jalan menyediakan grup band dari
Museum untuk mengisi waktu luang, juga partisipan pameran yang
mau mengisi panggung hiburan di persilahkan.
c. Saran


Mengingat sosialisai sangat penting, maka harus dijadikan pedoman
untuk berbagai kegiatan yang mengundang publik, agar H-7 kegiatan,
sosialisasi sudah harus jalan baik melalui poster, banner, stiker
maupun pengumuman di radio maupun televisi.



Agar

pengunjung pameran

tetap fokus

pada

pameran, maka

hendaknya pemeran di laksanakan di dalam ruang (in door). Namun
demikian agar panggung hiburan tidak terkesan terpisah, perlu desain
alur pengunjung yang baik dari alur masuk hingga keluar pamera
sehinga seluruh titik-titik kegiatan dapat dikunjungi oleh pengunjung.


Jika memang akan melibatkan masyarakat, hendaknya dalam sebuah
acara masyarakat sudah dilibatkan dari awal perencanaan kegiatan,
sehingga mereka akan tahu persiapan apa yang harus dilaksanakan
dan akan terlibat dalam bidang apa.
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10. Pameran Bersama di Jawa Tengah
Pameran dilaksanakan pada tanggal 25 – 29 Agustus 2016 di Gedung Mulya
Dana Tegal Jawa Tengah. Pameran tersebut dilaksanakan sebagai bentuk
sosialisai dan publikasi tentang museum dan koleksi museum. Dalam kegiatan
tersebut berhasil menghadirkan 2.700 orang pengunjung, yang berarti capaian
target kinerja mencapai 135% dari 2.000 orang pengunjung yang ditargetkan.
a. Hambatan


Data mengenai denah dan luas lokasi pameran tidak bisa diperolah
dengan akurat, sehingga kepastian display pameran tidak bisa
diwujudkan.



Publikasi oleh panitia setempat kurang optimal, sehingga pengunjung
didominasi oleh pelajar, sedangkan masyarakat umum belum mencapai
jumlah yang signifikan.

Gambar 37

Gambar 38

Stan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
dalam pameran bersama di Tegal Jawa

Pemandu museum sedang memberikan
penjelasan kepada para siswa pengunjung

b. Penanggulangan


Koleksi yang ada ditata pada lokasi yang tersedia, meskipun tidak tepat
seperti pada gambar display yang direncanakan.



Koordinasi dengan panitia setempat, meski dibilang terlambat, agar
mengimformasikan sejauh yang memungkinkan kepada masyarakat
umum akan keberadaan pameran.

c. Saran


Pameran bersama yang diikuti oleh berbagai instansi yang domisilinya
jauh, perlu disediakan forum diskusi yang representatif untuk
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mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di luar rapat-rapat
koordisi team. Misalnya grup WA sementara, atau email masingmasing peserta.

11. Pameran Keliling di Kalimantan Barat (Pontianak)
Pameran bersama dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 22 – 27
September 2016 di Museum Propinsi Kalimantan Barat. Pameran Sejarah
Perjuangan

Bangsa

Ini

mengambil

tema

”Tonggak-tonggak

sejarah

perjuangan bangsa dari bumi Khatulistiwa untuk Indonesia”. Pameran tersebut
berhasil dikunjungi oleh 5.000 orang pengunjung. Pameran dibuka oleh
Gubernur Kalimantan Barat yang waktu itu diwakili oleh Kepala Dinas
Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat Dr. Alexius Akim. Pameran tersebut
diikuti oleh kurang lebih 11 museum negeri di Indonesia. Dengan demikian
capaian target kinerja mencapai 250% dari 2.000 pengunjung yang
ditargetkan.
a. Hambatan


Pelaksanaan

pameran

secara

kebetulan

bersamaan

dengan

pelaksanaan ujian tengah smester (midsmester) sehingga berpengaruh
pada minat berkunjung siswa.


Respon dari masyarakat terhadap kegiatan pameran masih rendah

b. Penanggulangan


Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat guna
mengatur waktu kunjung siswa agar mendapatkan jumlah kunjungan
yang mendukung pencapaian target secara signifikan.



Untuk menarik pengunjung masyarakat umum diadakan berbagai
kegiatan pendukung pameran sebagai program publik pendukung
pameran.

c. Saran


Dalam penyusunan rencana pameran agar waktu pelaksanaan
disesuaikan dengan kalender pendidikan setempat, sehingga tidak
bersamaan dengan masa-masa siswa berkonsentrasi pada ujian
sekolah.
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Publikasi tentang kegiatan pameran harus dioptimalkan pada jauh-jauh
hari sebelumnya, sehingga kegiatan dapat diketahui lebih awal oleh
masyarakat.



Dalam kegiatan pameran, keterlibatan pulbik harus diperhatikan,
usahakan mereka dapat terlibat aktif dalam kegiatan pameran.

Gambar 39

Gambar 40

Para kepala museum peserta dan pejabat
setempat saat pembukaan kegiatan pameran

Para pengunjung, sebagaian besar siswa,
sedang menyaksikan materi pameran dari

12. Pameran Bersama Museum Anggota Barahmus DIY
Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena adanya kebijakan pemerintah
berupa pemotongan anggaran. Untuk kegiatan ini terkena selfblocking yang
anggarannya tidak dapat digunakan sehingga kegiatan ini tidak berjalan.
Sebanyak 4.000 pengunjung yang ditargetkan dalam kegiatan ini tidak dapat
tercapai, artinya capaian kinerja kegiatan tetap 0%.

13. Pameran Keliling Kabupaten Kota
Pameran Keliling Kabupaten Kota merupakan salah satu unggulan Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta. Dilaksanakan di Museum Tani Jawa di desa
wisata Candran, Kebonagung, Imogiri, Bantul pada tanggal 1 – 5 September
2016 dengan mengambil tema “Mengenal Sejarah Budaya Untuk Menemukan
Kearifan Lokal”. Pameran didukung oleh partisipan dari daerah setempat
dengan memajang hasil kreatifitiasnya di beberapa stan yang disediakan.
Pameran dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY (Drs. Umar Priyono,
MM). Kegiatan ini berhasil dihadiri oleh pengunjung sebanyak 5.000 orang.
Dari jumlah pengunjung ini, berarti capaian target kinerja mencapai 250% dari
2.000 orang pengunjung yang ditargetkan.
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a. Hambatan


Masyarakat setempat belum terbiasa / akrab dengan kegiatan museum.



Sebagaian besar masyarakatnya adalah pekerja / buruh yang sangat
kurang memiliki waktu luang.



Tempat pameran masuk agak jauh dari jalan besar sehingga tidak
mudah diketahui umum.

Gambar 41

Gambar 42

Kepala Dinas Kebudayaan memukul gong
tanda dibukanya Pameran Keliling Kabupaten

Kunjungan siswa Sekolah Dasar setempat ke
ruang pameran yang menyajikan informasi

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi masyarakat yang belum terbiasa dengan
kegiatan museum, dilakukan sosialisasi pra kegiatan berlangsung
dengan mengumpulkan calon partisipan untuk dapat melakukan
sosialisasi dari mulut ke mulut di daerahnya.



Untuk menanggulangi hambatan sulitnya memilih waktu luang bagi
masyarakat yang sebagian pekerja, maka pameran dibuka sampai
dengan malam hari. Hal ini untuk memberi kemsempatan masyarakat
yang hanya memiliki waktu luang setelah jam 17.00 WIB.



Untuk menanggulangi tempat yang tidak berada di tepi jalan besar,
maka dipasangi penanda yang dapat dijadikan pusat perhatian publik
sehingga terpantik untuk dapat mengunjungi pameran. Disamping itu
guna meningkatkan jumlah kunjungan dilakukan dengan menjalin
kerjasama dengan pemerintah setempat, khususnya dinas pendidikan.

c. Saran


Kegiatan

pameran

sangat

membutuhkan

tempat

hang

mudah

dijangkau, oleh karen itu sebelum pameran dilaksanakan perlu ada
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survey tempat terlebih dahulu dan diputuskan dengan berbagai
pertimbangan.


Agar informasi tentang keberadaan pameran dapat diketahui oleh
masyarakat, maka publikasi harus dilaksanakan sejak awal.



Agar pameran dapat lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat,
harus cermat memilih acara pendukung yang memiliki kekuatan
mengundang dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

14. Museum Perjuangan Expo 2016
Museum Perjuangan Expo 2016 merupakan pameran temporer yang menjadi
salah satu program unggulan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.
Kegiatan ini berlangsung di Museum Perjuangan Yogyakarta, Jl. Kolonel
Soegiyono 24 Yogyakarta. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 26 – 30 Mei
2016 dalam rangka memperingati 108 tahun Hari Kebangkitan Nasional.
Pameran ini berhasil dikunjungi oleh 4.375 orang pengunjung yaitu sebesar
109,38% dari 4.000 pengunjung pameran yang ditargetkan.
Dalam kegiatan tersebut digelar 2 macam pameran yaitu pameran in
door dan out door. Pameran in door disajikan koleksi-koleksi dari Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta di ruang bawah ruang pameran Museum
Perjuangan Yogyakarta. Sedangkan pameran out door disajikan materi
pameran dari para sahabat museum sebagai partisipan pameran. Mereka
antara

lain

API

(Asosiasi

Pematung

Indonesia),

UKM

masyarakat

Brontokusuman dan sekitarnya, Komunitas sepeda tinggi, dan sebagainya.
Disamping itu untuk memeriahkan kegiatan tersebut digelar adanya panggung
kesenian yang diisi oleh para sahabat museum dari bidang seni. Mereka
antara lain JKPC (Jogja Koes Plus Community), ISI, dan kelompok-kelompok
kesenian sekitar tempat pameran.
a. Hambatan


Waktu pelaksanaan Museum Perjuangan Expo 2016 bersamaan
dengan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) sehingga siswa lebih fokus pada
persiapan ujian dan menjadikan angka kunjungan ke pameran tidak
optimal.
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Cuaca yang tidak menentu dan masih sering turun hujan, sehingga
angka kunjungan juga terpengaruh karenanya.

b. Penanggulangan


Untuk mengatasi waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan UKK,
maka

sasaran

diarahkan

pada

masyarakat

umum,

dengan

pengembangan program publik pameran yang relevan.


Untuk menanggulangi masih seringnya turun hujan, maka disediakan
tenda besar di depan panggung untuk ”meeting point” pengunjung jika
saat berkunjung turun hujan. Juga untuk stand-stand diantisipasi
dengan pembuatan stan yang tahan air hujan atapnya.

Gambar 43

Gambar 44

Pembukaan pameran Museum Perjuangan
Expo 2016 oleh Walikota Yogyakarta Bapak

Kunjungan tamu undangan pembukaan dalam
ruang pameran in door Museum Perjuangan

c. Saran


Mengingat kegiatan Museum Perjuangan Expo adalah merupakan
kegiatan yang banyak melibatkan mitra museum, maka hendaknya
koordinasi harus dipersiapkan dengan matang dnegan mitra museum
dalam berkegiatan.



Dalam kegiatan out door yang banyak melibatkan publik, maka
pertimbangan kenyamanan pengunjung oleh gangguan alam (hujan
dan panas) harus diperhatikan.

15. Vredeburg Fair
Vredeburg Fair merupakan salah satu program unggulan Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta untuk menjalin relasi dengan masyarakat. Kegiatan ini
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berlangsung di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta pada tanggal 6 – 12
Oktober 2016 dan dibuka oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan
Permuseum (Dr. Hari Widianta) pada acara pembukaan kegiatan tanggal 6
Oktober 2016. Dalam kegiatan ini terlibat beberapa komunitas sahabat
museum antara lain Djogja 1945, Kwarda DIY, Paguyuban Sepeda PODJOK,
Indoensian Crafter, Omah Rendo, Yogyakarta Nigt at The Museum, JKPC
(Jogja Koes Plus Communitty, Komunitas Pasar Sagan, Arsitotel, Guyub Seni,
Lotar Reptile, dan Ragam Souvenir. Kegiatan yang mengambil tema ”Ramai,
Riang, Ramah Museumku” ini berhasil dikunjungi oleh sebanyak 17.000
orang. Dengan demikian capain target kinerja kegiatan ini mencapai 170%
dari 10.000 orang pengunjung yang ditargetkan.
a. Hambatan


Para pengisi hiburan di panggung apresiasi, sering datang tidak tepat
waktu sehingga acara tidak berjalan seperti rencana.



Karena masalah intenal, kadang-kadang para pengisi stan sering buka
belakangan dan tutup duluan, sehingga terkesan kegiatan tidak siap.

Gambar 45

Gambar 46

Para kepala museum partisipan kegiatan
Vredeburg Fair 2016 bergambar bersama

Pemotongan buntal oleh Direktur PCBM (Dr.
Hari Widianta) didampingi oleh Kadinbud DIY

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi keterlambatan kesiapan pengisi acara di
panggung apresiasi, maka koordinasi dengan grup yang bersangkutan
dilakukan secara efektif.



Untuk menanggulangi pengisi stan yang buka agak belakangan dan
tutup

duluan,

disosialisasikan
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berkoordinasi dengan pihak museum sehingga semuanya dapat
dibantu dan berjalan sesuai dengan rencana.
c. Saran


Agar acara dapat berlangsung sesuai dengan jadwal, alangkah baiknya
jika seluruh komponen kegiatan yang terlibat diberikan print out
rundown acara, sehingga mereka tahu kapan dan jam berapa mereka
harus siap.



Agar terlihat kompak dan terkesan sudah disiapkan dengan baik, maka
harus ada aturan bagi peserta pameran untuk buka dan tutup bersamasama.

16. Travel Dialog di Jawa Tengah
Kegiatan travel dialog berlangsung pada bulan Februari di dua tempat dalam
2 paket. Paket satu dengan tujuan di Banyumas dan Garut (Jabar), Museum
Benteng

Vredeburg

Yogyakarta

sebagai

partisipan

kegiatan

yang

diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul.
Kemudian paket dua dengan tujuan Bekasi dan Tangerang, Museum Benteng
Vredeburg menjadi partisipan kegiatan yang diselenggarakan oleh

Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
Kedua kegiatan tersebut diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan yaitu
tanggal 23 – 25 Februari 2016. Oleh karena itu untuk kegiatan ini Museum
Benteng Vreeburg Yogyakarta membentuk 2 tim. Sampai akhir pelaksanaan
kegiatan, kegiatan travel dialog yang dilaksanakan di Jawa barat dan Jawa
Tengah dapat dihadiri oleh 85 orang peserta, sedangkan yang dilaksanakan
dai Jawa Barat dan Banten dihadiri oleh 81 orang peserta. Meskipun kegiatan
ini terdiri dari 2 paket, namun karena kegiatannya sama maka hambatan,
penanggulangan dan saran dapat dijadikan rangkum jadi satu pembahasan.
Dari kegiatan ini capaian kinerja kegiatan mencapai 83% ataru sebesar 166
orang dari 200 orang yang ditargetkan.
a. Hambatan


Jumlah partisipan yang tidak dapat ditentukan sebelumnya, akan
mempengaruhi akurasi penyusunan rencana kegiatan khususnya
mengenai anggaran. Hal ini karena dengan perhitungan semakin
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banyak partisipan, beban anggaran yang ditanggung masing-masing
partisipan semakin kecil.


Karena posisinya hanya sebagai partisipan, maka kapan pelaksanaan
kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dapat dipastikan sebelumnya. Hal
ini berpotensi terjadinya ketidak sesuaian antara waktu yang telah
diprogramkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.



Lokasi pelaksanaan kegiatan yang relatif sulit dijangkau menjadikan
peserta travel dialog (undangan) tidak dapat hadir mengikuti kegiatan.

Gambar 47

Gambar 48

Pelaksanaan kegiatan travel dialog di Jawa
Tengah (Banyumas) dan Jawa Barat (Garut)

Pelaksanaan kegiatan travel dialog di Banten
(Tangerang) dan Jawa Barat (Bekasi)

b. Penanggulangan


Untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran dalam bentuk kontribusi
kegiatan travel dialog kolektiv, maka selalu dianggarkan dengan
perhitungan maksimal sebagai partisipan kegiatan travel dialog. Dalam
hal ini Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai partisipan
kegiatan bukan penyelenggara.



Untuk menyusun estimasi jadwal pelaksanaan kegiatan travel dialog,
digunakan pertimbangan analogi kegiatan yang sudah berlangsung.
Jadi disesuaikan dengan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.



Untuk menanggulangi masalah kesulitan akses peserta ke tempat
pelaksanan kegiatan, peserta dikumpulkan di kantor-kantor / sekolahsekolah yang berdekatan, kemudian dengan mobil berangkat bersama.

c. Saran


Agar dalam kegiatan ini dapat menghasilkan output kegiatan yang
optimal,

alangkah

baiknya
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dilaksanakan secara mandiri, sehingga segala sesuatunya dapat
direncanakan dan dilaksanakan sendiri sesuai dengan situasi dan
kondisi.


Koordinasi dengan dinas-dinas / pihak-pihak terkait agar dilakukan
lebih efektif lagi, sehingga akan didapatkan situasi yang representatif
untuk pelaksanaan travel dialog.

17. Travel Dialog di Jawa Timur
Travel dialog di Jawa Timur dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei
dengan tujuan Jawa Timur (Sidoarjo). Sasaran dari pelaksanaan travel dialog
adalah sekolah-sekolah di Sidoarjo dan travel agen. Kegiatan ini pada
dasarnya adalah untuk mensosialisasikan keberadaan Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta dengan Dinas Pariwisat Propinsi DIY. Dalam
kegiatan tersebut hadir 100 orang peserta dari guru dan kepala sekolah.
Dengan demikian dari yang ditargetkan tercapai 100%.
a. Hambatan


Waktu pelaksanaan tidak dapat dipastikan sebelumnya, sehingga
menjadikan hambatan dalam pembuatan jadwal dari Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta. Hal ini dimaklumi karena museum hanya
sebagai partisipan yang tidak memiliki otoritas untuk menentukan
waktu.



Masih kurangnya koordinasi antara sesama partisipan travel dialog
yang dikoordinir oleh Dinas Pariwisata DIY.

b. Penangulangan


Untuk menanggulangi waktu yang belum pasti, maka pihak Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta pro aktif berkoordinasi dengan Dinas
Pariwisata DIY.



Karena koordinasi yang kurang, maka agar ketika hari H pelaksanaan
tidak ada hal-hal yang belum dipersiapakan, maka Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta bersikap proaktif selalu menanyakan hal-hal
yang masih rancu dan belum ada kepastian kepada Dinas Pariwisata
DIY.
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Gambar 49

Gambar 50

Wakil dari Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta menyampaikan kenang-kenangan

Suasana ketika berlangsung kegiatan travel
dialog. Peserta mengikuti dengan seksama

c. Saran


Kegiatan travel dialog merupakan kegiatan lintas instansi, oleh karena
itu koordinasi yang matang antar partisipan harus diperhatikan.



Mengingat sasaran travel dialog, dan tempat pelaksanaan travel dialog
adalah dari luar Yogyakarta, maka koordinasi dengan pihak-pihak
terkait dari luar Yogyakarta harus benar-benar diperhatikan.

18. Travel Dialog di Lampung
Travel dialog merupakan salah satu program sosialisasi Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta yang pelaksanaannya dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas
Pariwisiwata Kabupaten Sleman, pada tanggal 28-29 Juli 2016. Pada kegiatan ini
dapat menghadirkan guru-guru SMA / SMK dan SMP se Propinsi Lampung sebanyak
160 orang. Dari hasil tesebut berarti 160% capaian kinerja kegiatan tercapai dari 100
orang yang ditargetkan.

a. Hambatan


Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta hanya sebagai partisipan sehingga
tidak dapat menentukan jadwal pelaksanaan secara pasti.



Waktu bicara terbatas, sehingga tidak jarang tidak mendapatkan kesempatan
bicara / melakukan sosialisasi.



Bahan yang dapat dibawa untuk sosialisasi dibatasi karena diselenggarakan
secara kolektif.

b. Penanggulangan


Mengadakan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan secara aktif
sehingga kapan pelaksanaan kegiatan dapat diketahui sejak awal.
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Mempersiapkan bahan sosialisasi dengan baik sehingga ketika tidak
mendapat kesempatan bicara bahan tersebut bisa dibagikan kepada peserta.



Bahan-bahan sosialisasi dipilih yang simpel tetapi memuat banyak informasi
yang cukup lengkap mengenai Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

Gambar 51

Gambar 52

Para peserta travel dialog sedang mengisi
daftar hadir sebelum acara dimulai

Suasana saat wakil dari Museum Benteng
Vredeburg menyampaikan materi paparan

c. Saran


Lebih baik jika memungkinkan buat program mandiri tentang sosialisasi /
travel dialog museum, sehingga penjadwalan dan kemasan acara dapat diatur
sendiri.



Perlu dibuat ”tool kit” untuk sosialisasi museum sehingga bisa dipakai kemana
saja dan bisa dipakai berulang-ulang, karena pada dasarnya materi sosialisasi
museum bahannya adalah tetap sama.

19. Trael Dialog di Sulawesi
Travel dialog di Sulaewsi Selatan (Makasar) dilaksanakan sebagai usaha
mempublikasikan keberadaan museum. Dalam kegiatan travel dialog ini,
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bekerjasama

dengan dinas

pariwisata DIY. Travel dialog ini dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan
26 April 2016. Adapun pelaksanaannya adalah di Hotel Quality Makasar.
Peserta travel dialog sebanyak 100 orang yang terdiri atas para pelaku wisata
dan Kepala Sekolah SMA / SMK se Kota makasar. Dengan demikian 100%
capaian kinerja kegiatan terpenuhi.
a. Hambatan


Terdapat beberapa undangan yang tidak dapat menghadiri kegiatan
tersebut dikarenakan pelaksanaanya pada jam kerja.
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Sebagian peserta travel dialog datang terlambat, karena harus
memberikan materi pelajaran terlebih dahulu.

b. Penangulangan


Bagi kepala sekolah yang berhalangan hadir mewakilkan kepada
stafnya untuk hadir.



Untuk mencapai target peserta yang hadir dalam kegiatan travel dialog,
maka pelaksanaan kegiatan diundur jam mulainya.

Gambar 53

Gambar 54

Penyampaian materi dari Museum Benteng
Vredeburg Yogyakarta dalam travel dialog di

Salah seorang peserta menyampaikan
tanggapan atas paparan dari Museum

c. Saran


Dalam merencanakan kegiatan mohon agar waktu pelaksanaan
dicermati kembali sehinga tidak akan muncul kendala-kendala yang
sama di kemudian hari.



Akan lebih baik dalam kegiatan ini dapat menghadirkan siswa,
sehingga nyambung antara keluh kesah yang menyampaikan siswa
dengan keluh kesah yang disampaikan oleh para guru maupun kepala
sekolahnya. Agar apa yang diinginkan oleh para siswa dapat didengar
oleh para kepala sekolah, sehingga travel dialog ini benar-benar
menjembatani kemauan siswa dan keinginan para kepala sekolah.

20. Kemah Budaya
Kemah budaya diselenggarakan pada tanggal 27 – 31 Juli 2016 di Kompleks
Candi Prambanan Yogyakarta, dengan diikuti oleh 300 peserta. Kegiatan ini
terselenggara

atas

kerjasama
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Yogyakarta, BPNB Yogyakarta, BPCB Yogyakarta, Kwarda DIY. Kegiatan ini
merupakan program sosialisasi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
terhadap masyarakat khususnya anggota gerakan pramuka se Kwarda DIY.
a. Hambatan


Masih seringnya turun hujan sehinga mengakibatkan beberapa
kegiatan terganggu.



Giat prestasi yang dilaksanakan cukup banyak sehingga melibatkan
cukup banyak yuri dan acara menjadi padat.



Waktu kunjung ke museum Benteng relatif singkat, sehingga materi
yang disampaikan ke peserta menjadi terbatas.

Gambar 55

Gambar 56

Para Peserta Kemah Budaya sedang
mengikuti acara pembukaan di Kompleks

Para pesera kemah budya mendapatkan
materi dalam dialog kesejarah, kepurbakalaan

b. Penanggulangan


Lokasi perkembahan didekatkan dengan bangunan-bangunan terbuka
yang siap menamping peserta kemah budaya jika tenda-tenda
bermasalah karena hujan.



Persiapan

dan

koordinasi

telah

dilaksanakan

jauh-jauh

hari

sebelumnya sehingga waktu persiapan relatif panjang.


Pemandu memberikan materi yang pokok-pokok saja, sehingga waktu
yang tersedia cukup untuk menyampaikan informasi apa dan
bagaimana Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.

c. Saran


Agar kegiatan kemah dapat menyesuaikan dengan musim (tidak musim
hujan), sehingga hal ini ada kaitannya dengan ijin dari Dinas
Pendidikan DIY, karena nantinya tidak mesti jatuh pada hari libur.
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Rencana kegiatan sudah diinformasikan pada tahun sebelumnya
(tahun ini, sudah menyampaikan judul dan tema kegiatan tahun depan),
juga bentuk-bentuk kegiatannya. Hal ini agar para peserta sudah
terlebih dulu menyiapkannya.

21. Museum Masuk Kampus
Museum masuk kampus dilaksanakan dalam rangka kegiatan Sosialisasi
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta di lingkungan kampus. Kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 8 – 13 November 2016 di kampus UNS Surakarta.
Tema dalam kegiatan ini adalah ”Menjaga Memori Kolektif Bangsa”. Dalam
kegiatan ini Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta berperan sebagai
partisipan bersema dengan lebih dari 10 partisipan lainnya. Dalam kegiatan ini
berhasil dikunjungi oleh 7.956 orang, sehingga capaian kinerja mencapai
3182% dari 250 yang ditargetkan.
a. Hambatan


Tempat pameran yang relatif jauh dengan museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta sehingga jika terjadi kesalahan atau kekurang tepatan
dalam penyusunan materi menjadi terhambat dalam penanganannya.



Dalam kegiatan tersebut tidak ada kurator utama yang mengatur
kegiatna kuratorial pameran.



Luas stan

pamerna yang cukup minim yaitu sekitar 2 x 3 meter,

sehingga cukup menjadi hambatan untuk menampilkan materi yang
representatif.

Gambar 57

Gambar 58

Preparator sedang melakukan pemasangan
koleksi / materi pameran di ruang stan

Ruang pameran yang relatif semping cukup
mengganggu kenyamanan pengunjung dalam
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b. Penanggulangan


Karena letaknya yang cukup jauh dengan Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta, maka persiapan harus disiapkan dengan matang khususny
mengenai materi pameran.



Karena tidak ada kurator utama dalam penataan, maka kuratorial
materi pameran Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dilaksanakan
sendiri dengan mempertimbangkan tema pokok pameran.



Untuk mengantisipasi kurangnya ruang dalam penyampaikan informasi
koleksi museum, maka ditempuh dengna menyusun liflet informasi
koleksi museum.

c. Saran


Dalam hal pameran yang dilaksanakan keluar kota, kiranya perlu
ditambahkan tahap ”simulasi” dalam penataan pameran di Museum
Benteng Vredeburg Yogyakarta terlebih dahulu. Hal ini demi efektifitas
dan efisiensi sumber daya pameran Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta.



Untuk mengantisipasi minimnya ruang display, sudah saatnya teknologi
digital di berdayakan untuk melakukan display koleksi museum dalam
pameran keliling.

22. Talkshow melalui media radio
Dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai kesejarahan kepada masyarakat
(khususnya generasi muda), Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta juga
mengadakan kegiatan talkshow museum melalui media radio. Pada tahun
2016 talkshow Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta melalui media radio
dilaksanakan sebanyak 10 kali, yaitu dilaksanakan pada tanggal 1 Maret, 21
April, 2 dan 20 Mei, 16 Agustus, tanggal 4 dan 28 Oktober 2016, tanggal 10
dan 23 November 2015, dan tanggal 22 Desember 2016. Kegiatan tersebut
berlangsung di Studio Radio Sonora Yogyakarta. Berdasarkan estimasi
pengelola radio, dari 4 pelaksanaan talkshow tersebut dapat didengar oleh
kurang lebih 2.200 orang. Selama tahun 2016, capaian target mencapai 220%
dari 1.000 orang yang ditargetkan.
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a. Hambatan


Presenter dari radio kebanyakan / cenderung tidak memahami
substansi sejarah dan permuseuman.



Kurangnya partisipasi aktif dari pendengar radio.



Waktu siar, merupakan waktu efektif bagi masyarakat khususnya
pelajar untuk mengikuti pelajaran, sehingga kegiatan tersebut tidak
efektif jika dilaksanakan pada waktu tersebut (jam 10.00 – 11.00).
Dengan demikian sasaran agar anak-anak sekolah dapat mengikuti
siaran talkshow melalui radio tersebut tidak maksimal.



Kesulitan untuk mencari narasumber yang seorang pelaku sejarah,
atau saksi hidup peristiwa sejarah.

Gambar 59

Gambar 60

Suasana di ruang studio Radio Sonora ketika
acara talkshow radio memperingati Hari

Salah seorang nara sumber (Dr. Gunawan
Sridiyatmiko, M.Pd) sedang menyampaikan

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi keterbatasan pengetahuan presenter tentang
substansi sejarah dan permuseuman, maka sebelum acara dimulai
presenter diberikan kisi-kisi materi pembicaraan.



Untuk menanggulangi kurangnya partisipasi aktif para pendengar,
maka dibuatkan uraian yang menggiring ke arah munculnya pertanyaan
pancingan sehingga pendengar akan terpancing menyampaikan
pertanyaan.



Untuk

menanggulangi

kesulitan

mencari

nara

sumber,

maka

dibungunlah jaringan yang lebih luas dengan komunitas-komunitas
sahabat museum, serta berkoordinasi dengan instansi terkait yang
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sering mengadakan kegiatan yang identik, dari situ didapat informasi
keberadaan nara sumber yang representatif.


Untuk menanggulangi hambatan materi tidak dapat didengarkan oleh
masyarakat, maka kegiatan talkshow direkam dan dibaut dalam format
MP3 dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat, khususnya
pelajar dan generasi muda.



Di museum diputar radio yang menyiarkan acara tersebut kemudian
dipancarkan melalui pengeras suara yang ada di museum, dengan
harapan ada yang mendengar dan bertanya seputar tema yang sedang
dibahas.

c. Saran


Menerapkan adanya penghargaan bagi mereka yang telah berkenan
telibat dalam kegiatan, misalnya dengan memberikan doorprise kepada
para penanya.



Agar pihak stasiun radio dapat mempersiapkan dengan baik, ada
baiknya jika dibuat jadwal tetap yang diberikan kepada pihak radio.
Dengan demikian segala persiapan dapat dilakukan dengan masak.



Jam siar dapat dirubah pada waktu-waktu istirahat, jika perlu pada
malam hari ketika masyarakat benar-benar ada waktu luang, sehingga
diharapkan dapat didengar oleh khalayak ramai.



Nara sumber dalam kegiatan talkshow dapat diinventatirisir, sehingga
tinggal membuat jadwal bagi mereka untuk bicara apa. Untuk hal ini
dapat berkoordinasi dengan BPNB atau instansi maupun komunitas
yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan sejenis.



Tim pelaksana kegiatan talkshow agar dibentuk lebih awal sehingga
dapat segera mempersiapkan diri dalam pelaksanaan tugasnya.

23. Talkshow melalui media TV
Talkshow

melalui

mensosialisasikan

media
Museum

televisi
Benteng

dilaksanakan
Vredeburg

dalam

rangka

Yogyakarta.

Kegiatan

tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2016 di ADI TV yang terletak
di Jl. Tajem, KM 3 Sleman. Tema dari kegiatan tersebut adalah Peringatan
HUT RI ke 71. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak stasiun TV, sekali
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tayang / siar diperkirakan dapat dinikmati oleh 150 orang. Sebagai pembicara
dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. Suhartono (dari UGM) dan Dra.
Zaimul Azzah, M.Hum (Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta).
Capain target kinierja kegiatan ini mencapai 33,33% dari 450 orang yang
ditargetkan.
a. Hambatan


Untuk mencari nara sumber yang sekaligus adalah pelaku sejarah
menemui kesulitan, karena kebanyakan dari mereka sudah meningal.



Jam tayang yang mungkin kurang representatif untuk anak-anak
sekolah

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi kesulitan mencari nara sumber yang sekaligus
pelaku sejarah adalah dengan menggunakan naras sumber dari
akademisi yang menguasia dalam bidangknya (bisang sejarah)



Dibuat rekamannya sehinga dapat diputar lagi sewaktu-waktu, ketika
ada masyarakat yang membutuhkan informasi dari materi bahasan
dalam kegiatan talkshow tersebut.

Gambar 61

c. Saran


Suasana ketika berlangsung talkshow di studi
AD TV di Tajem Yogyakarta

Agar kegiatan tersebut dapat menjadi sumber informasi yang menarik,
maka kegiatna tersebut perlu didokumentasi dengan baik ke dalam
bentuk audio (MP3, Kaset audio), Visual (rekaman foto), audio visual
(rekaman vidio), dan tektual (dalam bentuk laporan kegiatan).



Jam siar mungkin dapat dipertimbangkan lagi, karena pada jam-jam
tayang sore atau siang tidak efektif. Jika bisa maka jam yang biak
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adalah jam 18.30 WIB, ketika masyarakat sudah saatnya berada
dirumah dan beristirahat.

24. Jalajah Sejarah Bersepeda
Penyampaian sosialisasi tentang tempat-tempat bersejarah dan informasi
kesejarahan, agar tidak membosankan maka perlu dikemas dalam kegiatan
yang menyenangkan dan menarik. Salah satu kegiatan tersebut adalah
kegiatan jelajah sejarah dengan bersepeda. Kegiatan tersebut dilaksanakan
pada tanggal 7 Agustus 2016, dengan bekerjasama dengan Kwarda DIY,
dengan tema kegiatan ”Meneladani Sang Patriot Bangsa”. Kegiatan tersebut
berhasil melibatkan peserta sebanyak 100 orang, dan hanya mencapai 50%
dari 200 orang yang ditargetkan.
a. Hambatan


Kegiatan ini sangat menarik peserta untuk turut bergabung, namun
karena jumlah peserta dibatasi, sehingga banyak diantara mereka yang
ingin bergabung belum bisa di layani.



Dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi peristiwa sepeda peserta
mengalami kerusakan.



Peserta tidak paham / patuh terhadap peraturan lalu lintas.



Karena

adanya

pemotongan

anggaran

maka

kegiatan

yang

seharusnya dilaksanakan 2 kali, menjadi hanya 1 kali.

Gambar 62

Gambar 63

Peserta Jelajah Wisata Sejarah dilepas secara
simbolik oleh Kepala Museum Benteng

Peserta jelajah Wisata Sejarah mengunjungi
salah satu tempat bersejarah yaitu Monumen
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b. Penanggulangan


Agar tidak kecewa, masyarakat yang berlum bisa bergabung diberi
pengertian dapat bergabung di program tahun depan, karena program
ini dilaksanakan secara berkesinambungan.



Untuk menanggulangi terjadinya kerusakan sepeda pada para peserta,
maka panitia menyediakan mobil bak terbuka.



Sebelum berangkat diberikan pembekalan tentang rambu-rambu lalu
lintas yang ada, serta menjelaskan route yang akan di lalui.

c. Saran


Mengingat kegiatan ini cukup mendapatkan apresiasi positif dari
masyarakat, maka perlu ditambah kuota pesertanya.



Agar kegiatna ini dapat lebih besar lagi, perlu menambah jejaring
komunitas. Komunitas diajak berkegiatan jelajah sejarah bersepeda.



Peserta dapat mengajak

peserta lain dari luar Yogyakarta dengan

basis komunitas sepeda.

25. Ngejam di Museum
Banyaknya komunitas yang muncul di Yogyakarta menjadikan Yogyakarta
semakin ramai. Kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik atas partisipasi
aktif komunitas musik yang ada di Yogyakarta. Hal itu menjadi peluang bagi
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi
museum terhadap komunitas penggemar musik di Yogyakarta. Karena itulah
kegiatan ngejam di museum dilaksanakan. Pada tahun 2016, kegiatan
Ngejam di Museum dilaksanakan sebanyak 11 kali, yaitu pada tanggal tanggal
24 Januari, 14 Februari, 27 Maret, 24 April, 22 Mei, 24 Juli, 18 September, 12
November, 26 November , 11 Desember, 18 Desember 2016. Dalam kegiatan
tersebut berhasil menarik pengunjung dan masyarakat untuk terlibat dalam
kegiatan museum sebanyak 2.800 orang, sehingga capaian kinerja kegiatan
mencapai 233,33% dari 1.200 orang yang ditargetkan.
a. Hambatan


Lagu-lagu garapan yang bernuansa nasionalisme masih relatif kurang
dikuasi oleh peserta ngejam di museum.
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Grup-grup band yang tampil belum banyak melibatkan pendukungnya
untuk dapat terlibat dalam kegiatan ngejam di museum tersebut.



Peranan MC untuk menghidupkan suasana yang lebih ”museum
oriented” masih relatif kurang, mungkin karena keterbatasan MC akan
materi informasi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.



Indikator yang signifikan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ngejam
di museum ini belum tersedia.



Masih banyak masyarakat, khususnya yang diluar museum tidak tahu
kalau di dalam museum ada acara pertunjukan musik yang dikemas
dalam kegiatan Ngejam di Museum.

Gambar 64

Gambar 65

Penampilan para peserta Ngejam di Museum
mendapatkan perhatian cukup banyak dari

Salah satu grup peserta Ngejam di Museum
sedang membawakan lagunya. Mereka relatif

b. Penanggulangan


Karena lagu-lagu garapan tentang lagu bernilai nasionalisme bagi
peserta ngejam belum banyak digarap, maka yang diwajibkan
dinyanyikan adalah lagu dari musik-musik terkenal yang bernilai
nasionalisme.



Karena masih minimmya keterlibatan pendukung band yang akan
tampil, maka Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta bersinergi
dengan komunitas penggemar lagu-lagu koesplus.



Untuk menanggulangi hambatan MC yang masih kurang wawasan
dalam hal Museum Benteng Vredeburg, maka sebelum melaksanakan
tugasnya ada semacam pembekalan dan diberikan buku panduan
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Karena indikator pengukuran
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keberhasilan belum jelas penerapannya, maka secara gampang diukur
secara

kuantitas

yaitu

menghitung

banyaknya

penonton

yang

menyaksikan pentas museik.


Untuk menanggulangi ketidaktahuan masyarakat akan adanya kegiatan
ngejam di museum ini, maka MC harus proaktif memandu acara dan
juga berinteraksi dengan pengunjung yang ada di ujung pintu gerbang
museum.

c. Saran


MC harus benar-benar disiapkan, agar acara yang dibawakannya
benar-benar menjadi acara yang hidup dan berkarakter museum.



Perlu disiapkan indikator keberhasilan kegiatan Ngejam di Museum
yang terukur baik kualitatif dan kauntitaf, sehingga kegiatan dapat
memicu masyarakat, khususnya penghobi musik.



Perlu dibuat suatu aturan atau persyaratan bagi peserta ngejam, agar
penampilan mereka benar-benar berorientasi pada museum. Misalnya
ada kewajiban membuat yel-yel, ada kewajiban menyayikan lagu
tertentu yang menginspirasi tumbuhnya nasionalisme pada generasi
muda, atau wajib memberikan komentar dan saran untuk museum.

26. Bioskop Keliling
Bioskop keliling adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Museum
Benteng Vredeburg Yoyakarta untuk sosialisasi museum. Dalam kegiatan ini
diputarkan film-film yang berisi tentang pembangunan karakter bagi generasi
muda. Pada tahun 2016 kegiatan Bioskop Keliling dilaksanakan sebanyak 4
kali pada tanggal 28 Mei, 28 Juli, 15 Agustus, 18 November 2016. Dari
kegiatan tersebut berhasil mengumpulkan masyarakat setempat sebanyak
525 orang, sehingga sampai dengan smester II tahun 2016 secara komulatif
melalui kegiatan Bioskop keliling ini sudah sebanyak 655 orang menerima
materi sosialisasi museum melalui bioskop keliling. Capaian kinerja kegiatan
mencapai 163,75% dari 400 orang yang ditargekan.
a. Hambatan


Stok film yang harus diputar secara berkeliling sebagai bahan
sosialisasi masih relatif sedikit, dan perlu penambahan.
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Masyarakat setempat sering merasa film yang diputar tidak memenuhi
selera meraka.



Pelaksanaan kegiatan sering terganggu oleh datangnya hujan.



Film-film yang bernuansa pedesaan, yang nyambung dengan kondisi
kenyataan di pedesaan masih sangat jarang.



Jumlah film-film sejarah (film berlatar belakang peristiwa bersejarah)
masih relatif sedikit, variannya masih minim.



Berbarengan dengan kegiatan lain karena dilaksanakan dalam rangka
kemah budaya museum.



Layar yang bisa disorot bolak-balik berukuran besar, yang kecil tidak
tersedia sering menjadi masalah jika lokasinya terlalu sempit.

Gambar 66

Gambar 67

Para petugas sedang melaksanakan
pengesetan layar ukuran 3 x 4 m untuk

Warga masyarakat desa Srigading, Sanden,
Bantul, denan khidmat menikmati sajian film

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi kelangkaan film-film yang akandiputar di
kegiatan Bioskop Keliling, telah ditempuh dengan melaksanakan survey
film-film sejarah dan perjuangan, juga berkoordinasi dengan Direktorat
Seni dan Film untuk dapat dikirim film-film produksi nasional yang
berpotensi sebagai bahan pembangunan karakter bagi generasi muda.



Sebelum pelaksanaan kegiatan biosoip keling, telah dilaksanakan
survey lapangan untuk mengetahui film-film apa yang diinginkan oleh
mayarakat.
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Untuk mengantisipasi adanya gangguan hujan, maka pelaksanaan
kegiatan bioskop keliling memanfaatkan gedung-gedung pertemuan
yang ada.



Karena film-film yang bernuansa pedesaan relatif langka, maka untuk
menyambungkan ke sana dengan memberdayakan pemateri dari
museum yang mengerti tentang kondisi sosial pedesaan.



Karena film-film yang berlatar belakang sejarah relatif minim, maka
selalu dilakukan pencarian (beli, maupun minta hibah dari instansi
terkait).



Acara diatur sesuai agendanya, sehingga yang mendapatkan giliran
nonton film sudah ada pesertanya dan tidak saling mengganggu acara
yang satu dengan yang lain



Menggunakan

perlengkapan

yang

ada,

jika

memungkinkan

menggunakan yang besar dan jika tidak menggunakan layar yang kecil.
c. Saran


Untuk mendapatkan film-film baik untuk bahan sosialisasi nilai-nilai
kesejarahan, agar senantiasa mencari dan mengadaakan film-film
berlatar belakang sejarah, sehingga dapat dijadikan sebagai media
alternatif bagi guru-guru sejarah untuk menerangkannya kepada siswa.



Mengingat lokasi tempat pemutaran film setiap tempat tidak sama, ada
yang lokasinya luas, ada yang lokasinya sempit, oleh karena itu perlu
dipikirikan untuk pengadaan layar yang relatif kecil dan fleksibel untuk
ruang yang sempit maupun luas.



Cuaca perlu menjadi pertimbangan serius untuk pelaksanaan kegiatan
Bioskop keliling, mengingat rata-rata dilaksanakan di luar gedung.



Museum sudah harus memikirkan membuat film dokumenter sebagai
media sosialisasi museum dengan sasaran masyarakat desa.



Pencarian film-film berlatar belakang sejarah wajib dimiliki oleh
museum, khususnya museum sejarah. Karena hal ini akan sangat
membantu bagi guru-guru sejarah dalam mengembangkan proses
belajar mengajar menyampaikan informasi kesejarahan.
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Penjadwalan pemutaran film di luar ruang, harus mempertimbangkan
cuaca, dan bila itu dipaksakan maka harus dilengkapi dengan tenda
sehingga penonton tetap nyaman.



Acara pemutaran film perlu konsentrasi yang serius agar nilai informasi
dari film tersebut dapat sampai ke penonton dengan baik.

27. Bioskop Museum
Bioskop museum merupakan kegiatan sosialisasi museum melalui media film,
namun tempatnya adalah di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Waktu
pemutaran film adalah pada setiap hari sabtu dan minggu selain minggu
pertama pada setiap bulannya. Pada tahun 2016 Pelaksanaan kegiatan
Bioskop museum berhasil mengumpulkan sebanyak 4.393 orang.
a. Hambatan


Letak bioskop museum yang tidak langsung dapat terlihat oleh
pengunjung menjadi penghambat jumlah pengunjung bioskop museum.



Waktu kunjung yang sangat terbatas (dibatasi oleh jadwal kunjungan),
menjadikan pengunjung tidak dapat menyaksikan film sampai selesai.

Gambar 68

Gambar 69

Serombongan siswa sedang antri mengisi
daftar hadir dalam kegiatan layanan bioskop

Ruangan F atas (audio visual) tempat
penyelenggaran layanan bioskop museum

b. Penanggulangan


Untuk menanggulangi tempat yang agak tersembunyi, keberadaan
kegiatan pemutaran film selalu diinformasikan melalui sarana informasi
di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta.
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Agar yang terjaring dalam kegiatan layanan bioskop museum adalah
mereka yang memang berkepentingan untuk menonton film, maka
perlu dipasang spanduk / baliho tentang jadwal pemutaran film.

c. Saran


Agar ketika kegiatan pemutaran film bioskop museum dilaksanakan
hendaknya selalu terpasang signed (petunjuk arah) ke arah ruang
bioskop museum dan poster kecil tentang film yang akan diputar.



Publikasi

dan

sosialisasi

kegiatan

hendaklah

selalu

dipikirkan

persiapannya, apapun kegiatannya. Karena publikasi dan sosialisasi
menjadi bagian dari promosi yang sangat significan dampaknya bagi
keberhasilan program yang sifatnya mngumpulkan masa.

Sasaran 3. Meningkatnya kajian pengembangan museum
Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator kengiatan jumlah kajian
pengembangan museum. Pada tahun 2016 capaian sasaran kinerja mencapai
100% dari 2 hasil kajian yang ditargetkan. Untuk mecapai capain kinerja sasaran
tersebut dilaksanak aktivitas antara lain kajian survey koleksi museum dan kajian
konservasi koleksi museum. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut terdapat
beberapa hambatan yang harus ditanggulangi. Agar hambatan-hambatan
tersebut tidak terulang lagi maka diperlukan adanya masukan / saran-saran.

1. Survey Koleksi Museum
Survey koleksi termasuk salah satu kegiatan penelitian yang dilaksanakan di
Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Pada tahun 2016, kegiatan survey
koleksi dilaksanakan selama 3 bulan yaitu sejak bulan September –
November 2016 yang laporan hasil pelaksanaan kegiatannya harus sudah
siap pada bulan November 2016. Penelitian survey koleksi museum ini
menghasilkan 1 naskah hasil penelitiaan, sehingga capain kinerjanya
mencapai 100% dari 1 naskah yang ditargetkan.
a. Hambatan


Benda-benda bersejarah yang asli sudah sangat langka dan sangat
sulit diketemukan di masyarakat.
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Kadang-kadang ditemukan benda-benda asli namun memiliki kendala
dalam penyimpanan / penataannya.

b. Penanggulangan


Karena

sulitnya

ditanggulangi

ditemukan

dengan

benda-benda

membangun

jejaring

asli

di

masyarakat,

dengan

komunitas-

komunitas terkait dengan kesejarahan sehingga diharapkan informasi
tentang keberadaan benda-benda bersejarah dapat diperoleh melalui
mereka.


Untuk menanggulangi terjadinya kesia-siaan dalam penelitian survey
koleksi, maka perlu ditetapkan adanya skala prioritas benda-benda
yang harus direkomendasikan untuk diadakan.

Gambar 70

Gambar 71

Tim survey melakukan studi lapangan di
rumah bapak Frans Harsono (anggota TP)

Salah satu lukisan karya Frans Harsono
(anggota TP) menceritakan pertempuran

c. Saran


Seiring dengan adaya program refitalisasi yang memiliki 6 sasaran
(fisik,

pencitraan,

pengelolaan),

program,

maka

sumber

revitalisai

daya

jaringan

manusia,

dapat

jaringan,

ditempuh

untuk

meningkatkan hasil survey koleksi. Semakin banyak membangun
jejaring dengan masyarakat (publik), semakin terbuka lebar masuknya
informasi keberadaan benda-benda bersejarah di masyarakat.


Agar hasil survey berupa rekomendasi benda-benda bersejarah yang
harus diadakan tepat sasaran, maka perlu direncanakan tujuan survey
itu sejak awal, sehingga akan memiliki dasar yang kuat jika harus
dihadapkan pada benda-benda yang memang tidak menjadi target
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sasaran survey. Hal ini perlu dari pada akan menyulitkan penyajiannya
di kemudikan hari.

2. Kajian Konservasi Koleksi Museum (rangka atap)
Kajian konservasi rangka atap merupakan sub komponen dari kajian
pengembangan museum. Kajian konservasi rangka atap dilaksanakan secara
kontraktual oleh PT. Tri Patra Konsultan pada bulan September 2016.
Kegiatan ini untuk mengetahui kondisi rangka atap seluruh bangunan yang
ada di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Dari kegiatan ini telah
tersedia satu hasil penelitian rangka atap Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta. Seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan lain, tentu saja ada
hambatan dalam pelaksanakaannya. Namun demikian telah ditempuh
langkah-langkah penanggulangannya. Agar hambatan-hambatan yang sama
tidak muncul lagi pada waktu-waktu yang akan datang maka perlu adanya
saran.

Gambar 72

Gambar 73

Sebagian rangka atap di atas gedung M3 yang
telah rapuh akibat rayap dan memerlukan

Sebagian rangka atap di atas gedung M4 yang
telah rapuh akibat rayap dan memerlukan

a. Hambatan


Lokasi rangka atap berada di atas plafon dan dibawah atap genting,
serta kondisinya gelap dan penuh dengan kabel beraliran listrik,
sehingga menyulitkan dalam melakukan observasi.



Letak kayu-kayu berada pada posisi sulit dan bahaya untuk dilakukan
observasi langsung.
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b. Penanggulangan


Dilakukan observasi dengan hati-hati dengan mengedepankan faktor
keselatamatan kerja.



Bagi kayu-kayu yang dalam posisi sulit, observasi dilakukan dengan
sistem analogi. Artinya dianalogikkan dangan kayu yang bisa
diobservasi dalam kondisi aman.

c. Saran


Agar kondisi rangka atap tetap terpantau secara berkesinambungan,
maka observasi rangka atap harus dilakukan secara berkala oleh tim
konservator museum.



Perlu instalasi penerangan di area atap (ruang antara genteng dan
plafon), hal ini untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi rangka
atap pada masa-masa mendatang.

B. Realisasi Anggaran
Sebagai UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta pada
tahun 2016, memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 14.500.000.000,- (empat
belas milyar lima ratus juta rupiah). Dari jumlah tersebut dialokasikan ke dalam
pos-pos pengeluaran yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Belanja pegawai merupakan pos pengeluaran yang dikhususnya untuk belanja
pegawai, yaitu meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai. Belanja barang
merupakan pos pengeluaran yang berupa keperluan sehari-hari perkantoran,
pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Selanjutnya
belanja modal, yaitu pos pengeluaran yang diperuntukkan untuk pengadaan
sarana prasarana yang merupakan aset tetap.
Sehubungan dengan adanya kebijakan Instruksi Presiden nomor 4 tahun
2016

tentang

langkah-langkah

penghematan

dan

pemotongan

belanja

kementerian / lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2016, maka pada
bulan Mei

dilaksanakan pemotongan anggaran yang diawali dengan self

blocking, yang kemudian dieksekusi pada tanggal 22 Juli 2016. Oleh karena itu
berdampak pada terjadinya perubahan dalam perencanaan kegiatan.
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Dari data capaian kinerja sasaran yang berhasil dikumpulkan, maka
realisasi anggaran dapat dijelasakan sebagai berikut :
a. Sasaran terlaksananya pengelolaan permuseuman, dari pagu anggaran Rp
697.588.000,- dapat terserap sebesar Rp 656.839.180,-

atau sebesar

94,16%.
b. Sasaran meningkatnya fungsi museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi,
dari pagu anggaran Rp 2.646.033.000,- dapat terserap sebesar Rp
2.126.511.590,- atau sebesar 80,37%.
c. Sasaran meningkatnya kajian pengembangan museum, dari pagu anggaran
Rp 61.625.000,- dapat terserap sebesar Rp 53.370.000,- atau sebesar
86,60%.

Berdasarkan data hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun tahun 2016, dari
total pagu Rp 13.540.199.000,-. berhasil terserap sebesar 89,63% atau sebesar
Rp 12.136.037.862,-. Adapun rincian mengenai serapan anggaran berdasarkan
jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pagu belanja pegawai sebesar Rp 4.529.506.000,- terserap sebesar

Rp

4.477.770.525,- atau sebesar 98,86%.
b. Pagu belanja Barang sebesar Rp 8.542.772.000,-

terserap sebesar

Rp

7.233.798.014,- atau 84,68%.

LAKIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Tahun 2016

73

c. Pagu belanja Modal sebesar Rp 467.921.000,- terserap sebesar

Rp

424.469.323,- atau 90,71%.
Sedangkan berdasarkan pada output kegiatan yang diprogramkan tahun
2016, rincian serapan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Koleksi museum yang dikelola dengan pagu anggaran sebesar Rp.
697.588.000,- telah terserap sebesar Rp. 656.839.180,- atau sebesar 94,16%.
b. Masyarakat yang mengapresiasi museum dengan pagu anggaran sebesar Rp.
2.646.033.000,- telah terserap sebesar Rp. 2.126.511.590,- atau sebesar
80,37%.
c. Kajian Pengembangan Permuseuman dengan pagu anggaran sebesar RP.
61.625.000,- telah terserap sebesar Rp. 53.370.000,- atau sebesar 86,60%.
d. Layanan Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.841.032.000,telah terserap sebesar Rp. 9.027.043.769,- atau sebesar 91,37%.
e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp.
293.921.000,- telah terserap sebesar Rp. 272.273.323,- atau sebesar 92,63%.
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BAB IV
PENUTUP

Penyusunan LAKIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta tahun 2016
merupakan bahan evaluasi sistem perencanaan secara menyeluruh. Selain itu juga
berfungsi

sebagai

media

koordinasi

organisasi

pemerintah

serta

wujud

pertanggungjawaban tertulis dari Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta terhadap
pemerintah. Secara garis besar, LAKIP Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Secara fisik capaian kegiatan mencapai 113%, dengan didukung dengan serap
anggaran mencapai 89,63% dari total pagu Rp. 13.540.199.000,- atau sebesar
Rp.

12.136.037.862,-

sehingga

terdapat

sisa

anggaran

sebesar

Rp.

1.404.161.138,-.
2. Dari pencermatan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, unsur
penting untuk mencapai target yang telah ditentukan terletak pada persiapan dan
perencanaan yang matang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara detail
dalam perencanaan adalah waktu pelaksanaan, tempat pelaksanan, sasaran
pelaksanaan, serta yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi internal dan
eksternal jika kegiatan itu dilaksanakan lintas sektoral.
3. Masalah pemotongan anggaran di tengah kegiatan berlangsung juga perlu di
perhatikan. Artinya perlu ada rencana cadangan jika terjadi pemotongan
anggaran. Perlu ada skala prioritas kegiatan yang jika ada pemotongan anggaran
sudah disiapkan untuk tidak dilaksanakan. Juga pada akun perjalanan dinas perlu
ada pencermatan, karena pada bagian itulah yang sering sekali dilakukan
pemangkasan anggaran.
4. Dalam rangka menuju museum yang pertisipatori, dengan menitikberatkan pada
keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh
museum, maka perhatian terhadap komunitas-komunitas yang muncul di
masyarakat perlu ditingkatkan. Hal itu mengingat komunitas sangat berpotensi
untuk dijadikan mitra dan agen museum yang sangat potensial.
5. Dengan

semakin

bayaknya

muncul

komunitas-komunitas

yang

ada

di

Yogyakarta, perlu ada penelitian / kajian tentang keberadaan komunitas tersebut.
Selanjutnya mereka perlu diberi wadah untuk berkumpul untuk mengadakan
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jaring opini mereka guna menaring ide dan gagasannya dalam mengapresiasi
museum, sehingga hubungan antara museum dan masyarakat benar-benar
dapat mewujudkan Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang partisipatori
dengan kata kunci keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan museum.
Demikianlah LAKIP tahun 2016 ini kami susun agar dapat menjadi umpan balik
untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Dari LAKIP ini pula dapat
diketahui akar masalah kegagalan, cara penanggulangan dan saran sera
rekomendasi agar permasalahan yang sama tidak muncul kembali di masa-masa
mendatang.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN
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LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
PER : 31 DESEMBER 2016
: B.19
Format
Dana DIPA
Nama SatKer : [547712] KANTOR MUSEUM BENTENG VRED Realisasi
Keuangan
Fisik
KODE

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

Alokasi

: Rp
: Rp
:
:

13.540.199.000,00
12.136.037.862,00
89,63%
113,99%

TOTAL
Realisasi

%

SISA
ANGGARAN

547712

KANTOR MUSEUM BENTENG VREDEBURG,
JOGJAKARTA
023.15
DITJEN KEBUDAYAAN
023.15.12
Program Pelestarian Budaya
023.15.12.5178 PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
5178.001
KOLEKSI MUSEUM YANG DIKELOLA
5178.001.001
100
A
B
102
A
B
104
A
B
C
105
A
107
A
5178.004
5178.004.001
100
A
B
C
D
E
F
101
A
B
C
103
A
B
C
E
F
G
H
104
A
B
C
D

13.540.199.000
697.588.000

12.136.037.862
656.839.180

89,63%
94,16%

1.404.161.138
40.748.820

Tanpa Sub-Output

697.588.000

656.839.180

94,16%

40.748.820

Restorasi Koleksi Museum
Restorasi Koleksi
Restorasi Dome Diorama
Pengkajian Koleksi Museum
Pengkajian Koleksi Museum terkait Rumah Sakit
Santo Yusuf Boro
Pengkajian Koleksi Museum terkait Bambu
Runcing
Konservasi Koleksi Museum
Konservasi Rutin
Fumigasi
Konservasi Patung dan Relief Monumen
Serangan Umum 1 Maret
Reproduksi Koleksi Museum
Pengadaan Replika Pendukung Tata Pameran
Pendataan Koleksi Museum
Tanpa Sub-Komponen
MASYARAKAT YANG MENGAPRESIASI MUSEUM
Tanpa Sub-Output
Lomba dan Festival
Lomba Lukis dan Mewarnai
Lomba Marching Band
Lomba Cerita Sejarah Tingkat SMP dan SMA
Lomba Macapat Tingkat SMP dan SMA
Festival Lagu Perjuangan
Selfblocking
Seminar dan Diskusi
Seminar Museum dan Sejarah
Sarasehan Temu Tokoh
Sarasehan Temu Komunitas
Pameran
Pameran Temporer Museum
Pameran Bersama di Jawa Tengah
Pameran Bersama di Kalimantan
Pameran Bersama Barahmus DIY
Pameran Keliling kabupaten/Kota
Museum Perjuangan Expo
Vredeburg Fair
Sosialisasi
Travel Dialog Kolektif di Jawa Tengah dan Jawa
Barat
Travel Dialog Kolektif di Jawa Timur
Travel Dialog Kolektif di Jawa Barat dan Banten
Travel Dialog Kolektif di Lampung

238.000.000
58.000.000
180.000.000
44.613.000
22.309.000

234.442.000
56.250.000
178.192.000
32.267.500
15.743.400

98,51%
96,98%
99,00%
72,33%
70,57%

3.558.000
1.750.000
1.808.000
12.345.500
6.565.600

22.304.000

16.524.100

74,09%

5.779.900

224.000.000
80.000.000
74.000.000
70.000.000

222.187.500
79.434.500
73.255.000
69.498.000

99,19%
99,29%
98,99%
99,28%

1.812.500
565.500
745.000
502.000

175.000.000
175.000.000
15.975.000
15.975.000
2.646.033.000
2.646.033.000
545.972.000
68.854.000
86.394.000
63.986.000
64.109.000
52.012.000
210.617.000
189.914.000
63.426.000
65.368.000
61.120.000
1.142.285.000
161.657.000
65.359.000
111.228.000
133.367.000
194.595.000
209.463.000
266.616.000
767.862.000
9.400.000

152.196.000
152.196.000
15.746.180
15.746.180
2.126.511.590
2.126.511.590
326.200.300
68.212.000
82.520.000
62.149.000
63.835.500
49.483.800
185.954.000
62.263.000
63.534.000
60.157.000
951.020.490
159.496.740
47.919.250
79.381.000
193.875.000
208.332.500
262.016.000
663.336.800
9.088.000

86,97%
86,97%
98,57%
98,57%
80,37%
80,37%
59,75%
99,07%
95,52%
97,13%
99,57%
95,14%

99,63%
99,46%
98,27%
86,39%
96,68%

22.804.000
22.804.000
228.820
228.820
519.521.410
519.521.410
219.771.700
642.000
3.874.000
1.837.000
273.500
2.528.200
210.617.000
3.960.000
1.163.000
1.834.000
963.000
191.264.510
2.160.260
17.439.750
31.847.000
133.367.000
720.000
1.130.500
4.600.000
104.525.200
312.000

13.532.000
11.508.000
22.860.000

9.168.000
11.248.000
20.313.800

67,75%
97,74%
88,86%

4.364.000
260.000
2.546.200
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97,91%
98,17%
97,19%
98,42%
83,26%
98,66%
73,32%
71,37%
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KODE

E
F
G
H
I
J
K
L
M
5178.012

PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
g
p g
Travel Dialog Kolektif di Sulawesi Selatan
Kemah Budaya
Museum Masuk Kampus
Talkshow Museum Melalui Media Siaran Radio
Talkshow Museum Melalui Media Siaran Televisi

Alokasi
19.292.000
259.670.000
70.515.000
55.340.000
21.996.000

TOTAL
Realisasi
16.972.000
242.797.900
47.231.800
51.962.500
8.400.000

%
,
87,97%
93,50%
66,98%
93,90%
38,19%

SISA
ANGGARAN
2.320.000
16.872.100
23.283.200
3.377.500
13.596.000

67.225.000
137.732.000
23.122.000
55.670.000
61.625.000

60.484.800
126.495.000
15.675.000
43.500.000
53.370.000

89,97%
91,84%
67,79%
78,14%
86,60%

6.740.200
11.237.000
7.447.000
12.170.000
8.255.000

61.625.000
11.625.000
11.625.000
50.000.000
50.000.000

53.370.000
4.400.000
4.400.000
48.970.000
48.970.000

86,60%
37,85%
37,85%
97,94%
97,94%

8.255.000
7.225.000
7.225.000
1.030.000
1.030.000

5178.994

Sepeda Jelajah Wisata Bersejarah
Ngejam di Museum
Layanan Bioskop Keliling
Layanan Bioskop Museum
KAJIAN PENGEMBANGAN PERMUSEUMAN (TATA
PAMERAN, PENGUNJUNG, DAN KOLEKSI)
Tanpa Sub-Output
Kajian Tata Pameran Tetap
Kajian Survey Koleksi
Pengkajian Konservasi Museum
Kajian Konservasi Rangka Atap Benteng
Vredeburg
LAYANAN PERKANTORAN

9.841.032.000

9.027.043.769

91,73%

813.988.231

5178.994.001

Tanpa Sub-Output

9.841.032.000

9.027.043.769

91,73%

813.988.231

Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Keperluan Sehari-hari Perkantoran
Langganan Daya dan Jasa
Pemeliharaan Kantor
Pembayaran Terkait pelaksanaan Operasional
Kantor
Selfblocking
Layanan Internal Organisasi
Pencetakan/penerbitan/Penggandaan
Kegiatan Dokumentasi Perkantoran
Kegiatan Perpustakaan
Pemeliharaan Tata Pameran
Jamuan Tamu Kantor
Konsultasi Teknis
Bimbingan Teknis
Kegiatan Koordinasi Dalam Kota
Kegiatan Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
Program
Selfblocking
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
Tanpa Sub-Output
Peralatan dan Mesin
Peralatan Kantor
Peralatan Laboratorium
Fasilitas Perkantoran
Peralatan Dokumentasi

4.529.506.000
4.529.506.000
4.324.605.000
1.247.964.000
547.030.000
1.859.899.000
431.100.000

4.477.770.525
4.477.770.525
3.831.726.321
1.136.243.110
511.386.719
1.792.131.306
391.965.186

98,86%
98,86%
88,60%
91,05%
93,48%
96,36%
90,92%

51.735.475
51.735.475
492.878.679
111.720.890
35.643.281
67.767.694
39.134.814

238.612.000
986.921.000
280.250.000
6.000.000
19.000.000
118.630.000
31.600.000
270.900.000
28.533.000
60.750.000
57.258.000

717.546.923
279.960.000
1.045.000
17.000.000
97.630.728
12.155.775
222.485.130
6.819.800
45.350.000
35.100.490

72,71%
99,90%
17,42%
89,47%
82,30%
38,47%
82,13%
23,90%
74,65%
61,30%

238.612.000
269.374.077
290.000
4.955.000
2.000.000
20.999.272
19.444.225
48.414.870
21.713.200
15.400.000
22.157.510

114.000.000
293.921.000
293.921.000
293.921.000
123.921.000
88.000.000
77.000.000
5.000.000

272.273.323 92,63%
272.273.323 92,63%
272.273.323 92,63%
115.000.000 92,80%
85.272.000 96,90%
67.001.323 87,01%
5.000.000 100,00%

114.000.000
21.647.677
21.647.677
21.647.677
8.921.000
2.728.000
9.998.677
-

5178.012.001
100
A
104
A

001
A
002
A
B
C
D
E
011
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
5178.997
5178.997.001
007
A
B
C
D
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TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya
peran museum
sebagai wahana
edukasi bernuansa
edutainment.

Meningkatnya fungsi
museum sebagai
sarana edukasi dan
rekreasi.

Meningkatnya
Terlaksananya
peran museum
pengelolaan
sebagai wahana
permuseuman.
pelestari benda dan
nilai sejarah
perjuangan bangsa

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM KEGIATAN
Restorasi Koleksi Museum
1 Restorasi Koleksi Realia
2 Restorasi koleksi Maket /
Peta
3 Restorasi Dum Diorama
Pendataan Koleksi
1 Koleksi yang direinventarisasi

68.000.000

54.000.000

175.780.000
72.500.000

25 kol

40 kol

4 kol
5 kol

-

- org
- org

15.450.000

100 org

org
org
org
org

org
org
org
org
org

- org
2.000 org

2.000 org
- org

4.000
10.000
-

53.323.000
53.223.000

2.000 org
2.000 org

- org

193.062.000
199.547.000
199.470.000
199.750.000

57.519.000

2.000 org

- org

- org

4.000 org

- org
- org

2.000
2.000

108.715.000

1.000 org

org
org
org
org
org
org

150 org
150 org
150 org

1.000
1.250
25
25
100
2.000

2 kol

3 kol

- kol

12.480.000

210.527.000
292.716.000
-

116.113.000
76.533.000

111.228.000

65.359.000
-

-

-

-

161.657.000

-

66.206.000
64.168.000
61.120.000

72.354.000
84.644.000
35.235.000
34.485.000
42.482.000
50.134.000

79.600.000

175.000.000

-

80.000.000
74.000.000
70.000.000

150 kol
25 kol

15.975.000

180.000.000

58.000.000
-

6.992 kol

71.628.000

97.624.000
94.079.000

575.259.000

5.000 org

1.000 org

66.591.000
58.425.000
49.675.000

150 org
150 org
150 org

1.000 org

58.752.000
71.926.000
29.605.000
30.547.000
32.017.000
43.037.000

org
org
org
org
org
org

1.000
250
25
25
100
2.000

60.000.000

13.825.000

6.961 kol

5 kol

175.608.000

3 kol
250 kol

250 kol

100 kol
- kol

TAHUN 2016

66.050.000
42.651.000

250 kol
6 kol

TAHUN 2015

Pameran Bersama Sumatra
- org
Pameran Bersama Irian
- org
Pameran Bersama Maluku
- org
Pameran Bersama Bali
- org
1.500 org
Pameran Bersama Barahmus
DIY
17 Museum Perjuangan Expo
3.000 org
18 Vredeburg Fair 2015
10.000 org
19 Pameran Keliling Kabupaten/K
2.650 org
2.000 org
20 Pameran Museum Benteng
Vredeburg di Mall
Penyelenggaraan Sosialisasi
150 org
1 Travel Dialog Kolektif di Jawa
Tengah

12
13
14
15
16

Konservasi Koleksi Museum
1 Pemeliharaan koleksi
museum
2 Fumigasi koleksi
4 Konservasi patung dan relief
Monumen Serangan Umum 1
Maret 1949
5 Konservasi patung dan relief
Museum Perjuangan
Yogyakarta
Reproduksi Koleksi Museum
1 Pengadaan koleksi museum
Pendokumentasian Koleksi
1 Visualisasi koleksi museum
Jumlah Masyarakat yang Penyelenggaraan Lomba dan Fest
mengapresiasi museum 1 Lomba Lukis dan Mewarnai
2 Lomba Marching Band
3 Lomba Cerita Sejarah
4 Lomba Macapat
5 Festival Lagu Perjuangan
6 Karnaval Museum
Pelaksanaan Seminar dan
1 Seminar
2 Temu Tokoh
3 Saresehan
Penyelenggaraan Pameran
1 Pasar Malam Museum
2 Lomba dan Festival
3 Pameran Museum
4 Pameran Temporer Museum
1
5 Pameran Temporer Museum
2
6 Pameran Temporer Museum
3
7 Pameran Bersama di Jawa
Timur
8 Pameran Bersama di Jawa Te
9 Pameran Bersama di Jawa
Barat
10 Pameran Bersama Sulawesi
11 Pameran Bersama Klimantan

Jumlah koleksi yang
dikelola

3 kol

org
org
org
org
org
org

100 org

org
org
org
org

org
org
org
2.000 org
2.000 org

org
2.000 org

2.000 org
org

org

org

org

4.000 org

5.000 org
org

150 org
150 org
150 org

1.000
250
25
25
100
2.000

2 kol

2 kol

40 kol

150 kol
25 kol

7.032 kol

250 kol

13.478.400

227.369.160
316.133.280
231.385.200
231.710.000

125.402.040
82.655.640

120.126.240

70.587.720
-

-

-

-

667.300.440
174.589.560

71.502.480
69.301.440
66.009.600

85.968.000
78.142.320
91.415.520
38.053.800
37.243.800
45.880.560
54.144.720

189.000.000

62.640.000

79.920.000
75.600.000

86.400.000

17.253.000

194.400.000

62.640.000
-

TAHUN 2017
100 kol
kol

4.000
10.000
3.000
2.000
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org
org
org
org
org
org

org
org
org
org

100 org

4.000
10.000
3.000
-

org
org
org
2.000 org
2.000 org

org
2.000 org

2.000 org
org

org

org

org

4.000 org

org
org

150 org
150 org
150 org

1.000
250
25
25
100
2.000

2 kol

2 kol

- kol

100 kol
25 kol

7.042 kol

250 kol

3 kol

100 kol
kol

14.287.104

241.011.310
335.101.277
245.268.312
-

132.926.162
87.614.978

127.333.814

74.822.983
-

-

-

-

185.064.934

75.792.629
73.459.526
69.970.176

91.126.080
82.830.859
96.900.451
40.337.028
39.478.428
48.633.394
57.393.403

200.340.000

-

84.715.200
80.136.000

91.584.000

18.288.180

206.064.000

66.398.400
-

TAHUN 2018

org
org
org
org
org
org

100 org

4.000 org
10.000 org
3.000 org
org

org
org
org
2.000 org
2.000 org

org
2.000 org

2.000 org
org

org

org

org

4.000 org

5.000 org
org

150 org
150 org
150 org

1.000
250
25
25
100
2.000

2 kol

2 kol

40 kol

100 kol
25 kol

7.050 kol

250 kol

2 kol

100 kol
kol

15.144.330

255.471.988
355.207.353
259.984.411
268.783.600

140.901.732
92.871.877

134.973.843

79.312.362
-

-

-

-

774.068.510
196.168.830

80.340.187
77.867.098
74.168.387

96.593.645
87.800.711
102.714.478
42.757.250
41.847.134
51.551.397
60.837.007

212.360.400

72.662.400

89.798.112
84.944.160

97.079.040

19.385.471

218.427.840

70.382.304
-

TAHUN 2019
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i

k t

TUJUAN

Meningkatkan
peran museum
sebagai sumber
informasi

M

SASARAN

Meningkatnya kajian
pengembangan
museum

T l k

Jumlah museum yang
direvitalisasi
Jumlah Kajian
Pengembangan
Museum

l hk l k i

INDIKATOR KINERJA

J

PROGRAM KEGIATAN

Kajian tata pameran museum
Kajian Pengunjung
1 Kajian Pengunjug
Pengkajian Koleksi Museum
1 Kajian Koleksi 1
2 Kajian Koleksi 1
3 Kajian Konservasi Koleksi

R
t
i Dialog
K l k Kolektif
iM
di Jawa
2 Travel
Timur
3 Travel Dialog Kolektif di Jawa B
4 Travel Dialog Kolektif di
Sumatra
5 Travel Dialog Kolektif di
Kalimantan
6 Travel Dialog Mandiri di Jawa
Tengah
7 Kemah Budaya Museum
8 Museum Masuk Sekolah
9 Sepeda Jelajah Wisata
Sejarah
10 Talkshow Museum Melalui
Media Siaran Radio
11 Talkshow Museum Melalui
Media Siaran Televisi
12 Ngejam Di Museum
13 Layanan Bioskop Keliling
14 Layanan Bioskop Museum
15 Branding Stiker Kendaraan Um
Revitalisasi museum
271.901.000
90.602.000
138.900.000
116.450.000
90.348.000

- org
300 org
250 org
300 org
2.000 org
1.500 org

1 kaj
1 kaj
- kaj

15.816.000
15.816.000
-

62.480.000
69.216.000
117.370.000
130.586.000

-

- org

org
org
org
org

15.998.000
-

150 org
- org

400
600
1.800
2.500

16.002.000

TAHUN 2015
150 org

org
org
org
org

1 kaj
1 kaj
1 kaj

1 kaj

1.200
1.200
2.400
-

450 org

1.000 org

300 org
250 org
300 org

- org

100 org

100 org
100 org

21.409.000
21.404.000
50.000.000

11.625.000

126.482.000
50.786.000
95.270.000
-

63.988.000

95.340.000

333.066.000
83.875.000
207.975.000

-

25.098.000

13.628.000
23.522.000

13.232.000

TAHUN 2016
100 org

1 kaj
1 kaj

1 kaj

1.200 org
1.200 org
2.400 org
org
1 mus

450 org

1.000 org

300 org
250 org
300 org

org

100 org

100 org
100 org

23.121.720
23.116.320

25.000.000

136.600.560
54.848.880
102.891.600
3.500.000.000

69.107.040

102.967.200

359.711.280
90.585.000
224.613.000

-

27.105.840

14.718.240
25.403.760

14.290.560

TAHUN 2017
100 org

1 kaj
1 kaj
1 kaj

1.200 org
1.200 org
2.400 org
org

450 org

1.000 org

300 org
250 org
300 org

org

100 org

100 org
100 org

24.509.023
24.503.299
-

144.796.594
58.139.813
109.065.096
-

73.253.462

109.145.232

381.293.957
96.020.100
238.089.780

-

28.732.190

15.601.334
26.927.986

15.147.994

TAHUN 2018
100 org

1 kaj
1 kaj
1 kaj

1 kaj

1.200 org
1.200 org
2.400 org
org
1 mus

450 org

1.000 org

300 org
250 org
300 org

org

100 org

100 org
100 org

25.979.565
25.973.497
-

26.500.000

153.484.389
61.628.202
115.609.002
4.500.000.000

77.648.670

115.693.946

404.171.594
101.781.306
252.375.167

-

30.456.122

16.537.414
28.543.665

16.056.873

TAHUN 2019
100 org

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI
ANGGARAN

7.531 kol

697.588.000

TARGET
KINERJA
7.636

Jumlah Masyarakat yang
mengapresiasi museum

36.400 org

2.646.033.000

62.525

Jumlah Kajian
Pengembangan Museum

2 kaj

61.625.000

2

Terlaksananya pengelolaan Jumlah koleksi yang
permuseuman.
dikelola
Meningkatnya fungsi
museum sebagai sarana
edukasi dan rekreasi.
Meningkatnya kajian
pengembangan museum

TARGET
KINERJA

%
101,39%

ANGGARAN

%

656.839.180

94,16%

171,77% 2.126.511.590

80,37%

100,00%

86,60%

53.370.000

