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 Dalam rangka pencapaian sasaran 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024),
Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyusun Rencana Strategis Tahun
2020-2024. Hal itu sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban kinerja, kantor /
lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis. Hal ini untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengawasan serta terjamin wujud penggunaan sumber daya yang ada secara
efisien, efektif dan akutantabel
 Selain itu, Renstra ini disusun sebagai upaya mengembangkan tugas dan
fungsi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan Renstra ini merupakan wujud
komitmen yang dipedomani serta dilaksanakan. Dalam Renstra ini,
didefinisikan tujuan,sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra
ini juga menjadi instrumen pokok dalam rangka peningkatan pengawasan
dan akuntabilitas aparatur negara.
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komitmen yang dipedomani serta dilaksanakan. Dalam Renstra ini,
didefinisikan tujuan,sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam kurung waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra
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dan akuntabilitas aparatur negara.
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BAB I
PENDAHULUAN

Di bab ini berisikan telaah

kondisi umum dari rencana

strategis 2020-2024

sebelumnya disesuaikan

dengan faktor pendukung dan

penghambat pada masa

pandemi covid 19.



LatarBelakang

   Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai salah satu museum sejarah
perjuangan bangsa Indonesia mempunyai tujuan memberi gambaran secara
obyektif kepada masyarakat mengenai sejarah lahirnya Naskah Proklamasi
yang kemudian dibacakan oleh Bapak Proklamator Ir. Soekarno pada 17
Agustus 1945. Perjalanan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan
tidak terlepas dari peranan gedung yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 1.
Berkumpulnya para pemimpin bangsa di gedung ini pada 16 – 17 Agustus 1945
merupakan awal proses Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan
gedung ini mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi yang patut diketahui
oleh masyarakat luas. 
  Penetapan gedung tempat terjadinya peristiwa perumusan naskah
proklamasi menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0476/1992 tanggal
24 November 1992 merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah
untuk merevitalisasi bangunan bersejarah menjadi tempat pelestarian nilai-
nilai yang terkandung dalam sejarah perumusan naskah proklamasi untuk
kepentingan generasi muda. 
     Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai salah satu Unit Pelaksana
Teknis di bidang kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi memiliki tugas dan
fungsi pokok yaitu melakukan pengumpulan, registrasi dan dokumentasi,
pengkajian, perawatan dan pengamanan, penyajian dan publikasi serta
layanan edukasi kultural mengenai nilai sejarah, budaya dan ilmiah tentang
sejarah perumusan naskah proklamasi. 
     Dokumen Renstra Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini merupakan
penyempurnaan dan penyesuaian setelah perubahan/penambahan indikator
kinerja mengikuti perubahan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan diturunkan rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan
memperoleh perluasan wewenang untuk menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang kebudayaan terutama cagar budaya. Selain untuk
menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan rencana
strategis juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya
Museum Perumusan Naskah Proklamasi dalam menjalankan tugas dan fungsi
dalam keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019. Corona Virus Disease 2019
yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan Museum Perumusan
Naskah Proklamasi tutup dan melaksanakan kegiatan secara virtual. Maka,
perubahan rencana strategis ini juga akan membawa upaya-upaya menekan
dampak turunnya kualitas penyebaran informasi sejarah dan museum selama
pandemi. Upaya ini akan dilakukan – salah satunya dengan melakukan
akselerasi media penyebaran informasi.
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1. Kondisi Umum1.
  Museum Perumusan Naskah Proklamasi terus berupaya meningkatkan
peran museum dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan
kebudayaan utamanya sejarah serta hal berkaitan didalamnya. Hal ini antara
lain dilakukan dengan terus menyebarkan informasi mengenai museum
terutama sejarah sekitar proklamasi. Dalam 2015-2019, museum mulai
menargetkan para milenial dengan menyampaikan informasi secara digital
baik publikasi melalui media sosial maupun media digital. Oleh karena itu,
hasil dari rencana strategis 2015-2019 akan menjadi acuan dalam menyusun
rencana strategis 5 tahun mendatang. Namun capaian rencana strategis tidak
lepas dari faktor pendukung dan penghambat. Berikut capaian rencana
strategis 2015-2019 :

 Renstra Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini disusun sesuai dengan
pedoman teknis penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga yang
diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-
2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana strategis ini lebih
mendukung peran Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mendukung
tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden.
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Sasaran strategis #1. Terlaksananya pengelolaan Koleksi Museum dengan
indikator Jumlah Koleksi Museum yang di Kelola

 Berdasarkan data kinerja diatas, di tahun 2016 hingga 2018 target tidak
mencapai target yang direncanakan dalam rencana strategis. Hal ini
disebabkan pada tahun 2016 salah satu kegiatan pendukung dalam indikator
tersebut mengalami pemotongan anggaran akibat efisiensi satuan kerja.
Untuk tahun 2017 hingga 2018 terjadi perubahan kegiatan pendukung
indikator disebabkan urgensi koleksi yang mengalami kerusakan akibat
storage koleksi mengalami kenaikan kelembapan akibat curah hujan yang
besar dan bocor. Perubahan kegiatan dari dokumentasi koleksi menjadi
digitalisasi koleksi. Proses digitalisasi yang memakan waktu yang lama untuk 1
koleksi berbahan kertas, menyebabkan penurunan realisasi dari target yang
direncanakan.  Namun tahun 2019 realisasi melebihi target yang di
rencanakan. Hal ini disebabkan kegiatan pendukung indikator melebihi dari
target yang di rencanakan setahun. Kegiatan tersebut yaitu inventarisasi
koleksi dan katalogisasi koleksi. Dari 2 kegiatan pendukung (Dokumentasi
koleksi dan konservasi koleksi) menjadi 4 kegiatan pendukung Koleksi
Museum yang di Kelola (Dokumentasi koleksi inventarisasi koleksi, katalogisasi
koleksi dan konservasi koleksi).
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Berdasarkan realisasi diatas, tahun 2016 realisasi tidak mencapai target yang di
tentukan. Target 2016 sebesar 62.900 pengunjung dengan realisasi 41.408
pengunjung. Hal tersebut disebabkan beberapa komponen yang mendukung
indikator ini mengalami pemotongan anggaran sehingga kegiatan tidak
dapat direalisasikan. Namun tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami
kenaikan signifikan jumlah masyarakat yang apresiasi museum dari target
yang ditentukan. Hal ini disebabkan beberapa komponen tidak mencapai
target yang direncanakan namun dapat ditutupi dengan komponen kegiatan
yang lain guna mencapai sasaran indikator masyarakat yang mengapresiasi
museum dan Menciptakan konten kegiatan yang kreatif untuk pendukungan
kegiatan tertentu yang direncanakan oleh kebijakan pemerintah pusat seperti
Pekan Kebudayaan Indonesia. Hal ini dapat dijadikan acuan untuk
perencanaan program di tahun selanjutnya. Realisasi kegiatan yang melebihi
target yaitu kegiatan pameran dan seminar nasional.

Sasaran strategis #2. Meningkatnya fungsi Museum sebagai sarana edukasi
dan rekreasi dengan indikator Masyarakat yang Mengapresiasi Museum.
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Berdasarkan realisasi diatas, tahun 2016 dan 2018 realisasi tidak mencapai
target yang di tentukan. Target 2016 sebesar 8 kajian dengan realisasi 6 kajian
sedangkan target 2018 sebesar 4 kajian dengan realisasi 3 kajian. Hal tersebut
disebabkan beberapa komponen yang mendukung indikator ini mengalami
pemotongan anggaran sehingga 2 kegiatan tidak dapat direalisasikan di
tahun 2016 dan 1 kegiatan kajian pengembangan permuseuman di tahun
2018. Pada kurun waktu 3 tahun renstra telah berhasil menerbitkan DED
Revitalisasi Museum secara keseluruhan yang akan digunakan untuk bekal
pelaksanaan revitalisasi museum dan renovasi gedung perkantoran secara
bertahap.

Sasaran strategis #3. Meningkatnya Kajian Pengembangan Permuseuman
dengan indikator Jumlah kajian pengembangan permuseuman.
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Sasaran strategis #4. Terselenggaranya Layanan dalam rangka pendukungan
Manajemen dan Tata Kelola bidang Permuseuman dengan indikator Jumlah
Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola Bidang

Permuseuman

Sasaran strategis yang ke empat merupakan sasaran yang melibatkan sumber
daya yang miliki museum guna mendukung pengelolaan permuseuman.
Layanan yang dimaksud berupa layanan perkantoran, layanan manajemen
satuan kerja, dan layanan sarana prasarana. Termasuk penilaian SAKIP kantor
Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang diberikan Biro Perencanaan
Kemdikbudristek. Sasaran strategis Layanan Manajemen dan Tata Kelola terbit
pada tahun 2018 sehingga di tahun 2015 hingga 2017 tidak dijabarkan pada
tabel.
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Dari tabel diatas menunjukkan beberapa sasaran yang melebihi target dan
kurang dari target. Sasaran yang melebihi target yaitu Meningkatnya fungsi
Museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi dengan indikator Masyarakat
yang Mengapresiasi Museum. Hal tersebut diatas tidak dapat dilepaskan dari
factor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut
yaitu:
1.     Museum dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga tokoh sehingga
dalam menggali informasi sejarah lebih mudah. 
2.  Perkembangan teknologi informasi menyadarkan para kurator dalam
mengelola arsip koleksi agar dapat informasi mengenai sejarah bisa
menembus pangsa milenial dan menjaga dokumentasi koleksi kepada
penerus bangsa.
3.     Keterlibatan beberapa komunitas dan stakeholder terkait dalam berbagai
kegiatan di museum berpengaruh pada keberhasilan kegiatan publik dan
penyebaran informasi sejarah.
4.  Program publik pendukung kegiatan besar pengaruhnya terhadap
kuantitas masyarakat yang terlibat.
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5.  SDM museum, khsusunya bidang kurator telah banyak mendapatkan
pelatihan, bahkan diantara mereka ada yang sudah menempuh S2 museologi.
6.   Menjalin kemitraan dengan narasumber dari Perguruan Tinggi membantu
banyak dalam kajian sejarah museum.
7.   Menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dalam pencairan sumber
sejarah
8. Teknologi pertemuan daring bisa menyebarkan informasi sejarah dan
museum dengan cakupan lebiih luas selama terjangkau fasilitas internet. 

   Pengembangan SDM, peningkatan fasilitas museum serta kerjasama
dengan berbagai komunitas terbukti membantu museum untuk
mendekatkan masyarakat dalam peningkatan peran museum. Keterlibatan
masyarakat perlu diposisikan sebagai subyek dalam beberapa kegiatan di
museum. Masyarakat yang semula pasif, memandang museum hanya sebagai
tempat menyimpan benda. Kini bergerak aktif sebagai penyelenggaran yang
bertanggungjawab dalam kesuksesan keberadaan museum.
 
      Selain faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam pencapaian
teraget kinerja sasaran ini, yaitu :
1.     Kondisi fisik koleksi sudah rentan untuk aktivitas fisik
2.    Storage yang belum memadai untuk menyimpan koleksi sejarah
3. SDM museum yang belum sepenuhnya berkompeten dalam proses
digitalisasi arsip sejarah melalui teknologi informasi
4. Kegiatan yang berulang-ulang dan persaingan kegiatan yang sama
sehingga mengakibatkan jenuh dan tersaingi dengan kompetitor.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana museum termasuk pemanfaatan
teknologi. Ruang Auditorium yang belum memadai untuk kegiatan besar,
seperti Seminar, Ceramah, Diskusi, Lomba, khususnya untuk kegiatan
pameran temporer dan dilaksanakan di Museum Perumusan Naskah
Proklamasi.
6.  Fasilitas kaum difabel dan anak usia dini belum diampu sepenuhnya oleh
Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 
7. Transportasi umum menuju museum masih kurang dan lokasi museum
yang berdekatan dengan rumah diplomat menyebabkan keberadaan
museum dianggap sebagai rumah diplomat bukan museum.
8. Keberadaan sumber sejarah yang belum bisa dijangkau khususnya
mengenai tokoh Laksamana Maeda serta informasi mengenai Laksamana
Maeda masih minim.
9. Keberadaan arsip/koleksi sejarah yang asli sangat minim, sehingga
diperlukan data pendukung.
10.  Pandemi covid menyebabkan pengunjung ke museum secara luring
berkurang drastis dan teknis museum harus bekerja keras menciptakan ide
konten kreatif untuk tetap menyebarkan informais sejarah dan museum
kepada masyarakat secara virtual.
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2. Potensi dan Permasalahan1.

1.Optimalisasi sarana dan prasarana museum termasuk pemanfaatan
teknologi masih kurang.
2.Force major Pandemi COVID 19 yang berlangsung selama 2 tahun berturut-
turut menyebabkan aktivitas museum mati suri. Sehingga diperlukan
kreativitas cepat agar keberadaan atau posisi museum tidak dilupakan.
3.Tata pameran yang menampilkan peran Laksamana Tadashi Maeda selaku
pemilik rumah saat itu masih minim informasi.
4.Fasilitas kaum difabel dan anak usia dini belum optimal.
5.Belum optimalnya dokumentasi dan pengarsipan data sejarah. Proses
digitalisasi masih bertahap.
6.Pengolahan data-data sekundar belum tertata dan terolah dengan baik.
Diperlukan pengoleksian data (Bank Data) baik museum maupun administrasi
pada masing-masing fungsional jabatan untuk memudahkan pengolahan
data selanjutnya.
7.Informasi museum dan sejarah belum tersosialisasikan dengan baik di luar
Jakarta. Tersekspos secara bertahap pada media sosial Museum Perumusan
Naskah Proklamasi.

a.Permasalahan

b. Analisi Masalah
 Museum Perumusan Naskah Proklamasi menempatkan dirinya sebagai
instansi layanan publik dalam rangka penyebaran informasi non formal
mengenai sejarah proklamasi. Hal ini menyebabkan museum harus mengikuti
arus globalisasi untuk mempertahankan eksistensi museum di mata
masyarakat. Museum menyadari masih terdapat permasalahan dasar yang
harus segera di benahi agar tidak terpuruk oleh jaman. 
 Tantangan yang harus dihadapi sumber daya museum harus mempunyai
kreasi dan inovasi dalam interior tampilan pameran tetap dan temporer untuk
menampilkan kilasan cerita sejarah proklamasi agar pengunjung khususnya
generasi muda tidak merasa jenuh. Media digital di era perkembangan
teknologi informasi cukup membantu museum untuk menampilkan konten
cerita sejarah proklamasi. Namun globalisasi yang terus berputar dan
perkembangan teknologi informasi meningkat menjadi tantangan sendiri
untuk menyesuaikan tampilkan museum digital di masa depan.  Kajian
mengenai salah satu tokoh kunci yaitu Laksaman Tadashi Maeda yang belum
optimal pada tampilkan pameran museum. Apa yang melatarbelakangi beliau
bersedia meminjamkan kediamannya sebagai tempat perumusan naskah
proklamasi, peran dan kondisi kehidupan beliau saat dan pasca proklamasi
belum sepenuhnya tertuang di museum.
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Museum merupakan museum khusus yang menampilkan alur sejarah
khusus tempat perumusan naskah proklamasi.
Bangunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, terdaftar sebagai
bangunan cagar budaya tingkat nasional.
Terdapat banyak komunitas yang berpotensi untuk dijadikan mitra
kegiatan.1.    

Weekness (kelemahan) yang dimiliki oleh Museum Perumusan Naskah
Proklamasi :
Keterbatasan pengembangan bangunan karena Museum Perumusan
Naskah Proklamasi termasuk BCB.
Keterbatasan kemampuan SDM museum dalam bidang IT.
Informasi keberadaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi belum luas.
Partisipasi masyarakat dalam penggunaan museum sebagai ruang publik
masih kurang. Kebijakan dan aturan belum di susun.
Secara visual, koleksi museum monoton.

 Publikasi museum masih berkembang menjadi tantangan selanjutnya dalam
penyebaran informasi museum. Publikasi penyebaran infromasi sudah
berkembang tidak hanya melalui komunitas, MGMP, Disdik Pemerintah
daerah saja. Saat ini publikasi sudah aktif di media sosial seperti youtube,
intagram, facebook, twitter dan tiktok sehingga mencakup masyarakat yang
lebih luas. Fasilitas publik belum dapat mengakomodasi sahabat yang
berkebutuhan khusus. Untuk saat ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi
menyediakan toilet kebutuhan khusus dan wheel chair way. Leaflet braile,
media layar sentuh yang belum mengakomodasi interpreter khusus
disabilitas, dst.
 Pandemi covid 19 yang terjadi 2 tahun berturut menyebabkan kegiatan
Museum Perumusan Naskah Proklamasi mati suri. Kegiatan yang di
rencanakan setahun penuh secara luring dialihmediakan menjadi daring
namun dengan media yang terbatas. Ketidakmampuan melaksanakan
kegiatan secara “normal” mendorong sumber daya museum harus
menciptakan konten kreatif secara mendadak dan otodidak agar eksistensi
museum tidak terlupakan.
 Berbagai tantangan dan masalah yang di hadapi oleh Museum Perumusan
Naskah Proklamasi tidak membuat museum diam diri. Berbagai potensi
Museum Perumusan Naskah Proklamasi terus dikembangkan. Potensi dapat
diuraikan sebagai berikut
1.     Strenght
Strength (kekuatan) yang dimiliki oleh Museum Perumusan Naskah
Proklamasi :

2.     Weekness
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Opportunity (kesempatan) yang dimiliki oleh Museum Perumusan Naskah
Proklamasi:
Kemajuan teknologi informasi. 
Berkembangnya studi museologi. 
Kebutuhan akan hiburan bagi masyarakat cukup tinggi. 
Dukungan pemerintah dalam membangun pendidikan karakter bangsa. 
Terdapat masyarakat difabel yang harus dilayani.

Treath (Ancaman) yang dimiliki oleh Museum Perumusan Naskah
Proklamasi :
Benda bersejarah asli sulit ditemukan di lapangan. 
Masih terdapat generasi muda tidak melek sejarah. 
Masih ada masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Museum
Perumusan Naskah Proklamasi. 
Adanya kompetitor / pesaing museum.
Pembaruan Teknologi Informasi sebagai media digital terus muncul.
Pandemi covid 19 menyebabkan kunjungan masyarakat ke Museum
Perumusan Naskah Proklamasi berkurang.

Mengeksplorasi keberadaan museum melalui media sosial. 
Melakukan sosialisasi dan publikasi secara masih dan berkelanjutan dalam
kemasan hiburan yang mendidik.
Mengembangkan sarana dan prasarana museum dengan sentuhan
teknologi terbaru. 
Pengembangan layanan informasi koleksi museum untuk masyarakat
difable.
Digitalisai koleksi. 
Optimalisasi bangunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, sebagai
destinasi wisata sejarah bangunan kolonial diera milienal. 
Tempat untuk menjadikan museum sebagai tempat pendidikan kedua
setelah kampus.
Membangun kerjasama serta memperkuat jejaring dengan stakeholder
dan komunitas. Baik dalam penyelenggaran event maupun survey dan
akuisisi koleksi

3.     Opportunity

4.     Treath

 Dari kondisi tersebut dapat dikembangkan beberapa strategi untuk
mencapai sasaran. Adapun berbagai strategi itu adalah sebagai berikut.

12



BAB II
TELAAH
TUJUAN DAN
SASARAN

Di bab ini berisikan telaah sasaran dan tujuan dari rencana

strategis 2020-2024 sebelumnya disesuaikan dengan nomenklator

terbaru dari turunan/cascading Direktorat Jenderal Kebudayaan

sebagai unit utama dan mencapai tujuan dan sasaran

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



Indikator Kinerja Sasaran
Strategis Kemdikbudristek

Tujuan Kemdikbudristek

Sasaran Kemdikbudristek

Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta
pengarusutamaannya dalam pendidikan

4. Meningkatnya pemajuan dan
pelestarian bahasa dan kebudayaan

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan
menjadi 62,7

Terwujudnya Pelindungan Warisan
Budaya yang Memperkaya
Kebudayaan Nasional

IKP 6.2.1 Persentase Cagar Budaya dan
Warisan Budaya Takbenda yang
ditetapkan

IKP 6.2.4 Persentase penduduk usia 10
tahun ke atas yang mengunjungi
peninggalan sejarah

Sasaran Kegiatan
SK: Meningkatnya jumlah Cagar Budaya
dan Warisan Budaya Takbenda yang
dilindungi

SK: Meningkatnya jumlah kunjungan

Indikator Kinerja Kegiatan

dilindungi
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2. 1. Telaah Tujuan dan Sasaran Strategis

Terwujudnya Tata Kelola Ditjen
Kebudayaan yang Berkualitas

Predikat SAKIP Ditjen
Kebudayaan A

Jumlah Satker di Ditjen
Kebudayaan mendapatkan
predikat ZI-WBK/WBBM 

Meningkatnya tata kelola satuan
kerja di lingkungan Ditjen
Kebudayaan

Rata-rata predikat SAKIP Satker
minimal A

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 92

CASCADING KINERJA KEGIATAN 

museum, galeri dan cagar budaya

IKK: Jumlah Koleksi yang

IKK: Jumlah kunjungan museum, galeri,



 Tujuan Museum Perumusan Naskah Proklamasi berdasarkan dari sasaran
program (SP) dan Indikator Kinerja Tujuan berasal dari Indikator Kinerja
Program (IKP) yang disesuaikan dengan fungsi dari Museum Perumusan
Naskah Proklamasi. Tujuan Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020-2024 yaitu
“Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran
kebudayaan dalam pembangunan” yang tercermin dalam peningkatan skor
Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024. Dan sasaran
program yang relevan dengan fungsi Museum Perumusan Naskah Proklamasi
yang dapat dijadikan tujuan kinerja yaitu SP 6.2. Terwujudnya Pelindungan
Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional dengan indikator
kinerja IKP 6.2.4. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang
mengunjungi peninggalan sejarah dengan target 61,78% pada tahun 2024.
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BAB III
TELAAH ARAH
KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

Di bab ini berisikan telaah arah

kebijakan, strategi, kerangka

regulasi dan kerangka

kelembagaan dari rencana

strategis 2020-2024 sebelumnya

disesuaikan dengan nomenklator

terbaru dari turunan/cascading

Direktorat Jenderal Kebudayaan

sebagai unit utama dan

mencapai tujuan dan sasaran

Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



3.1. Arah Kebijakan dan Strategi 

  Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi, Kondisi yang ingin 
 dicapai:

 Arah Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus pada
tujuh sasaran utama sebagai berikut:
1.Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2.Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan
nasional.
3.Terwujudnya pengayaan keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat
kebudayaan yang inklusif.
4.Terwujudnya pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan.
5.Terwujudnya pelindungan, advokasi dan pemberdayaan penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat.
6.Terwujudnya peningkatan mutu tata kelola kebudayaan
7.Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas
 Ketujuh fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan
kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi
publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan untuk
mendukung “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan
peran kebudayaan dalam pembangunan” yang tercermin dalam peningkatan
skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024.
 Fokus 1 Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan
kesejahteraan masyarakat menjadi arah kebijakan yang relevan dengan
Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan sasaran yaitu “Meningkatnya
jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda”, “Meningkatnya Jumlah
Kunjungan Peninggalan Sejarah” dan “Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja
di lingkungan ditjen Kebudayaan” dengan mengambil langkah-langkah
sebagai berikut ;

1.

a. Penetapan koleksi yang terdapat di Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

     Dengan strategi :

1. Melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi terhadap
Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan erjasa-kurator di Kemendikbud dan
mendukung proses penetapan cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.
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    2.  Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah, Kondisi yang ingin
dicapai: 

a.Kenaikan jumlah apresiasi masyarakat di museum, galeri dan cagar budaya;

      Dengan strategi:

1.Mengembangkan sarana dan prasarana Museum Perumusan Naskah 
 Proklamasi dengan sentuhan teknologi terbaru.
2.Melakukan sosialisasi dan publikasi secara masih dan berkelanjutan
3.Menyelenggarakan event
4.Membangun kerjasama serta memperkuat jejaring dengan stakeholder dan
komunitas
                                                                                                                                                             
   3.  Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan ditjen Kebudayaan,     
Kondisi yang  ingin dicapai:

a.Peningkatan tata kelola di seluruh satker dengan menghasilkan, antara lain
Peningkatan Nilai SAKIP

      Dengan strategi:

1.Memberikan pendampingan penyusunan SAKIP; 
2.Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran; 
3.Memberikan pelatihan kepada SDM.

3.2 Kerangka Regulasi
 Seiring dengan kemajuan masyarakat dalam memahami tentang bagaimana
memanfaatkan museum, semakin dalam pula ketertarikan masyarakat
terhadap museum. Beberapa diantaranya menawarkan sebuah bentuk
keterlibatan mereka dalam mengembangkan museum dengan turut serta
dalam hal pendanaan berbagai kegiatan museum. Namun hal itu masih
belum ditanggapi oleh museum, karena masih belum ditemukan adanya
payung hukum yang jelas yang menaungi tentang pengaturan keterlibatan
masyarakat untuk memberikan ”sponsor” dalam berbagai kegiatan sebagai
wujud tanggung jawab sosial terhadap museum. 
Regulasi yang mengatur adanya wujud tanggung jawab sosial dari
masyarakat (social responsibility) bagi masyarakat mampu baik individu
maupun lembaga. Selama ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi belum
memiliki aturan atau dasar hukum yang jelas tentang standar biaya khusus
untuk pekerja seni dan pekerja disektor kebudayaan yang dapat memberi
kepastian hukum jika museum mengapresiasi keterampilan atau keahlian
seni tersebut
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 Seiring dengan kemajuan masyarakat dalam memahami tentang bagaimana
memanfaatkan museum, semakin dalam pula ketertarikan masyarakat
terhadap museum. Beberapa diantaranya menawarkan sebuah bentuk
keterlibatan mereka dalam mengembangkan museum dengan turut serta
dalam hal pendanaan berbagai kegiatan museum. Namun hal itu masih
belum ditanggapi oleh museum, karena masih belum ditemukan adanya
payung hukum yang jelas yang menaungi tentang pengaturan keterlibatan
masyarakat untuk memberikan ”sponsor” dalam berbagai kegiatan sebagai
wujud tanggung jawab sosial terhadap museum. 
Regulasi yang mengatur adanya wujud tanggung jawab sosial dari
masyarakat (social responsibility) bagi masyarakat mampu baik individu
maupun lembaga. Selama ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi belum
memiliki aturan atau dasar hukum yang jelas tentang standar biaya khusus
untuk pekerja seni dan pekerja disektor kebudayaan yang dapat memberi
kepastian hukum jika museum mengapresiasi keterampilan atau keahlian
seni tersebut

3.3 Kerangka Kelembagaan
 Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang meliputi struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur. Kerangka
kelembagaan perlu disusun, dengan tujuan : 1) Meningkatkan koordinasi
pelaksanaan tugas urusan maupun kelompok kerja sesuai dengan visi dan
misi museum. 2) Membangun struktur organisasi yang tepat baik fungsi dan
ukuran agar terhindar adanya duplikasi fungsi sehingga meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program. 3) Memperjelas ketatalaksanaan
dan meningkatkan profesionalisme SDM museum. Adapun struktur organisasi
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
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KEPALA MUSEUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

 (Struktur Organisasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi Sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 38 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan).

3.4. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi internal Museum Perumusan Naskah Proklamasi
merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek
kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas,
pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Museum Perumusan
Naskah Proklamasi. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi
masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin,
tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada
perubahan paradigma (mindset), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang
pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan
belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik
belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan
lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas. 
 Sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang mengemban amanat
dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu layanan publik dengan
memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Museum
Perumusan Naskah Proklamasi berupaya mendukung visi dan misi
kemdikbud yaitu mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul
dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Museum Perumusan Naskah
Proklamasi diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek
jumlah, kompetensi (hard competencies dan soft competencies), maupun
integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi.  Sumber
Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi
pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi
dan misi serta tujuan Kemendikbud.
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 Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM
diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar
tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan
datang dapat tercapai secara optimal. 
 Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi
aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di
samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan
publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah,
serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di
lingkungan Kemendikbud juga merupakan hal yang sangat penting. 
 Selain itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi juga terus melanjutkan
dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan
baik meliputi delapan area perubahan, yakni: 
 
1. Manajemen Perubahan 
2. Penguatan Pengawasan 
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 
4. Penguatan Kelembagaan 
5. Penguatan Tata Laksana 
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
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BAB IV 
TELAAH
TARGET
KINERJA DAN
KERANGKA
PENDANAAN

Di bab ini berisikan telaah target kinerja dan kerangka

pendanaan dari rencana strategis 2020-2024 sebelumnya

disesuaikan dengan nomenklator terbaru dari

turunan/cascading Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai unit

utama dan mencapai tujuan dan sasaran Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



 Telaah Target Kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari
setiap Indikator Kinerja selama 5 tahun periode Renstra dalam setiap tahun.
Adapun target kinerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi selama lima
tahun (2020-2024) berdasarkan tururan dari Rencana Strategis DIrektorat
Kebudayaan adalah sebagai berikut :

4.1 Target Kinerja
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4.2. Kerangka Pendanaan

 Adapun target pendanaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi tahun
2020-2024 adalah sebagai berikut:
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BAB IV
PENUTUP



 Tantangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) membuat museum
harus lebih berkreasi menyajikan program publik yang bisa menjangkau
semua lini masyarakat di pelosok nusantara. Membantu program pemerintah
untuk beraktifitas di rumah aja mendorongmuseum menciptakan konten
program daring dengan melibatkan berbagai lini pengetahuan agar
masyarakat tidak bosan di rumah.
 Mengganti kunjungan fisik masyarakat ke museum dengan kunjungan virtual
masyarakat yang terlibat pada setiap kegiatan daring museum. Inovasi
meningkatkan para SDM museum untuk terus melek informasi berbasis
teknologi dan publikasi dengan media social terus dilakukan.
 Hal ini menjadi penting mengingat generasi muda dewasa ini sangat erat
dengan media sosial. Dengan demikian, museum dapat terus menyentuh
generasi muda dalam mengembangkan pendidikan karakter.
 Renstra (Rencana Strategis) Museum Perumusan Naskah Proklamasi tahun
2020-2024 merupakan dasar acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam
lima tahun ke depan secara berkelanjutan yang berorientasi pada skala
prioritas dan efektivitas serta efisiensi anggaran yang tersedia dengan
memperhatikan isu yang berkembang di masyarakat. Diharapkan dengan
adanya Rencana Strategis ini dapat mensinkronisasi program dan kegiatan
antar UPT dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan akan lebih bersinergi.
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Definisi: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs
Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Warisan Budaya
Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi
pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang
diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian
dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang
berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya
Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya
Takbenda Indonesia). Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan
Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan). Pelindungan adalah upaya mencegah dan
menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara
Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar
Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Jumlah Koleksi yang
dilindungi meliputi Karya Seni Rupa yang Dikelola (Galeri Nasional) dan Koleksi
Museum yang dikelola (UPT Permuseuman). Koleksi Museum yang
selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang
merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan
lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata
(Pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum).
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Definisi Operasional
Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 
SK : Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda
yang dilindungi
IKK : 3.2.2.3. Jumlah Koleksi yang dilindungi 



Definisi: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs
Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu
pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses
penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Museum adalah
lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan
koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat (PP Nomor 66 Tahun
2015 Tentang Museum). Galeri Nasional Indonesia adalah sebuah lembaga
budaya negara yang gedungnya antara lain berfungsi sebagai tempat
pameran, dan perhelatan acara seni rupa Indonesia dan mancanegara
(Wikipedia). Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan atas kegiatan
(pameran/ sosialisasi, dll) yang diselenggarakan Museum, Galeri Nasional dan
Balai Pelestarian Cagar Budaya baik yang diselenggarakan secara daring
maupun luring.

SK : Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya 
IKK : 3.2.4.1. Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya 



Program : Dukungan Manajemen 
SP: Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran
pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
IKP : 5.3.9. Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan 
Definisi: 
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib
dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas
kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai
dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri).
Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi
kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat
akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap
penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil (result oriented government).



SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan
IKK : 5.3.9.1. Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat
SAKIP minimal BB 
Definisi: 
Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk
mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan yang
penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil
dari pembinaan yang dilakukan Setditjen Kebudayaan. Berdasarkan Perpres
29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai BB adalah kriteria yang
diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan
interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat
Akuntabel.




