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Laporan kinerja yang tersusun menyajikan informasi atas capaian sasaran strategis/sasaran
program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian
Kinerja kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tahun ini, kami menetapkan 3 (tiga)
sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagaimana tersusun juga melalui
aplikasi SPASIKITA.
Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan kantor Museum
Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan
dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan
strategi/inovasi kerja kedepannya.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya
laporan kinerja Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi.

KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
atas berkat dan rahmat-Nya, kantor Museum Perumusan Naskah
Proklamasi Jakarta berhasil menyelesaikan penyusunan laporan
kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk
menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Jakarta, 25 Januari 2023
Kepala 
Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Harry Trisatya Wahyu
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Museum Perumusan Naskah Proklamasi telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang berisi rencana
program dan kegiatan dengan menyertakan tiga sasaran kegiatan dan empat indikator kinerja kegiatan. Jika
dilihat dari realisasi kinerja dari empat indikator  kegiatan mampu mencapai target 100%.
Capaian maksimal diraih oleh sasaran kinerja Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya
Takbenda yang dilindung dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah Koleksi yang dilindungi. Tingkat realisasi
dari indikator tersebut sesuai dengan target yaitu 100% dari yang telah ditetapkan.
Begitu juga dengan realisasi sasaran kinerja Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar
Budaya dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya melampaui
target yaitu 118,76% dari target yang ditetapkan.
Selain itu, sasaran kinerja meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan dengan indikator kinerja kegiatan predikat SAKIP setiap satker minimal BB, Museum
Perumusan Naskah Proklamasi mendapatkan predikat A dengan nilai 80,15. Kriteria baik juga dicapai pada
indikator kinerja kegiatan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 92,
tingkat ketercapaian indikator kinerja kegiatannya mencapai 93,06 dari nilai yang ditetapkan.
Selain realisasi 3 SK dan 4 IKK tersebut, terdapat sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan yang
mendukung Program Pengelolaan Permuseuman yaitu sasaran Meningkatnya jumlah kunjungan museum,
galeri dan Cagar Budaya dengan indikator Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya. Tingkat
realisasi indikator tersebut melebihi target atau ketercapaiannya sejumlah 118,76% dari yang telah
ditetapkan.

aporan kinerja Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta                          
Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator
kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian
sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.



Capaian
IKK

2022

104,2 118,76

100

103
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Berikut capaian IKK dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi :

2

2

 Capaian Kinerja 100

 Capaian Kinerja >100

Jumlah Koleksi yang dilindungi

Target

Realisasi

Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Target

Realisasi

Predikat SAKIP Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-
K/L Kantor Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, Jakarta

Target

Realisasi

Target

Realisasi
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Kinerja Keuangan
Museum Perumusan Naskah Proklamasi

99.30%

Anggaran awal tahun 2022 Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah sebesar Rp 7.185.282.000 dan
telah direvisi sebanyak 9 (sembilan) kali sehingga pagu akhir sebesar Rp. 7,458,072,000 dan capaian kinerja
keuangan dapat dikategorikan baik (85%≤capaian) dengan jumlah serapan Rp 7,406,008,187,- atau sebesar
99,30%. Revisi terjadi disebabkan penambahan gaji pegawai, perubahan komposisi pada anggaran setiap
output, deviasi halaman 3 DIPA dan pemutakhiran POK.

Berikut tren capaian realiasasi dari tahun renstra hingga tahun berjalan, sebagai berikut :
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Beberapa permasalahan/kendala utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain

Komunikasi dan kordinasi yang melibatkan kerjasama dengan lembaga/kementerian/pemerintah lainnya
melalui pihak ketiga masih lemah seperti informasi latarbelakang, tema, konsep, instansi yang terkait,
lokasi kegiatan, waktu kegiatan, fasilitas yang disediakan dan aturan yang berlaku pada saat pelaksanaan
kegiatan serta pematangan pemilihan kegiatan pendukungan.
Optimalisasi fitur layanan museum secara digital
Perubahan pola kerja baru menghadapi era new normal terutama pada pelaksanaan kegiatan luring
Fokus pada pemenuhan capaian target yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja 
Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berdampak komposisi kegiatan dalam
memenuhi capaian target perjanjian kinerja
Kegiatan kerjasama dengan pihak luar belum dilengkapi dan tertib dengan perjanjian kerjasama yang
terikat atau Mou pelaksanaan. Hanya terdapat SPK anggaran.



BAB I
PENDAHULUAN
Gambaran Umum Dasar Hukum Tugas & Fungsi

Struktur Organisasi  Isu - Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi



 

Gambaran Umum
Perjalanan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari tempat-tempat yang
menjadi saksi peristiwa-peristiwa bersejarah, salah satunya adalah gedung yang beralamat di Jl. Imam Bonjol
No. 1. Di gedung yang kemudian menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi inilah, para founding
fathers berkumpul untuk merumuskan suatu konsep yang kemudian dikenal sebagai naskah proklamasi
kemerdekaan pada 16-17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang kemudian dibacakan telah menjadi
satu peristiwa penting tentang lahirnya sebuah negara besar di kancah dunia.
Museum yang terletak di di Jalan Imam Bonjol No 1, Jakarta Pusat didirikan sekitar tahun 1920 dengan
arsitektur Eropa. Gedung ini dulunya sempat berubah fungsi menjadi British Counsult General hingga saat
Jepang menduduki Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman
Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat
Jepang. Setelah Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, gedung ini tetap menjadi tempat tinggal Laksamana
Muda Tadashi Maeda, sampai Sekutu mendarat di Indonesia, September 1945. Setelah kekalahan Jepang
gedung ini menjadi Markas Tentara Inggris. Penetapan gedung tersebut sebagai museum adalah 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 sendiri menitikberatkan perjalanan sejarah pada periode 1942-1950.
Dalam periode waktu tersebut, banyak peristiwa bersejarah yang terjadi dan memiliki arti historis bagi
perkembangan bangsa Indonesia. Sejarah juga dapat dimaknai sebagai sebuah pembelajaran, dimana
masyarakat dapat mengambil manfaat karena peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu terkadang pola dan
gerak sejarahnya masih dapat kita temui di kehidupan masa kini. Selain itu informasi mengenai sejarah
perjuangan bangsa Indonesia terutama di daerah, tidak banyak diketahui oleh masyarakat
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Dasar Hukum
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 tahun
2019 tentang Organisasi Kementerian.

Permendikbudristek No. 28 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Kemendikbud

Permendikbud No. 26 tahun 2021 BAB XVII pasal 82-85
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kemdikbud Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan
atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2020-2024 

Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
tugas Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah melakukan pengelolaan Museum Perumusan Naskah
Proklamasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Museum Perumusan Naskah Proklamasi mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1.     Pengkajian benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi; 
2.     Pengumpulan benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi; 
3.     Pelaksanaan registrasi koleksi museum; 
4.     Pelaksanaan perawatan koleksi museum; 
5.     Pelaksanaan penyajian dan publikasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi; 
6.     Pelaksanaan pengamanan koleksi museum; 
7.     Pelaksanaan dokumentasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
8.     Pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai sejarah perumusan naskah proklamasi;
9.     Pelaksanaan kemitraan pengelolaan museum; 
10.   Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan museum; dan 
11.    Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
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Kepala Museum

Kelompok Jabatan
Fungsional

Struktur Organisasi 
Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Struktur Organisasi

M
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useum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 41 orang yang
komposisinya terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari 1 orang
pejabat fungsional dan 23 pelaksana, serta 17 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN). Organisasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi dipimpin oleh
seorang Kepala yang merupakan pejabat eselon IVI. Berikut struktur organisasi.

Permendikbud No. 26 tahun 2021 BAB XVII pasal 82-85 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Kemdikbud Museum Perumusan Naskah Proklamasi



Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Sebagai upaya membentuk insan dan ekosistem kebudayaan khususnya pengelolaan permuseuman, maka
permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan permuseuman harus dapat diselesaikan dengan baik.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi sendiri telah mengidentifikasi isu-isu strategis/permasalahan yang
dihadapi. Beberapa isu strategis/permasalahan yang menjadi perhatian antara lain: 
1. Belum optimalnya layanan museum secara digital. Tantangan kedepan di era milenial yaitu teknologi
digital, museum perlu melakukan pengembangan sarana dan prasarana untuk mengikuti minat masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan informasi. Semakin tingginya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat
merupakan peluang bagi museum untuk mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan teknologi saat ini
seperti layanan museum secara digital dan publikasi melalui platform digital yang sedang tren di masyarakat.
2. Belum optimalnya pendataan koleksi khususnya dalam registrasi koleksi nasional; 
3. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berdampak pada komposisi kegiatan
dalam memenuhi capaian target perjanjian kinerja. 
4.Perubahan pola kerja baru menghadapi era new normal terutama pada pelaksanaan kegiatan luring.

Isu-isu strategis

Peran Strategis Organisasi
Sebagai upaya membentuk insan dan ekosistem kebudayaan khususnya pengelolaan permuseuman, maka
permasalahan-permasalahan mengenai pengelolaan permuseuman harus dapat diselesaikan dengan baik.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi sendiri telah mengidentifikasi isu-isu strategis/permasalahan yang
dihadapi. Beberapa isu strategis/permasalahan yang menjadi perhatian antara lain: 
1. Berperan penting dalam membangun jejaring melalui kordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku
kepentingan untuk menghadirkan konten pendidikan dan budaya diantaranya perencanaan dan
penganggaran; 
2. Berperan penting dalam percepatan penyebaran informasi sejarah dan museum yang berkualitas bagi
masyarakat bagi secara langsung maupun digital; 
3. Berperan penting dalam memelihara dan menyimpan koleksi penting baik manual maupun digital.
4. Berperan penting sebagai sumber informasi dan pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan
membangun jejaring melalui kordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk
menghadirkan konten pendidikan dan budaya diantaranya perencanaan dan penganggaran.
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BAB II
PERENCANAAN
KINERJA



Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Terwujudnya pelindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional
Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
 Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan 
Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas

 Sesuai Permendikbudristek no. 13 tahun 2022 yaitu Rencana Strategis Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Periode Tahun 2020-2024, mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil
Presiden untuk “mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, bernalar
kritis dan kreatif.”        
Sesuai tugas dan kewenangannya, Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta mendukung
Kemendikbudristek melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas
manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan
pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi,
Jakarta mendukung Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi yang relevan dengan kebudayaan tersebut
adalah "mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan".
Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No 13 Tahun 2022, yaitu meningkatnya pemajuan dan
pelestarian bahasa dan kebudayaan, serta Tiga Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu:

Museum Perumusan  Naskah Proklamasi menetapkan target tahunan yang telah tertuang pada Renstra
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020 s.d. 2024
dan telah diturunkan melalui penyusunan Rencana Strategis Museum Perumusan Naskah Proklamasi 2022-
2024  
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Sesuai Permendikbudristek no. 13 tahun 2022, Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta
menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut: 

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Tujuan Strategis
 Tujuan yang relevan dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu Pelestarian dan
pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan. Sedangkan 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. Perjanjian kinerja dilakukan pada awal tahun anggaran maka target dan
alokasi anggaran yang tercantum pada DIPA pertama. Revisi Perjanjian Kinerja dilakukan dengan
memindahkan anggaran (optimalisasi) dengan tidak merevisi target awal. Kantor Museum Perumusan Naskah
Proklamasi merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian
Kinerja sebagai berikut:
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Perjanjian Kinerja Awal

Penambahan gaji pegawai pada bulan Oktober sebesar Rp. 272.790.000 sehingga pagu anggaran pada
program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan bertambah.
Untuk target Perjanjian Kinerja tidak mengalami perubahan apapun. 

Perjanjian Kinerja Akhir
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a. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang
dilindungi, yang keberhasilannya diukur dengan indikator kinerja Jumlah Koleksi yang dilindungi
yang dikelola dengan target capaian 450 koleksi dijabarkan sebagai berikut : 
        * Digitalisasi Koleksi Museum dengan target sebanyak 150 koleksi.
        * Konservasi Koleksi Museum dengan target sebanyak 300 koleksi.

b. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya, yang
keberhasilannya diukur dengan indikator kinerja Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar
Budaya yang dikelola dengan target capaian 33.100 orang dijabarkan sebagai berikut : 
        * Penyebarluasan Informasi dengan target sebanyak 12.000 koleksi.
        * Penguatan Pendidikan Karakter dengan target sebanyak 21.100 koleksi.

c. Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya tata kelola Kantor museum Perumusan Naskah Proklamasi,
yang keberhasilannya diukur dengan indikator kinerja Predikat SAKIP Kantor Museum Perumusan
Naskah Proklamasi dengan target capaian predikat “A” dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan target capaian nilai “92”
dijabarkan sebagai berikut : 
        * Layanan Umum dengan target sebanyak 1 layanan.
        * Layanan Perkantoran dengan target sebanyak 1 layanan.
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Program Prioritas dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi yaitu Gebyar #AgustusKita merupakan 
 kolaborasi kegiatan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada
bulan Agustus. Kerjasama yang dimaksud dalam bentuk kontribusi (pelaksanaan kegiatan pameran temporer,
diskusi, lomba, peragaan, kesenian/budaya) dari berbagai komunitas yang bervariasi, satuan kerja pemerintah
(baik pusat atau daerah) maupun perusahaan swasta (dalam bentuk corporate social responsibility) untuk
menciptakan kegiatan gebyar kemerdekaan Indonesia menjadi lebih meriah selama 1 bulan Agustus penuh. 

Secara rinci jabaran Rencana Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, dijabarkan sebagai berikut :



BAB III
AKUNTABILITAS 
KINERJA



Setiap target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam perjanjian kinerja maupun rencana kinerja tahunan
perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target yang telah ditetapkan.
Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya
serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. 

A. Capaian Kinerja
Sesuai dengan perjanjian kerja dan rencana kinerja tahun 2022, Museum Perumusan Naskah Proklamasi
menetapkan 3 sasaran kegiatan dengan 4 indikator kinerja untuk dicapai. Berikut tingkat ketercapaian dari
sasaran kegiatan Museum Perumusan Naskah Proklamasi selama tahun 2022 : 
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Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang
dilindungi
Secara rinci jabaran Rencana Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, dijabarkan sebagai berikut :
Sasaran pertama yaitu Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi,
yang keberhasilannya diukur dengan indikator kinerja Jumlah Koleksi yang dilindungi yang dikelola dengan
target capaian 450 koleksi dijabarkan sebagai berikut : 
 * Digitalisasi Koleksi Museum dengan target sebanyak 150 koleksi.
 * Konservasi Koleksi Museum dengan target sebanyak 300 koleksi.

Indikator Kegiatan 1.1 Jumlah Koleksi yang dilindungi
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
Defenisi    :
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). 
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Metode Penghitungan:

Metode penghitungan Jumlah Koleksi yang dilindungi adalah  =  + e

Keterangan: 
S = Jumlah Koleksi yang dilindungi 
d = Karya Seni Rupa yang Dikelola 
e = Koleksi museum yang dikelola

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Koleksi yang Dilindungi
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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).



 Kegiatan pada RKAKL-DIPA yang berkontribusi pada indikator Jumlah Koleksi yang Dilindungi yaitu

Dari tabel diatas, terdapat 2 kegiatan yang mendukung indikator jumlah koleksi yang dilindungi. Yaitu
Digitalisasi Koleksi dan konservasi Koleksi. Kegiatan digitalisasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari
tahun 2020 hingga tahun 2024 untuk menyimpan data koleksi secara digital sehingga memudahkan dalam
pendataan koleksi. Koleksi yang ditargetkan pada Perjanjian Kineja 2022 sama dengan realisasi yang telah
tercapai yaitu sebanyak 150 koleksi dari berbagai jenis koleksi seperti kertas, foto, kayu, perunggu, kain dan
logam. Sedangkan kegiatan konservasi merupakan kegiatan pemeliharaan dan perlindungan koleksi di
Museum secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan yang bertujuan untuk pelestarian
koleksi. Target konservasi koleksi ditahun 2022 sebanyak 300 koleksi dan dapat tercapai lebih dari 100% dari
target yaitu 319 koleksi atau 106,3 %. 

Faktor keberhasilan untuk mencapai realisasi dari indikator Jumlah Koleksi yang dilindungi  yaitu kordinasi
antarlini jabatan pengelolaan koleksi. Dimulai dari registrasi, pendataan koleksi, inventarisasi koleksi hingga
konservasi koleksi. Kegiatan digitalisasi juga bekerjasama dengan tenaga professional dalam pengambilan
gambar 4 sisi serta hasilnya akan direkam secara komputerisasi beserta uraian penjelasan mengenai koleksi
tersebut. Melihat capaian dari indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis
terlaksananya pengelolaan koleksi museum sudah berjalan dengan baik. Meski demikian terdapat beberapa
hambatan/kendala dalam pencapaian sasaran tersebut, antara lain: 

a.Intensitas hujan yang cukup tinggi, menyebabkan kelembaban yang tinggi pada ruang storage,
sehingga banyak lumut dan jamur menempel pada koleksi. 
b.Pemilihan koleksi yang menjadi prioritas digitalisasi dan konservasi. Suhu yang berubah
menyebabkan koleksi rentan terhadap kerusakan dan berpengaruh dalam proses pendataan digital.
c.Beberapa koleksi merupakan koleksi dari satker/museum lain yang bekerjasama dengan Museum
dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Tematik "Sakura di Katulistiwa" sehingga lebih kompleks dan
rentan dalam melakukan konservasi dan pengamanan
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Sasaran kegiatan Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi dengan
Indikator jumlah koleksi dilindungi merupakan indikator baru dari revisi rencana strategis 2020-2024
Direktorat Jenderal Kebudayaan yang diturunkan/dijabarkan kedalam Perjanjian Kinerja Tahunan Museum
Perumusan Naskah Proklamasi. Sehingga tidak ada perbandingan target pada Perjanjian Kinerja di tahun
sebelumnya. 
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Langkah antisipasi/rekomendasi/strategi yang dilakukan agar capaian keluaran dapat maksimal di masa depan
adalah

a.Kordinasi dengan administrasi koleksi untuk pemilihan koleksi yang paling rentan untuk prioritas
konservasi.
b.Mengundang narasumber khusus konservator madya yang dapat membantu konservasi bahan foto,
koin, kain dan kertas yang kerusakan lebih rentan.
Bekerjasama dan kordinasi dengan pihak teknis lintas sektoral instansi lain dalam konservasi dan
pengamanan koleksi yang dipinjamkan.



Keberhasilan utama Sasaran Kinerja Kegiatan #1 Meningkatknya Jumlah Kunjungan Peninggalan Sejarah
dengan Indikator Kinerja Kegiatan #1 Jumlah Kunjungan Cagar Budaya salah satunya adalah kerjasama
dengan berbagai komunitas. Tidak hanya komunitas sejarah dan budaya, Museum Perumusan Naskah
Proklamasi mencoba membuka kerjasama dengan komunitas arsitektuk, komunitas seni, dan komunitas
pengembangan digital dan milenial. Tujuan dari kerjasama tsb untuk memulai menjadikan Museum
Perumusan Naskah Proklamasi menjadi milik publik namun tidak keluar jauh dari aspek historikal museum
itu sendiri. Selain itu, pemilihan tema serta tanda pagar atau hashtag di setiap artikel yang diterbitkan di
media sosial sangat membantu publikasi kegiatan daring yang dilakukan secara live atau langsung di beberapa
media sosial. Didukung dengan sarana dan prasarana virtual aplikasi zoom untuk menyebarkan informasi
sejarah dan museum sehingga kegiatan yang berlangsung dapat diakses ke seluruh pelosok Indonesia yang
memiliki akses internet. Oleh karena itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi harus lebih kreatif dalam
menciptakan kegiatan-kegiatan daring. Hasilnya, penjaringan peserta lebih tinggi dibanding dengan kegiatan
yang dilaksanakan secara luring yang terbatas pada wilayah kerja tertentu. Target dalam Petunjuk
Operasional Kegiatan pada RKA-KL satker terdapat perbedaan dengan target yang ada di rencana strategis
dan perjanjian kinerja. Hal ini disebabkan pada saat satker mengalami refocusing atau pemotongan anggaran,
terdapat kebijakan unit utama eselon 1 untuk mengurangi target dalam RKA-KL dan POK. Namun hal ini
tidak berpengaruh secara signifikan karena realisasi pada indikator kinerja kegiatan masih bisa tercapai.

26Laporan Kinerja

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Indikator Kegiatan 2.1
Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Secara rinci jabaran Rencana Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, dijabarkan sebagai berikut :
Sasaran kedua yaitu Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya, yang
keberhasilannya diukur dengan indikator kinerja Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya yang
dikelola dengan target capaian 33.100 orang dijabarkan sebagai berikut : 

Program   :   Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK              :   Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya
IKK            :   3.2.4.1. Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya
Defenisi    :
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.

 * Penyebarluasan Informasi dengan target sebanyak 12.000 koleksi.
 * Penguatan Pendidikan Karakter dengan target sebanyak 21.100 koleksi.
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Metode Penghitungan: 

  =  +  + 

Metode Penghitungan: Metode perhitungan dengan menjumlahkan jumlah orang yang
mengunjungi kegiatan Museum, Galeri Nasional dan Cagar Budaya 

 Keterangan: 
 S = Jumlah orang yang mengunjungi kegiatan Museum, Galeri dan Cagar Budaya 
 a = Masyarakat yang mengapresiasi Museum 
 b = Masyarakat yang mengapresiasi Galeri Nasional 
 c = Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya 
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Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya

Indikator Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya menurunkan program Kerangka Rincian
Output Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, Rincian Output Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, 2
kegiatan dalam pelayanan publik kepada masyarakat yaitu Penyebarluasan Informasi dan Penguatan
Pendidikan Karakter. Penyebarluasan Informasi merupakan kegiatan penyebaran informasi sejarah museum
dan peristiwa sekitar proklamasi yangterjadi antara waktu 1945-1947 beserta para tokoh pahlawan yang
berkntribusi didalamnya. Kegiatan dapat berupa pameran baik luring, daring maupun keduanya. Sedangkan
Penguatan Pendidikan Karakter merupakan kegiatan yang berkontribusi dalam aspek membentuk dan
membangun karakter masyarakat khususnya para generasi muda agar dapat mengemban estafet kebudayaan
secara berkelanjutan sehingga mereka dapat mengingat bahkan memelihara akar budaya luhur Indonesia.

Kegiatan pada RKAKL-DIPA yang berkontribusi pada indikator Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar
Budaya yaitu

Dapat dilihat dari tabel diatas, kegiatan pendukung untuk indikator Jumlah kunjungan museum, galeri dan
Cagar Budaya telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentae diatas 100%.
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Keberhasilan utama Sasaran Kinerja Kegiatan #2 Meningkatknya Jumlah Kunjungan museum, galeri dan
Cagar Budaya dengan Indikator Kinerja Kegiatan #1 Jumlah Kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya
adalah 

1. Kerjasama dengan berbagai komunitas. Tidak hanya komunitas sejarah dan budaya, Museum
Perumusan Naskah Proklamasi mencoba membuka kerjasama dengan komunitas arsitektuk,
komunitas seni, dan komunitas pengembangan digital dan milenial. Pada tahun 2022, kerjasama lebih
banyak dilaksanakan pada kegiatan #GebyarAgustusKita selama 1 bulan penuh. Tujuan dari kerjasama
tsb untuk memulai menjadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi menjadi milik publik namun
tidak keluar jauh dari aspek historikal museum itu sendiri. 
2.  Pemilihan tema serta tanda pagar atau hashtag di setiap artikel yang diterbitkan di media sosial
sangat membantu publikasi kegiatan daring yang dilakukan secara live atau langsung di beberapa
media sosial. 
3.   Didukung dengan sarana dan prasarana virtual aplikasi zoom untuk menyebarkan informasi sejarah
dan museum sehingga kegiatan yang berlangsung dapat diakses ke seluruh pelosok Indonesia yang
memiliki akses internet. Oleh karena itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi harus lebih kreatif
dalam menciptakan kegiatan-kegiatan daring. Hasilnya, penjaringan peserta lebih tinggi dibanding
dengan kegiatan yang dilaksanakan secara luring yang terbatas pada wilayah kerja tertentu.

Walaupun telah mencapai target diatas 100%, dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini, terdapat
beberapa hambatan yang terjadi, seperti :

 Readaptasi keadaan new normal untuk pelaksanakan kegiatan luring.
 Pemilihan sekolah dalam kegiatan penyuluhan daring mempengaruhi kualitas jaringan internet
sehingga penerimaan materi kurang optimal.
 Walaupun kegiatan daring mendapatkan penjaringan peserta lebih tinggi dari kegiatan luring, tapi
tidak semua peserta yang mendaftar hadir pada saat pelaksanaan dengan berbagai sebab, sehingga
mengakibatkan jumlah pendaftar dengan jumlah peserta aktif di Zoom maupun Youtube mengalami
perbedaan dan adminitrasi absensi peserta tidak sama.
 Terdapat kegiatan daring bertabrakan dengan jadwal assessment nasional atau ujian sekolah.
 Beberapa tempat pelaksanaan kegiatan, kurang reperentatif/siap baik dalam hal sarana dan
prasarana. Seperti pada Pameran di Kota Salatiga yang berlangsung di lapangan fasilitas kelistrikan
dan kebutuhan dasar pameran kurang optimal dan sekolah yang ditunjuk untuk kegiatan
penyuluhan sekolah secara luring tidak mempunyai aula yang kurang representative untuk jumlah
siswa yang lebih banyak.
 Komunikasi dan kordinasi yang melibatkan kerjasama dengan lembaga/kementerian/pemerintah
lainnya melalui pihak ketiga masih lemah seperti informasi latarbelakang, tema, konsep, instansi
yang terkait, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, fasilitas yang disediakan dan aturan yang berlaku pada
saat pelaksanaan kegiatan serta pematangan pemilihan kegiatan pendukungan .
 Narasumber di kegiatan Webinar Permuseuman yang berasal dari Luar Indonesia tidak mau
dibayar, jika pun dibayar masuk donasi ke museum mereka, namun belum terdapat ketentuan
hukum dalam hal tsb.
 Beberapa kegiatan dilaksanakan di waktu siang/sore hari pada akhir pekan dengan rentang durasi 3
JAM hingga 4 JAM sehingga beberapa peserta tidak mengikuti hingga akhir kegiatan.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.



Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara detail dalam perencanaan adalah waktu
pelaksanaan, tempat pelaksanan, sasaran pelaksanaan, serta koordinasi internal dan eksternal
jika kegiatan itu dilaksanakan lintas sektoral.
Dengan adanya UU nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Museum memiliki
peran strategis sebagai ruang presentasi publik untuk berkebudayaan yang disinggungkan
dengan fungsi museum sebagai lembaga pelestari nilai sejarah perjuangan bangsa.
Dengan semakin bayaknya muncul komunitas-komunitas, selanjutnya mereka perlu diberi
wadah untuk berkumpul untuk mengadakan jaring opini mereka guna menjaring ide dan
gagasannya dalam mengapresiasi museum, sehingga hubungan antara museum dan masyarakat
benar-benar dapat mewujudkan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang partisipatori
dengan kata kunci keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan museum.
Peningkatan publikasi melalui media sosial guna penyebaran informasi untuk menunjukan
eksistensi keberadaan museum melalui penulisan rubrik sejarah, penyelenggaran kuis hingga
penyebaran informasi pemerintah yang bermanfaat dan terkini. Kemasan publikasi program
publik yang menarik, memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat masyarakat
untuk terlibat dengan kegiatan museum. Pemilihan tema dan pemberian tanda pagar atau
Hashtag cukup berpengaruh pada publikasi secara daring.

1.

2.

3.

4.
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Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi rekomendasi Strategi yang
diperlukan agar hasil keluaran dari indikator jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya Museum
Perumusan Naskah Proklamasi target renstra 2020- 2024 tercapai yaitu: 
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Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya tata kelola Kantor museum Perumusan Naskah Proklamasi
Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas
kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, Unit Kerja, dan Satuan Kerja (Unit Kerja
Mandiri). 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).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Perencanaan bersama Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pelaksanaan evaluasi atas
implementasi SAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi atas implementasi SAKIP ini, adalah untuk
menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
kinerja pemerintah yang berorientasi hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 

Metode evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu: 
1.        Evaluasi atas implementasi SAKIP mandiri oleh unit kerja/satuan kerja; dan 
2.        Evaluasi dan reviu atas evaluasi mandiri unit kerja/satuan kerja oleh Biro Perencanaan dan
Inspektorat Jenderal. 

Evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2022 menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dalam aplikasi
SPASIKITA menu Evaluasi yang meliputi 4 (empat) komponen sebagai berikut: 

1. Perencanaan Kinerja, meliputi dokumen Renstra 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan Tahun
2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan Rencana Aksi Tahun 2022; 
2. Pengukuran Kinerja, meliputi pengukuran kinerja per triwulan atas progres capaian Rencana Aksi
Perjanjian Kinerja pada aplikasi spasikita.kemdikbud.go.id;
3. Pelaporan Kinerja, meliputi dokumen Laporan Kinerja tahun 2021 dan pemanfaatan informasi
kinerja pada Laporan Kinerja; 
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, meliputi pelaksanaan evaluasi internal;



Nilai Predikat Interpretasi

>90-100 AA Sangat Memuaskan

>80-90 A Memuaskan

>70-80 BB Sangat Baik

> 60 – 70 B Baik

> 50 – 60 CC Cukup (memadai)

> 30 – 50 C Kurang

0 – 30 D Sangat Kurang
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Indikator Kegiatan 3.1
Predikat SAKIP Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Program   :   Dukungan Manajemen
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
Defenisi    :
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. 
Metode Perhitungan :

% Satker yang predikat SAKIP BB
Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIP Minimal BB

Jumlah Seluruh Satker Ditjen Kebudayaan X 100 %

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021

Nilai SAKIP

=

= Perencanaan Kinerja Perencanaan KinerjaPerencanaan KinerjaPerencanaan Kinerja+ + +

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP: 



2022

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Target

PK
Realisasi %

[SK 3] Meningkatnya tata
kelola Kantor museum

Perumusan Naskah
Proklamasi

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Kantor
Museum Perumusan Naskah

Proklamasi
 

BB A 100

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Predikat SAKIP Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi
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Dapat dilihat dari tabel diatas, kegiatan pendukung untuk indikator Predikat SAKIP Kantor Museum
Perumusan Naskah Proklamasi telah melampaui target yang ditetapkan dengan persentae diatas 100% dan
mampu mempertahankan predikat yang sama dengan tahun lalu.

Target                   : BB
Realisasi               : A
Capaian                : 100%

2021

2020
Target                   : BB
Realisasi               : BB
Capaian                : 100%

Target                   : BB
Realisasi               : A
Capaian                : 100%

 Keberhasilan utama Sasaran Kinerja Kegiatan #3
Meningkatnya tata kelola Kantor museum Perumusan Naskah
Proklamasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan #1 Predikat
SAKIP Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah 
1.Perekaman pengukuran kinerja dan capaian output pada
aplikasi SPASIKITA setiap bulan secara tertib berdasarkan
rapat evaluasi kinerja satker.
1.Reviu rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja kepala
secara berkala.
2.Reviu pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta implikasi
terhadap target yang tercantum pada perjanjian kinerja kepala.
3.Menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan
anggaran di tahun berjalan.



Walaupun telah mencapai target diatas 100%, dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini, terdapat
beberapa hambatan yang terjadi, seperti :
1.Dokumen Definisi Operasional belum disesuaikan dengan rencana strategis Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi revisi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022.
2.Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 belum tersusun dan belum diformalkan oleh kepala satker.
3.Dokumen Laporan Kinerja 2021 belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai
kinerja.
4.Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(Rekomendasi perbaikan kinerja).
5.Data dukung terkait Notula Penyusunan Laporan Kinerja (kualitas dan implementasi) dan Notula Evaluasi
Awal atau Akhir Tahun serta Notula Tindaklanjut LHE Tahun 2021 belum tersedia.

Dokumen Definisi Operasional agar dapat disesuaikan dengan rencana strategis Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi revisi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022.
Menyusun Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun anggaran dan ditandatangani oleh kepala satker serta di
unggah di laman website munasprok.
Menyusun Dokumen Laporan Kinerja secara lengkap terutama berisikan informasi efisiensi atas
penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke
depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
Menyusun Data dukung terkait Notula Penyusunan Laporan Kinerja (kualitas dan implementasi) dan
notula setiap rapat kinerja guna penilaian LHE satker

Dari hasil pengamatan, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi langkah antisipasi/rekomendasi/Strategi yang
diperlukan agar hasil keluaran dari indikator Predikat SAKIP Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi
target renstra 2020- 2024 tercapai yaitu:

1.

2.

3.

4.
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Indikator Kegiatan 3.2
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Museum Perumusan
Naskah Proklamasi, Jakarta
Program   :   Dukungan Manajemen
SK              :   Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker dilingkungan Ditjen Kebudayaan 
IKK            :   5.3.9. satker di Ditjen Kebudayaan minimal 92
Defenisi    :
Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran
Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan
kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor
22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan
analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun
rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. 

Metode Perhitungan :
Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

Nilai Kinerja Anggaran = 40 % x Nilai IKPA[60 % x Nilai EKA] +

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. 
Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)



Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Target

PK
Realisasi %

[SK 3] Meningkatnya tata
kelola Kantor museum

Perumusan Naskah
Proklamasi

[IKK 3.2] Nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Kantor Museum

Perumusan Naskah
Proklamasi 

92 95,83
103,
26

2022

2021

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Jumlah Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-
K/L Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Dapat dilihat dari tabel diatas, kegiatan pendukung untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi telah melampaui target yang ditetapkan dengan
persentae diatas 100% dan bahkan melebihi realisasi dari target tahun lalu sebesar 88,9 dari target 94,6 dengan
persentase 93%.
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Target                   : 92
Realisasi               : 95,83
Capaian                : 103,26

Target                   : 94
Realisasi               : 88,9
Capaian                : 94,5

Perekaman capaian output pada aplikasi SPASIKITA dan
SAKTI.
Kordinasi dengan pihak pengadaan barang dan jasa dalam
penyerapan anggaran agar maksimal.
Penyelesaian data kontrak yang tertib.

Keberhasilan utama Sasaran Kinerja Kegiatan #3 Meningkatnya
tata kelola Kantor museum Perumusan Naskah Proklamasi
dengan Indikator Kinerja Kegiatan #1 Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Museum Perumusan Naskah
Proklamasi adalah 

1.

2.

3.

Konsistensi rencana penarikan dan penyerapan anggaran berubah-ubah
Terdapat keterlambatan penyetoran UP/TUP di bulan Mei karena kesalahan perhitungan hari kalender.
Halaman III DIPA tidak terserap sesuai dengan rencana menyebabkan nilai pada IKPA kecil.

Walaupun telah mencapai target diatas 100%, dalam pelaksanaan kegiatan pada indikator ini, terdapat
beberapa hambatan yang terjadi, seperti :

1.
2.
3.
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Menyusun rencana penarikan anggaran dengan cermat dan konsisten dengan rencana penarikan anggaran
setiap bulan.
Merekam capaian output pada aplikasi SPASIKITA dan SAKTI secara tertib dan tepat waktu.
Sirkulasi pertanggungjawaban UP/TUP dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu.

Dari hasil pengamatan, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi langkah antisipasi/rekomendasi/Strategi yang
diperlukan agar hasil keluaran dari indikator Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Kantor
Museum Perumusan Naskah Proklamasi target renstra 2020- 2024 tercapai yaitu:

1.

2.
3.

B. Realisasi Anggaran
Capaian Anggaran
Pagu anggaran Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp.
7.458.072.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 7.406.007.855 dengan
persentase daya serap sebesar 99.30%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3
(tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran :

Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:
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Pada tahun 2022, Kantor Museum Perumusan Naskah Proklamasi                          
berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 104.770.000. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari
penghematan indikator Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya dan Dukungan manajemen satker.
Diperuntukan  :

Optimalisasi kegiatan penyebaran informasi sehingga dari 2 kegiatan pameran menjadi 3 kegiatan pameran
bersama yang diadakan secara luring dan daring 
Optimalisasi kegiatan dukungan manajemen (perjalanan dinas, cetakan komik) dan covid telah reda
(pengoptimalan anggaran operasional covid)sehingga pendukungan pelayanan publik yang semakin hari di
tahun 2022 pengunjung semakin meningkat seperti leaflet, karcis, souvenir dalam kuis daring bisa
diupayakan.

1.

2.

Efisiensi Anggaran

C. Inovasi, Penghargaan, dan ProgramCrosscutting/Collaborative

Untuk memudahkan dalam mengakses pelayanan yang dibutuhkan oleh pengunjung, Museum Perumusan
Naskah Proklamasi menciptakan fitur digital yang tersedia dalam website museum yang disebut SINASKAH.
Fitur tersebut merupakan wadah yang dapat diakses oleh penerima layanan untuk emdapatkan layanan yang
tersedia di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terdiri layanan edukasi, peminjaman asset/aula
kantor, layanan perpustakaan, dan layanan kajian. Hanya dengan mengisi beberapa dokumen yang terkait
kebutuhan penerima layanan, pegawai museum akan memproses lebih cepat tanpa harus bertatap muka secara
langsung.
Penambahan film atau konten digital yang tersedia di kanal youtube Museum Perumusan Naskah Proklamasi
menjadi lebih bervariasi dan berjenjang sesuai dengan usia penerima edukasi. Untuk selanjutnya pihak Museum
Perumusan Naskah Proklamasi membuka kerjasama dengan komunitas agar dapat menciptkan inovasi terbaru
dalam meningkatkan pelayanan kepada pengunjung museum baikk secara langsung maupun digital.

INOVASI

Untuk tahun 2022, Museum Perumusan Naskah Proklamasi belum mempunyai penghargaan dari luar
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga untuk tahun selanjutnya museum akan
terus berupaya menjadi lebih baik sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang
diberikan.

PENGHARGAAN

PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE
Dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, Museum Perumusan Naskah Proklamasi
melakukan banyak kerjasama baik dengan sector swasta, sesame instansi Direktorat Kebudayaan, lintas sectoral
instansi pemerintah, dan komunitas. Dengan tema #AgustusKita, tujuan kolaborasi ini agar semarak
kemerdekaan Indonesia akan diisi oleh berbagai kegiatan yang bermanfaat yang menumbuhkan cinta tanah air
melalui museum. Gebyar #AgustusKita dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Namun hambatan yang terjadi di
program ini adalah tidak tertibnya MoU atau perjanjian kerjasama kedua pihak. Sehingga secara adminitrasi
tidak tertib. 
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1.     Setditjen Kebudayaan
2.     Direktorat Perlindungan
3.     Direktorat Perfilman dan Media
4.     Direktorat Pengembangan Tenaga Kebudayaan
5.     Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat
6.     Museum Nasional
7.     Balai Pelestarisn Nilai Budaya Jawa Barat
8.     Galeri Nasional
9.     Museum Batik
10. Dinas UMKM

11.     Dinas Kebudayaan DKI Jakarta
12.     Dinas Pendidikan DKI Jakarta
13.     Palang Merah Indonesia
14.     PT. Gramedia
15.     PT. Sinarmas Group
16.     Belantara Budaya Indonesia
17.     Komunitas Sketsa
18.     Komunitas Sahabat Museum
19.     Mugalemon



BAB IV
PENUTUP



3 IKK >100%

1 IKK =100%

99,30
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Selama tahun 2022, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk
mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja
keuangan

Capaian Kinerja Kinerja Keuangan 

Rp. 7,406,007,855Rp. 7.458.072.000

Secara keseluruhan kinerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi telah berhasil karena capaian rata-ratanya
sebesar 106,25 %. Dari 4 indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.
Meskipun nilai persentase dari 2 indikator lebih kecil dari capaian tahun lalu, namun 2 indikator yang lain
mengalami peningkatan dalam mencapai target. Capaian kinerja tersebut didukung dengan penggunaan
anggaran sebesar Rp. 7.406.007.855 dengan persentase daya serap sebesar 99.30% dari pagu anggaran Rp.
7.458.072.000. 
Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022, berbagai inovasi dan
strategi telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja :

Pengembangan kerjasama lintas sectoral tidak hanya sesame pemerintah namun komunitas dan pihak
swasta dalam pengembangan nilai museum.
Membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan ide yang dapat membantu museum dalam
mempertahakan eksistensi untuk masa depan terutama pada generasi muda yang memiliki ide kreatif
untuk kemajuan kebudayaan khususnya museum.
Mendorong unit utama untuk menyusun kebijakan mengenai kerjasama maupun penggunaan aset yang
dapat disedikan museum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara tertib dan legal.

1.

2.

3.

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun yang akan datang Museum Perumusan Naskah Proklamasi
akan melakukan langkah-langkah antisipasi berikut : 

Pemilihan tema serta tanda pagar atau hashtag di setiap artikel yang diterbitkan di media sosial sangat
membantu publikasi kegiatan daring yang dilakukan secara live atau langsung di beberapa media sosial.
Peningkatan publikasi melalui media sosial guna penyebaran informasi untuk menunjukan eksistensi
keberadaan museum melalui penulisan rubrik sejarah, penyelenggaran kuis hingga penyebaran informasi
pemerintah yang bermanfaat dan terkini. Kemasan publikasi program publik yang menarik, memberikan
pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat masyarakat untuk terlibat dengan kegiatan museum.
Pemilihan tema dan pemberian tanda pagar atau Hashtag cukup berpengaruh pada publikasi secara daring.
Kordinasi dengan lintas sectoral masyarakat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam indicator
kinerja yang ditetapkan. Sebagai contoh kerjasama dengan berbagai komunitas. Tidak hanya komunitas
sejarah dan budaya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi mencoba membuka kerjasama dengan
komunitas arsitektuk, komunitas seni, dan komunitas pengembangan digital dan milenial.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan secara detail dalam perencanaan adalah waktu pelaksanaan, tempat
pelaksanan, sasaran pelaksanaan, serta koordinasi internal dan eksternal jika kegiatan itu dilaksanakan
lintas sektoral.
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Dengan adanya UU nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Museum memiliki peran strategis
sebagai ruang presentasi publik untuk berkebudayaan yang disinggungkan dengan fungsi museum sebagai
lembaga pelestari nilai sejarah perjuangan bangsa.
Menyusun dokumen kinerja yang mendukung penilaian LHE satker.
Melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan untuk
mengoptimalkan pencapaian kinerja  yang diperjanjikan.
Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progress capaian target Perjanjian Kinerja.



LAMPIRAN
Laporan Kinerja



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

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA

Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan Target
PK

Target
Renaksi

Triwulanan

Capaian
Triwulanan

Analisis Progress Capaian

1 [SK 1.0] Meningkatnya
jumlah Cagar Budaya
dan Warisan Budaya
Takbenda yang
dilindungi

[IKK 1.1] Jumlah
Koleksi yang
dilindungi

Unit 450 TW1 : 160

TW2 : 235

TW3 : 310

TW4 : 450

TW1 : 229

TW2 : 307

TW3 : 350

TW4 : 450

TW1 :
Progress / Kegiatan :
150 koleksi telah selesai proses digitalisasi pada bulan Maret, 79 koleksi dari target 300 koleksi konservasi
telah dilaksanakan sampai bulan Maret (koleksi uang kuno, kain dan kertas)
Kendala / Permasalahan :
TW I tidak menemukan kendala yang serius, hanya pemilihan prioritas koleksi yang rentan untuk dikonservasi
lebih dahulu
Strategi / Tindak Lanjut :
Kordinasi dengan administrasi koleksi untuk pemilihan koleksi yang paling rentan untuk dikonservasi

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Konservasi 28 koleksi foto dan 50 koleksi uang
Kendala / Permasalahan :
Proses konservasi foto tidak hanya enkapsulasi, masih ada proses konservasi setelahnya.
Strategi / Tindak Lanjut :
Mengundang narasumber khusus konservator madya yang dapat membantu konservasi bahan foto, koin, kain
dan kertas

TW3 :
Progress / Kegiatan :
penambahan 43 koleksi di TW 3 yaitu koleksi berbahan kain baju tokoh pahlawan, master poster dan koleksi
koran, Konservasi pada triwulan 3 lebih bervariasi karena akan di pamerkan pada kegiatan Pameran Tematik
"Sakura di Katulistiwa"
Kendala / Permasalahan :
Beberpa koleksi merupakan koleksi dari satker/museum lain yang bekerjasama dengan Museum dalam
pelaksanaan kegiatan Pameran Tematik "Sakura di Katulistiwa" sehingga lebih kompleks dan rentan dalam
melakukan konservasi dan pengamanan
Strategi / Tindak Lanjut :
bekerjasama dan kordinasi dengan pihak teknis dalam konservasi dan pengamanan koleksi

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Proses pembersihan dan pengawetan terhadap 16 koleksi uang, 4 koleksi mesin tik, 5 koleksi patung gipsum, 2
Vas bunga Kaca, 2 Vas Bunga Keramik, 1 vas bulat, 14 koleksi soetardjo, 1 kipas angin, 1 tempat lilin, 5 koleksi
I gusti Ktut Pudja, 7 koleksi Jepang dan konservasi 24 koleksi foto
Kendala / Permasalahan :
Suhu ruangan berubah-ubah karena pemadaman listrik secara tiba-tiba membuat koleksi rentan dan
amplop/plastik pelindung cepat menguning.
Strategi / Tindak Lanjut :
Cek suhu ruangan secara berkala, dan kondisi koleksi secara teratur sehingga meminimalisir kerusakan dan
penanganan secara tepat
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1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2 [SK 2.0] Meningkatnya
jumlah kunjungan
museum, galeri dan
Cagar Budaya

[IKK 2.1] Jumlah
kunjungan museum,
galeri dan Cagar
Budaya

Orang 33100 TW1 : 5220

TW2 : 15220

TW3 : 28100

TW4 : 33100

TW1 : 5224

TW2 : 14911

TW3 : 29487

TW4 : 39310

TW1 :
Progress / Kegiatan :
15,78% dari target PK (33100 Orang) telah tercapai hingga bulan Maret dari 4 kegiatan dan akumulasi
pengunjung luring dan Virtual tour
Kendala / Permasalahan :
Readaptasi keadaan new normal untuk kegiatan full luring (peserta membludak dan aturan kegiatan luring baru
diberlakukan), Target penyerapan anggaran sesuai dengan penilaian IKPA belum tercapai, TUP mulai Maret
dengan realisasi nihil di bulan April, dan Jadwal kegiatan dan komposisi anggaran berubah.
Strategi / Tindak Lanjut :
Pemberlakuan kembali aturan kegiatan luring, Tidak ada revisi DIPA/Kanwil di awal tahun sehingga di bulan
Januari akhir kegiatan daring dapat dilaksanakan dan tidak berimbas pada poin penilaian IKPA,

TW2 :
Progress / Kegiatan :
4 kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum maupun pameran
sejarah pada TW II, 3 lokus di Jakarta, 1 lokus di Salatiga
Kendala / Permasalahan :
Pameran museum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Salatiga mmenghadapi banyak masalah
diantaranya *Informasi dasar yang diberikan oleh penyelenggara kurang seperti waktu penataan panel,
ketersediaan listrik saat penataan, informasi fasum yang tersedia, serta pengaturan loading dock barang yang
semrawut *Penyelenggara tidak ada antisipasi cuaca saat hujan, sehingga air tergenang dan kotor di depan
pintu dan dalam expo *Lokasi yang kurang strategis, publikasi yang masif hingga hari pelaksanaan, dan
ketidaktersediaan tanda alur masuk dan keluar. *Kegiatan dukungan seperti lomba peserta mendaftar di
minggu terahir sehingga narasumber/juri bekerja keras dalam penilaian Kegiatan daring (penyuluhan skolah,
Webinar Kesejarahan, Webinar Permuseuman) menghadapi masalah antara lain: *Berkaitan dengan turunnya
level PPKM Jabodetabek, sebagian besar peserta bergabung dalam kegiatan menggunakan sistem nonton
bareng di sekolah. Sehingga ketika sesi tanya-jawab secara langsung, terjadi noise (dengung) yang cukup
mengganggu jalannya kegiatan *Sebagian narahubung dari Disdik/KCD kurang sigap untuk merespons ketika
dibagikan informasi baru di WAG Narahubung, ada yg beralasan karena berbarengan dengan keg PPDB
(Penerimaan Peserta Didik Baru) sehingga fokus mereka terpecah dan menyebabkan informasi terkait teknis
acara yg seharusnya diteruskan oleh disdik ke sekolah mengalami hambatan. *calon narasumber dari BPIP
(Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) baru memberikan tanggapan di H-1, setelah sebelumnya dikontak sejak
Februari 2022 tidak memberikan respons. Sehingga ketika panitia sudah mencarikan narasumber pengganti,
narasumber dari BPIP terpaksa tidak dapat dilibatkan *jumlah peserta yg menurun dibandingkan episode
sebelumnya, dikarenakan animo peserta sudah mulai turun karena sebagian besar peserta sudah 100 % masuk
kerja/sekolah. *Moderator kurang sigap mencermati keadaan ketika narsum 2 bermasalah jaringannya,
sehingga menyebabkan pembawa acara harus ikut menjaga jalannya diskusi agar tetap kondusif
Strategi / Tindak Lanjut :
*Kerjasama dengan pemerintah/lembaga/kemenetrian lain yang di tangani oleh phak ketiga sebaiknya
melakukan survei secara kontinue latarbelakang tema kegiatan terlebih dahulu agar meminimalisir kendala
yang akan terjadi selama penataan hingga pembongkaran *Publikasi aktif di media sosial *Merencanakan
kegiatan luring di program tahun depan *Memilah waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak bentrok dengan
jadwal sekolah *Memilih narasumber dan moderator yang kompeten sesuai dengan tema kegiatan

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Triwulan III merupakan momen perhelatan kegiatan besar bagi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di
periode ini, kegiatan #AgustusKita di gelar. Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan selama 1 bulan dengan
berbagai kegiatan pendukung untuk memperingati hari lahir kemerdekaan Republik Indonesia. Dimulai dari
Pameran Tematik bertajuk “Sakura di Katulistiwa” kolaborasi dengan Komunitas Historia.id, Tapak Tilas
Proklamasi kolaborasi dengan berbagai komunitas museum, budaya dan seni, Diskusi Tematik Hubungan
kebudayaan Indonesia Jepang, Lomba Tematik oleh PT.Airlangga, Donor Darah kolaborasi dengan PMI, UMKM
berkolaborasi dengan Dinas UMKM DKI Jakarta, Sosialisasi Batik kolaborasi dengan Museum Batik, Gambat
Temati kolaborasi dengan komunitas sketsa dan Galeri Nasional, serta sosialisasi museum di Sekolah Lebak
Banten secara virtual dan Webinar Ilmu Kesejarahan secara virtual yang dilaksanakan di bulan berikutnya
Kendala / Permasalahan :
Kegiatan #AgustusKita pada komponen Penyebaran Informasi output Masyarakat yang Mengapresiasi Museum
kolaborasi dengan berbagai pihak menghadapi banyak masalah diantaranya : a. Komunikasi yang kurang dan
tidak sesuai di beberapa kegiatan yang mendukung #AgustusKita sehingga terdapat perubahan jadwal acara,
PIC narasumber dan Pendukungan Kegiatan. b. Beberapa kegiatan dilaksanakan di waktu siang/sore hari
dengan rentang durasi 3 jam hingga 4 jam sehingga beberapa peserta tidak mengikuti hingga akhir kegiatan.
c. Waktu yang dihabiskan dalam persiapan kegiatan lebih banyak rapat namun progress kegiatan stagnan.
Kegiatan Sosialisasi museum secara virtual pada komponen Penyebaran Informasi output Masyarakat yang
Mengapresiasi Museum kolaborasi dengan berbagai pihak menghadapi banyak masalah diantaranya : a.
Mayoritas sekolah yang mengikuti kegiatan sosialisasi menggunakan layar lebar sehingga memerlukan
penyesuaian dalam penyampaian materi, penyampaian kuis dan tanya-jawab dan tidak terlalu familiar
menggunakan sistem sosialisasi jarak jauh. b. Adanya Asesmen Nasional utk SMP di seluruh wilayah Kab. Lebak
pada 19-22 Sept, sehingga pelaksanaan level SMP dipindahkan dari semula Selasa, 20 Sept menjadi Jumat, 23
Sept 2022. c. Siswa yang bergabung dalam kegiatan tidak merata jumlahnya antar sekolah, karena kendala
sinyal yang tidak memadai di daerahnya, gadget yang kurang mendukung, atau kuota yg tidak mencukupi.
Strategi / Tindak Lanjut :
a. Rekomendasi dari kepala museum sebaiknya untuk kegiatan besar momentum Hari kemerdekaan Indonesia
dipersiapkan dengan matang dan terencana dengan jadwal yang lebih panjang bukan hanya 3 bulan dan
menjaring serta kolaborasi dengan komunitas dan instansi yang bervariatif, dalam bentuk karnaval lebih baik.
b. Untuk kegiatan kolaborasi sebaiknya di tentukan secara lebih teliti untuk publikasi di museum termasuk alur
kegiatan, PIC dan jadwal yang pasti dan tetap. c. Pemilihan waktu kegiatan tidak lebih dari jam 13.00 apalagi
sore hari. d. Pemilihan tempat dan jadwal sosialisasi museum virtual agar lebih tepat sasaran. Jika tempat
kegiatan atau lokasi yang dituju tidak memungkinkan dilakukan secara virtual sebaiknya ganti dengan lokasi
yang lebih baik agar tujuan dan sasaran kegiatan dapat tersampaikan dengan baik. e. Materi sosialisasi
museum virtual dapat diberikan kepada pihak sekolah H-1 agar pendidik bisa memberi gambaran dasar
kegiatan yang akan diberikan. Jika ada kendala dengan sinyal atau paparan yang kurang jelas dapat dibantu
disampaikan oleh pendidik sementara pihak museum mencari solusi.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Pelaksanaan 3 kegiatan luring yaitu Penyuluhan Sekolah di Jakarta dan Pameran Hari Museum Indonesia
kolaborasi dengan Museum KAA dan museum dinas dari berbagai daerah, dilaksanakan di Bandung pada bulan
Oktober dan Seminar Nasional di bulan November serta 2 kegiatan daring yaitu Bintang Cerah (Bincang
tentang Cerita Sejarah) eps 20 dan 21. Total pengunjung museum selama 2022 yaitu 17.348 orang baik luring
maupun virtual tour. Penyesuain capaian output dari triwulan I hingga IV
Kendala / Permasalahan :
- Perencanaan kordinator pelaksana pameran kurang maksimal, penanganan akibat hujan dan genangan air
tidak maksimal, Acara berlangsung 1 hari, hanya 8 jam dari jam 08.00 - 16.00 belum termasuk acara
pembukaan yang selesai pukul 10.00 WIB sehingga masyarakat mengunjungi booth pameran setelahnya, dan
sekitar jam 14.00 turun hujan deras mengakibatkan booth banjir dan pengunjung tidak ada yang datang serta
Listrik belum tersedia saat penataan dan Panitia slow responsif. - Seluruh sekolah lokasi penyuluhan tidak
memiliki ruang aula yg representatif, sehingga penyuluhan dilaksanakan di ruangan kelas yg memiliki fitur
connecting door/room dan siswa duduk lesehan di lantai Peralatan tata suara sedikit bermasalah di awal
kegiatan, tampilan layar infokus terlalu kecil, ruangannya terlalu sempit dengan kondisi siswa yang cukup
hiperaktif serta Jumlah siswa sangat banyak dan tidak seimbang dengan kapasitas ruangan sehingga
cenderung berdesakan dan berisik. *peminjaman aula belum ditetapkan tarif sehingga peminjaman aset tsb
banyak diminati terutama dari bidang pendidikan (Kampus universitas) namun beban daya dan jasa serta
beban pembersihan bertambah sehingga tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Strategi / Tindak Lanjut :
*mencermati kembali proposal kegiatan kerjasama khususnya pameran, terutama jadwal kegiatan dan
penyedia pameran sehingga anggaran kegiatan yang akan dikeluarkan dapat mencapai output dan outcome
yang maksimal. *Melaksanakan survei tempat pelaksanaan baik secara daring maupun langsung agar dapat
meminimalisir kekurangan atau menutupi spot yang kurang. *Melakukan inovasi baik sebagian maupun
keseluruhan komponen dari kegiatan agar pelaksanaan kegiatan tidak monoton setiap tahun *Berkordinasi
dengan unit utama untuk penetapan harga peminjaman aset BMN



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

3 [SK 3.0] Meningkatnya
tata kelola Kantor
Museum Perumusan
Naskah Proklamasi,
Jakarta

[IKK 3.1] Predikat
SAKIP Kantor
Museum Perumusan
Naskah Proklamasi,
Jakarta

Predikat BB TW1 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW4 : BB

TW1 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW4 : A

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Rapat triwulan I baik laporan TW I, rapat pengukuran kinerja TW I dan penyampaian PK kepala kepada seluruh
lapisan staf museum
Kendala / Permasalahan :
rapat reviu rencana strategis belum dapat dilaksanakan karena menunggu rencana strategis
kemendikbudristek terbit
Strategi / Tindak Lanjut :
kordinasi dan membangun komunikasi yang baik untuk memenuhi setiap unsur SAKIP

TW2 :
Progress / Kegiatan :
rapat pengukuran TW II telah dilaksanakan dan penyampaian capaian, kendala/permasalahan dan strategi
yang akan dilakukan kepada seluruh pegawai. reviu renstra telah dilaksanakan dan turunan terbaru dari
renstra unit utama telah disampaikan
Kendala / Permasalahan :
pengumpulan data dukung SAKIP belum terpenuhi keseluruhan terutama penghargaan dari instansi luar
kementerian dan data dukung ZI WBK masih dalam proses pemenuhan
Strategi / Tindak Lanjut :
meningkatkan kualitas satker baik dari segi pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kualifikasi nilai
kinerja baik dari segi keuangan, barang dsb konsultasi dan koordinasi dengan unit utama serta menyusun
langkah langkah yang tepat dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Rapat pengukuran TW III telah dilaksanakan dan penyampaian capaian, kendala/permasalahan dan strategi
yang akan dilakukan kepada seluruh pegawai. Peningkaan nilai IKPA dan EKA pun mengalami kenaikan secara
kelanjutan
Kendala / Permasalahan :
Pengumpulan data dukung SAKIP belum terpenuhi keseluruhan terutama penghargaan dari instansi luar
kementerian
Strategi / Tindak Lanjut :
Meningkatkan kualitas satker baik dari segi pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kualifikasi nilai
kinerja baik dari segi keuangan, barang dsb konsultasi dan koordinasi dengan unit utama serta menyusun
langkah langkah yang tepat dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Telaah penilaian predikat SAKIP oleh Itjen Kemdikbudristek untuk meningkatkan nilai kinerja SAKIP tahun 2022.
Pengumpulan data dukung dan dokumen yang harus diunggah di aplikasi evaluasi SPASIKITA
Kendala / Permasalahan :
Data dukung berupa notula awal dan akhir di tahun belum terkumpul, kualitas Laporan Kinerja terutama di
bagian efisiensi anggaran sehingga penilaian SAKIP belum optimal
Strategi / Tindak Lanjut :
Mengumpulkan data dukung perbaikan penilaian SAKIP satker, notulasi data dukung yang harus dikumpulkan
dan melakukan perbaikan dalam laporan kinerja tahun berikutnya agar kualitas isi dari laporan meningkat.

3 [SK 3.0] Meningkatnya
tata kelola Kantor
Museum Perumusan
Naskah Proklamasi,
Jakarta

[IKK 3.2] Nilai
Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan
RKA-K/L Kantor
Museum Perumusan
Naskah Proklamasi,
Jakarta

Nilai 92 TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 92

TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 95.83

TW1 :
Progress / Kegiatan :
proses perhitungan deviasi halaman III DIPA, dan pengisian capaian output hingga bulan Maret
Kendala / Permasalahan :
Deviasi Halaman III dipa hanya mencapai 86 % dari 100%
Strategi / Tindak Lanjut :
Kordinasi dan belajar kepada satker lain untuk mencapai nilai maksimum setiap unsur pencapaian nilai IKPA

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Proses perhitungan deviasi halaman III DIPA, dan pengisian capaian output pad aplikasi SAKTI dan pengukuran
kinerja pada aplikasi SPASIKITA hingga bulan Juni Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap dokumen renstra
(reviu renstra), Laporan Kinerja 2021 sebagai tindak lanjut atas LHE SAKIP tahun 2021
Kendala / Permasalahan :
Deviasi Halaman III dipa hanya mencapai 61 % dari 100%
Strategi / Tindak Lanjut :
Kordinasi dan belajar kepada satker lain untuk mencapai nilai maksimum setiap unsur pencapaian nilai IKPA
konsultasi dan koordinasi unit utama serta menyusun langkah langkah yang tepat dengan pihak-pihak terkait
untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Proses perhitungan deviasi halaman III DIPA, dan pengisian capaian output pad aplikasi SAKTI dan pengukuran
kinerja pada aplikasi SPASIKITA hingga bulan Oktober. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perekaman
capaian output pada aplikasi. Mereviu anggaran yang tidak terserap bisa dioptimal secara maksimal agar nilai
efiensi naik
Kendala / Permasalahan :
Deviasi Halaman III dipa hanya mencapai72 % dari 100%
Strategi / Tindak Lanjut :
Kordinasi dan belajar kepada satker lain untuk mencapai nilai maksimum setiap unsur pencapaian nilai IKPA
konsultasi dan koordinasi unit utama serta menyusun langkah langkah yang tepat dengan pihak-pihak terkait
untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan

TW4 :
Progress / Kegiatan :
*Pengisian capaian output triwulan 4 pada aplikasi spasikita dan SAKTI *Kordinasi dengan bagian keuangan
untuk rekonsiliasi keuangan tepat waktu
Kendala / Permasalahan :
*nilai deviasi halaman III DIPA belum maksimal hingga kahir tahun *Pengelolaan rencana anggaran hingga
penyerapan belum optimal sehingga konsistensi tidak maksimal *Pengembalian UP/TUP pada bulan mei
terlambat sehingga mempengaruhi nilai IKPA
Strategi / Tindak Lanjut :
*Sinkronisasi terjadwal mulai dari perencanaan hingga penyerapan anggaran *Kordinasi dengan KPPN Jakarta
mengenai jadwal rekonsiliasi dan menyiapkan pelaksanaan rekonsiliasi lebih awal (jangan di akhir jadwal)



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

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No RO / Komponen Volume Satuan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Anggaran

1 Naskah Kajian
Pengembangan
Permuseuman

1.0000 Rekomendasi Kebijakan 0 2 3 3 Rp. 247.764.000

2 [100] Kajian Koleksi 0 2 3 3 Rp. 247.764.000

3 Masyarakat yang
Mengapresiasi Museum

14000.0000 Orang 2872 10791 18628 39310 Rp. 3.035.341.000

4 [100] Penyebarluasan Informasi 0 6387 10955 28459 Rp. 827.221.000

5 [101] Penguatan Pendidikan Karakter 2872 4384 7463 10551 Rp. 1.012.920.000

6 [104] Konten Kanal Budaya 0 0 190 300 Rp. 1.195.200.000

7 Koleksi Museum Yang
Dikelola

450.0000 Unit 219 294 337 469 Rp. 72.895.000

8 [101] Pendataan 150 150 150 150 Rp. 45.845.000

9 [102] Konservasi 69 144 187 319 Rp. 27.050.000

10 Layanan Umum 1.0000 Layanan 1 1 1 1 Rp. 362.159.000

11 [105] Layanan Ketatausahaan 1 1 1 1 Rp. 362.159.000

12 Layanan Perkantoran 1.0000 Layanan 1 1 1 2 Rp. 3.739.913.000

13 [001] Gaji dan Tunjangan 1 1 1 1 Rp. 1.587.970.000

14 [002] Operasional dan Pemeliharaan
Kantor

1 1 1 1 Rp. 2.151.943.000

TOTAL JUMLAH PAGU Rp. 7.458.072.000



Catatan:
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Jakarta,12 Januari 2023

Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi,

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A
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1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
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Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

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

Nama     : Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A

Jabatan  : Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan  : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

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

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

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta,13 Oktober 2022

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi,

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A
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Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian

Kinerja 2022

1 [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar
Budaya dan Warisan Budaya
Takbenda yang dilindungi

[IKK 1.1] Jumlah Koleksi yang
dilindungi

450

2 [SK 2] Meningkatnya jumlah
kunjungan museum, galeri dan
Cagar Budaya

[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum,
galeri dan Cagar Budaya

33100

3 [SK 3] Meningkatnya tata kelola
Kantor Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, Jakarta

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Kantor
Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, Jakarta

BB

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Museum
Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta

92



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

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 5178 Pengelolaan Permuseuman Rp. 3.356.000.000

2 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan

Rp. 4.102.072.000

TOTAL Rp. 7.458.072.000

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta,13 Oktober 2022

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi,

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A
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Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

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

Nama     : Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A

Jabatan  : Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan  : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

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

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

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta,17 Maret 2022

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A



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

Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian

Kinerja 2022

1 [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar
Budaya dan Warisan Budaya
Takbenda yang dilindungi

[IKK 1.1] Jumlah Koleksi yang
dilindungi

450

2 [SK 2] Meningkatnya jumlah
kunjungan museum, galeri dan
Cagar Budaya

[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum,
galeri dan Cagar Budaya

33100

3 [SK 3] Meningkatnya tata kelola
Kantor Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, Jakarta

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Kantor
Museum Perumusan Naskah
Proklamasi, Jakarta

BB

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Kantor Museum
Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta

92



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

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan

Rp. 3.829.282.000

2 5178 Pengelolaan Permuseuman Rp. 3.356.000.000

TOTAL Rp. 7.185.282.000

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Jakarta,17 Maret 2022

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A




