KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

RENCANA
STRATEGIS
MUSEUM BASOEKI
ABDULLAH
TAHUN 2020-2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

MUSEUM BASOEKI ABDULLAH
TAHUN 2020

Kata Pengantar

Rencana Strategis Museum Basoeki Abdullah Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan
Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah No.
66 Tahun 2015 tentang Museum serta Permendikbud No.22 tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 s.d 2024.
Dokumen Rencana Strategis Museum Basoeki Abdullah Tahun 2020-2024 ini
merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Museum Basoeki Abdullah
tahun 2020 s.d 2024.
Semoga rencana strategis (Renstra) Museum Basoeki Abdullah tahun 2020 - 2024 ini
dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana
kerja dan anggaran, penyusunan penetapan kinerja, arah dalam pelaksanaan tugas, pelaporan
dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Museum Basoeki Abdullah. . Rencana strategis
Museum Basoeki Abdullah tahun 2020 – 2024 ini diupload website Museum Basoeki Abdullah
(www.museumbasoekiabdullah.or.id) sehingga dapat dilihat secara luas oleh masyarakat dan
diharapkan dapat memberikan masukan,kritik,evaluasi dan rekomendasi yang konstruktif guna
mengoptimalkan pencapaian target di Museum Basoeki Abdullah di masa yang akan datang.
Jakarta, September 2020
Kepala,

Dra. Maeva Salmah M.Si
NIP 196405081988032002

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan ............................................................................................................... 1
1.1

Kondisi Umum........................................................................................................ 1

1.2

Potensi dan Permasalahan ..................................................................................... 5

Bab II Tujuan dan Sasaran ................................................................................................ 11
2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan ................................................................ 11

2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.............................................................. 12

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan..... 14
3.1

Arah Kebijakan dan Strategi ............................................................................... 14

3.2

Kerangka Regulasi ............................................................................................... 16

3.3

Kerangka Kelembagaan ....................................................................................... 16

3.4

Reformasi Birokrasi ............................................................................................. 18

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ........................................................... 27
4.1

Target Kinerja ...................................................................................................... 27

4.2

Kerangka Pendanaan ........................................................................................... 27

Bab V Penutup.................................................................................................................... 28
Lampiran

Bab I
Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum
Museum Basoeki Abdullah diresmikan tanggal 25 September 2001, memiliki peran
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan terutama bidang seni khususnya
seni rupa melalui pengelolaan benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah. Museum
Basoeki Abdullah terletak di Jalan Keuangan Raya No. 19, Cilandak Barat, Jakarta Selatan,
berada di dalam komplek membuat Museum Basoeki Abdullah dekat dengan masyarakat.
Museum Basoeki Abdullah berusaha mendengar aspirasi masyarakat melalui keinginan
masyarakat dalam menjadikan Museum Basoeki Abdullah sebagai ruang publik terutama dalam
hal apresiasi seni. Pembangunan perluasan Museum Basoeki Abdullah telah berhasil dilakukan
dengan diresmikannya Gedung Museum Basoeki Abdullah II 29 November 2016 oleh Bapak
Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dengan gaya
modern dan minimalis Gedung Museum Basoeki Abdullah II menyatu dengan Museum
Basoeki Abdullah I yang merupakan rumah tinggal mendiang Maestro Basoeki Abdullah.
Dengan adanya Gedung Museum Basoeki Abdullah II permasalahan ruang kantor, ruang
publikdan ruang auditorium menjadi terpenuhi.
Kini Museum Basoeki Abdullah terbagi menjadi Gedung I dan II. Gedung I Museum
Basoeki Abdullah yang merupakan rumah Maestro Basoeki Abdullah difungsikan sebagai
ruang pamer Museum dengan terdapat perpustakaan, ruang tamu, ruang koleksi benda pribadi,
ruang memorial, ruang tragedi, ruang senjata dan penghargaan Basoeki Abdullah, dan ruang
penyimpanan (storage) koleksi reproduksi di lantai I dan lantai II yang terdiri dari ruang
wayang, ruang lukisan abstrak dan kehidupan, ruang koleksi keluarga dan ruang penyimpanan
lukisan asli. Sementara di Gedung II Museum Basoeki Abdullah terdapat ruang kantor di lantai
basement, ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat dan museum melakukan
pameran temporer di lantai I, lantai II terdapat ruang lukisan pemimpin Gerakan Non Blok
dengan karya unggulan berupa lukisan “41 pemimpin Gerakan NonBlok” yang berukuran 7x2
meter, ruang proses berkarya, ruang lukisan wanita dan mural perjalanan hidup Basoeki
Abdullah serta storage koleksi selain lukisan juga terdapat di lantai ini, lantai III difungsikan
menjadi ruang auditorium sebagai ruang beraktivitas seni melalui kegiatan workshop, lomba
lukis dan seminar dimana pada ruangan tersebut dihiasi lukisan-lukisan hasil pemenang
kompetisi Basoeki Abdullah Art Award I, II dan III.
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Museum Basoeki Abdullah terus berbenah, mulai tahun 2018 Gedung II Museum
Basoeki Abdullah digunakan sebagai ruang publik dengan program kegiatan kerjasama dengan
Satuan Pendidikan baik Sekolah maupun Pendidikan Tinggi , Komunitas dan Seniman dalam
berkegiatan kesenian melalui Pameran seni rupa, hal ini berdampak pada kenaikan jumlah
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang semula di tahun 2017 sebesar Rp. 10.868.000
(sepuluh juta delapan ratus enampuluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 16.632.000
(enam belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Tahun ini pula, Museum Basoeki
Abdullah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT. MRT membuat lukisan
mural pada plat yang dipasang di sisi tiang MRT Jalan RS Fatmawati sebagai penunjuk jalan
menuju Museum Basoeki Abdullah dan penanda arah Museum Basoeki Abdullah yang terdapat
di Stasiun MRT Fatmawati melalui kegiatan Gerebek Museum. Tahun 2019, Museum Basoeki
Abdullah mendapat penghargaan sebagai Museum Bersahabat karena Museum Basoeki
Abdullah dekat dengan masyarakat terutama RW 05 Cilandak Barat dan bersahabat dengan
kaum difabel dengan adanya akses jalan untuk kursi roda, ketersediaan kursi roda di museum
dan adanya label koleksi dengan tulisan braille.
Dalam 2015-2019, Museum Basoeki Abdullah menargetkan peningkatan kunjungan
Museum dan peningkatan sarana prasarana publik agar Museum Basoeki Abdullah yang
letaknya di dalam komplek tetapi dapat terasa kemanfaatannya oleh lebih banyak masyarakat.
Oleh karena itu, hasil dari rencana strategis 2015-2019 akan menjadi acuan dalam menyusun
rencana strategis 5 tahun mendatang. Berikut capaian rencana strategis 2015-2019 :

KODE

023. 15. 12
5178

PROGRAM/KEGIA
TAN/OUTPUT/SUB
OUTPUT

TARGET DAN CAPAIAN OUTPUT
2015

2016

2017

2018

2019

1339
koleksi

2388
koleksi

200 kleksi

2587
koleksi

951 koleksi

1339
koleksi

2388
koleksi

200 kleksi

2587
koleksi

951 koleksi

100%

100%

100%

100%

100%

Program Pelestarian
Budaya
Pengelolaan
Permuseuman

Koleksi Museum yang
Dikelola
5178. 001
Persentase Capaian
Output

2

5178.002

5178.004

Pemb fisik
2

Masyarakat yg
Mengapresiasi
museum

5350 orang 7000 orang 8590 orang

Persentase Capaian
Output

5178.007

Koleksi museum yg
dikaji
Persentase Capaian
Output

5178.950

Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
(Anggaran)
Persentase Capaian
Output
Layanan Internal
(Overhead)

5178.951
Persentase Capaian
Output

Pamer
tetap Mus.

-

Museum yang
Direvitalisasi

-

41470
orang

49500
orang

88580
orang

98648
orang

49644
orang

21367
orang

10166
orang

927%

305%

118%

1 naskah

1 naskah

5 naskah

5 naskah

3 naskah

1 naskah

1 naskah

5 naskah

5 naskah

3 naskah

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

-

-

1 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

-

-

100%

100%

100%

21 unit

36 unit

31 unit

36 unit

7 unit

21 unit

36 unit

27 unit

36 unit

7 unit

100%

100%

87%

100%

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

21 unit

36 unit

27 unit

36 unit

7 unit

100%

100%

87%

100%

100%

199%

213%

Layanan Perkantoran
5178.994
Persentase Capaian
Output

Tabel 1.1 Target dan Capaian Output Tahun 2015 s.d 2019

KODE

PROGRAM/KEGIAT
AN/OUTPUT/SUB
OUTPUT

023. 15. 12

2015

2016

2017

2018

2019

Program Pelestarian
Budaya
Pengelolaan
Permuseuman

5178

Alokasi dan Realisasi Anggaran (dlm ribuan)

10.800.000

12.269.000

9.882.646

8.975.666

8.027.057

9.924.917

9.433.473

8.392.409

8.578.399

7.888.130

91,89%

76,88%

84,92%

95,57%

98,26%

Persentase Capaian
Output

3

277.230

576.000

897.600

606.400

158.542

270.330

333.502

707.958

564.131

152.387

97,51 %

57,89%

78,87%

5.894.866

3.750.000

-

-

-

5.811.530

3.144.554

-

-

-

98,58 %

83,85 %

-

-

-

1.241.134

2.806.375

4.824.870

4.662.318

4.657.302

1.098.963

1.550.099

4.229.253

4.518.630

4.471.724

88,54%

55,23%

87,65%

96,91%

96,01%

95.775

190.000

570.000

508.718

184.248

Koleksi museum yg
dikaji

94.981

92.858

443.897

433.979

153.118

Persentase Capaian
Output

99,17%

48,87%

77,87%

85,31%

83,02%

-

162.660

488.784

341.124

Koleksi Museum yang
Dikelola
5178. 001

Persentase Capaian
Output
Museum yang
Direvitalisasi

5178.002
Persentase Capaian
Output
Masyarakat yg
Mengapresiasi museum
5178.004
Persentase Capaian
Output

5178.007

5178.950

Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I
(Anggaran)
Persentase Capaian
Output
Layanan Internal
(Overhead)

5178.951
Persentase Capaian
Output

96,12%

93.03%

-

-

162.660

470.261

324.395

-

-

100%

96,21%

95,09%

150.500

410.000

374.600

36.600

88.380

150.500

396.658

354.600

36.495

88.140

100%

96,74%

94,66%

99.71%

99,72%

3.268.500

3.742.625

3.052.916

2.709.446

2.736.461

2.741.613

3.015.802

2.506.680

2.554.903

2.697.366

83,88%

80,58%

82,11%

94,30%

98,57%

Layanan Perkantoran
5178.994
Persentase Capaian
Output

Tabel 1.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 s.d 2019
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Berdasarkan data capaian output dan realisasi anggaran tahun 2015 hingga 2019,
Museum Basoeki Abdullah mengalami peningkatan kunjungan Museum mulai tahun 2018, hal
ini disebabkan perluasan Museum Basoeki Abdullah dengan menjadikan lantai I Museum
Basoeki Abdullah sebagai ruang publik dan meningkatnya kerjasama dengan masyarakat baik
instansi pendidikan, komunitas maupun seniman.
1.2 Potensi dan Permasalahan
Dalam upaya pencapaian tugas dan fungsi museum, Museum Basoeki Abdullah
memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal.
Permasalahan tersebut dijadikan dasar untuk mencari potensi dan peluang yang dimiliki dalam
rangka untuk perbaikan yang berkelanjutan.
a.

Permasalahan
Peranan Museum Basoeki Abdullah sebagai lembaga pendidikan, pusat informasi dan

tempat melestarikan benda-benda bernilai seni dan karya pelukis Basoeki Abdullah mempunyai
permasalahan pokok adalah sebagai berikut
1.

Terbatasnya sarana dan prasarana museum yang berkaitan penyampaian informasi dengan
pemanfaatan teknologi yang dapat menyajikan informasi secara lebih menarik dan
interaktif kepada masyarakat.

2.

Terbatasnya sarana dan prasarana museum yang berkaitan dengan pengelolaan koleksi
berupa belum adanya storage lukisan dengan ukuran dan fasilitas memadai, belum adanya
laboratorium konservasi sebagai tempat perawatan koleksi, dan belum adanya ruang
dokumentasi koleksi.

3.

Terbatasnya sarana dan prasarana museum yang berkaitan dengan kunjungan Museum
yaitu belum adanya lahan parkir mobil dan bis.

4.

Tata pameran yang belum informatif menyampaikan koleksi yang dipamerkan secara rinci,
menarik dan interaktif.

5.

Belum optimalnya informasi, dokumentasi dan pengarsipan data koleksi museum. Proses
kajian koleksi, sinopsis buku perpustakaan koleksi Museum, dan digitalisasi koleksi masih
secara bertahap dilakukan.

6.

Publikasi keberadaan museum dan koleksinya belum tersosialisasikan dengan baik di luar
Jakarta Selatan.

b.

Analisis Masalah
Museum Basoeki Abdullah merupakan instansi layanan publik dalam rangka

penyebaran informasi terkait benda seni dan karya Basoeki Abdullah. Agar dapat menjalankan
5

fungsinya, museum harus mengikuti perkembangan globalisasi dalam rangka mempertahankan
eksistensi museum di masyarakat. Saat ini, oleh kebanyakan masyarakat museum masih
dianggap hanya tempat penyimpanan barang kuno saja. Hal ini menjadi tantangan yang harus
dihadapi SDM terutama kurator, preparator dan publikasi museum untuk lebih berkreasi dan
berinovasi menampilkan makna dan informasi koleksi yang dimiliki museum, menyajikannya
dalam tata pamer yang interaktif dan menarik, dan menyampaikannya kepada masyarakat luas
terutama melalui website dan media sosial agar jangkauan eksistensi museum lebih luas.
Museum harus bertransformasi menjadi museum digital.
Koleksi merupakan ruh dari sebuah museum, keterleslarian koleksi museum menjadi
hal yang mutlak untuk itu diperlukan tempat penyimpanan yang memadai secara ukuran,
memiliki wadah-wadah penyimpanan koleksi yang aman dari berbagai kerusakan, fasilitas AC,
dehumidifier dan alat pengukur dan sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang
keterawatan koleksi terutama berkaitan iklim dan hama karena merupakan agen perusak yang
dominan. Laboratorium konservasi menjadi hal yang harus ada karena koleksi seperti halnya
manusia seiring bertambahnya usia maka akan makin banyak penurunan kualitas yang terjadi,
hal ini dapat dihambat melalui konservasi preventif dan kuratif terhadap koleksi. Agar
penanganan optimal tidak menyebabkan kesalahan perlu adanya ruang analisis dan restorasi
berupa laboratorium koleksi. Dokumentasi koleksi perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi
koleksi secara berkala sehingga studio/ruang dokumentasi yang baik perlu ada dalam museum.
Keterbasan ruang membuat ruang gerak museum dalam melakukan kegiatan terbatas.
Saat pengunjung rombongan dalam jumlah banyak hadir, Museum Basoeki Abdullah selalu
melibatkan satpam dan polisi di lingkungan Cilandak Barat karena ketidaktersediaannya ruang
parkir Museum sehingga harus menggunakan jalan komplek atau bahu jalan di sekitar
lingkungan Museum.
Kajian mengenai koleksi terutama lukisan akan menjadi salah satu cara untuk dapat
menunjang tata pamer museum agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat
berdasarkan data yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang ada di museum masih belum terdigitalisasi dengan optimal, foto koleksi
yang belum baik resolusinya, arsip data koleksi yang masih manual, buku-buku koleksi yang
ada diperpustakaan tidak diketahui isi bukunya, sehingga proses digitalisasi koleksi dan
sinopsis museum buku koleksi museum terus dilakukan secara bertahap.
Publikasi dan promosi kegiatan museum yang masih berjalan lambat menjadi
tantangan selanjutnya dalam penyebaran informasi museum dan menyebabkan kegiatan yang
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dilakukan museum tidak terinformasikan secara luas pada masyarakat sehingga peserta
kegiatan terkesan statis dan monoton karena hanya menjangkau pengikut setia museum saja.
Berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Museum Basoeki Abdullah tidak
membuat museum menyerah tetapi hal tersebut dijadikan pemicu untuk dapat berkembang dan
menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Berbagai masalah tersebut dapat dijabarkan dalam
analisis SWOT Museum Basoeki Abdullah, yaitu :
1.

2.

3.

4.

c.

Strength (kekuatan), berfokus pada kekuatan internal yang dimiliki Museum, yaitu :


Ketokohan Basoeki Abdullah dan karya lukisnya yang mendunia.



Koleksi yang beragam



Sumber Daya Manusia berkualitas

Weakness (kelemahan)


Sarana dan Prasarana terutama sarana penyimpanan koleksi (storage), laboratorium



Belum optimalnya koleksi masterpiece



Keterbatasan pengetahuan IT SDM Museum



Publikasi yang belum optimal

Oportunity (kesempatan)


Dukungan masyarakat sekitar



Dukungan pemerintah dalam pengembangan budaya khususnya seni



Munculnya teknologi yang dapat menampilkan koleksi secara lebih menarik

Threat (ancaman)


Minimnya antusiasme masyarakat terhadap museum



Minimnya dukungan keluarga Basoeki Abdullah



Kemunculan museum seni rupa swasta yang dikelola secara profesional

Potensi
Memasuki Tahun ke-19 sejak diresmikan Tahun 2001, Museum Basoeki Abdullah

memiliki kemampuan dan capaian strategis yang dapat dijadikan potensi keberlanjutan
Museum di masa yang akan datang, diantaranya :
1.

Ketokohan Basoeki Abdullah dan Karya Lukisnya
Basoeki Abdullah Merupakan Seorang Maestro Seni Lukis Indonesia, Basoeki
Abdullah merupakan salah satu maestro seni lukis yang dimiliki bangsa Indonesia,
disamping pelukis Raden Saleh, Affandi, dan Sudjojono. Sebagai seorang maestro seni
lukis tentu memiliki nilai tersendiri, dan juga merupakan salah satu aset dan kebanggaan

7

bangsa Indonesia yang anak bangsanya telah menorehkan sejarah tersendiri dalam
perkembangan seni lukis Indonesia dan dunia.
Lukisan Basoeki Abdullah sudah dikenal di dalam dan luar negeri, Lukisan Basoeki
Abdullah tersebar diberbagai negara dan dikenal di banyak negara (22 negara) yang sangat
berpotensi untuk mempererat dan memperdekat hubungan atau jalinan dengan negara yang
memiliki lukisan Basoeki Abdullah khususnya dalam bidang seni atau budaya. Salah satu
di antaranya negara Thailand yang memiliki lukisan Basoeki Abdullah, hampir sebagian
besar terpampang di Istana. Disisi lain, kualitas karya Basoeki Abdullah pun tidak kalah
dengan pelukis-pelukis dunia lain, seperti terlihat pada lukisan Raja Adulyadej dan Ratu
Sirikit yang terlihat begitu sempurna dan perfek baik tekstur, warna, goresan dan karakter
yang dimunculkan pada objek dengan kedetilannya.
2.

Koleksi Museum Basoeki Abdullah
Jumlah koleksi dan benda lain terkait dengan Basoeki Abdullah yang dihibahkan
kepada Pemerintah Republik Indonesia pada awalnyanya sebanyak 124 koleksi lukisan
(112 koleksi asli dan 12 koleksi repro),benda-benda seni milik almarhum Basoeki Abdullah
961 koleksi, buku-buku/majalah berjumlah 2.929 buku dan perkembangan sampai tahun
2019 ini koleksi Museum Basoeki Abdullah menjadi 161 koleksi lukisan (lukisan asli 126
dan 35 lukisan repro) sehubungan dengan adanya tambahan koleksi lukisan hasil
pengadaan Museum Basoeki Abdullah. Adapun rincian koleksi museum yang ada saat ini
adalah sebagai berikut :
Hibah
No

Pengadaan

Nama Koleksi
Asli

Repro
12

Asli
13

Repro
24

Jumlah
(koleksi)

1

Lukisan

109

158

2

Wayang Kulit

204

204

3

Wayang Golek

16

16

4

Topeng

148

148

5

Patung dan Barang Lain

163

163

6

Hiasan

50

50

7

Pakaian/Asesoris

173

173

8

Senjata

60

60

8

9

Peralatan Dapur

12

12

10

Mebelair

12

12

11

Peraga

2

2

12

Foto

57

57

13

Peralatan Rumah Tinggal

25

25

(Kamar Tidur)
14

Boneka Hiasan

6

6

15

Peralatan

44

44

Religi/Keagamaan
16

Alat Tukar

2

2

17

Benda Koleksi Politik

7

7

18

Buku (dalam hibah tertulis

2929

±3000)

Jumlah

3.

4.050
Koleksi

Adanya Gedung II Museum Basoeki Abdullah yang dijadikan ruang publik.
Pada tanggal 29 November 2016, Gedung II Museum Basoeki Abdullah diresmikan
oleh Bapak Prof. Muhadjir Effendy, MAP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seiring
dengan perkembangan adanya kebutuhan masyarakat terkait ruang publik, maka Museum
Basoeki Abdullah menyediakan Fasilitas Lantai 1 Gedung II Museum Basoeki Abdullah
sebagai ruang publik. Ruang publik itu dapat digunakan oleh masyarakat untuk berekspresi
seni khususnya seni lukis. Ternyata animo masyarakat terhadap hal tersebut cukup besar.
Museum Basoeki Abdullah melakukan kerjasama dalam bentuk Pameran dengan Sekolah
Lab-School, IPEKA Tomang dan BPK Tirta Marta, Mahasiswa IKJ, Komunitas 22 Ibu,
Art Cross Women, Alumni RPL UNJ, Komunitas Kopi, dan Komunitas Kota Tua. Terakhir
bekerjasama dengan Komunitas Perupa Bulungan dalam rangka pembuatan mural di tiang
MRT di Jl. Fatmawati sebagai penanda masuk ke Jl. Keuangan Raya dan dilanjutkan
kerjasama dengan Perupa Jakarta dengan melukis mural 3D di atas aspal Jl. Keuangan Raya
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hingga Museum Basoeki Abdullah yang di dukung oleh RW 05 Cilandak Barat dalam
upaya menjadikan wilayah tersebut sebagai kampung seni.
4.

Kualitas SDM
Secara kuantitas, jumlah sumber daya manusia Museum memang masih kurang.
Namun secara kualitas, sumber daya manusia museum yang terdiri dari 2 orang
berpendidikan S-2, 13 orang berpendidikan Sarjana, 4 orang DIII dan 4 orang SMA
memiliki kinerja, loyalitas dan disiplin yang baik dan mampu bersinergi dengan baik satu
sama lain.

5.

Dukungan Lingkungan
Museum Basoeki Abdullah berada di Komplek Keuangan Raya, Cilandak yang
berdampingan dengan warga masyarakat, dan Polsek Cilandak Barat mulai Tahun 2017
dukungan tersebut mulai terasa baik dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Walikota
maupun Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya dengan terselenggaranya kegiatan Gerebek
Museum yang ditandai dengan pemasangan Mural pada tiang MRT dan penunjuk arah,
baik dari arah Jalan Fatmawati maupun dari arah Blok M, sebagai penunjuk jalan menuju
Museum Basoeki Abdullah oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
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Bab II
Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ”mewujudkan Indonesia Maju
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar
kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong
royong, dan berkebinekaan global”. Selaras dengan visi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tersebut maka visi Museum Basoeki Abdullah adalah ”Mewujudkan Museum
Basoeki Abdullah sebagai lembaga pelestari dan pusat edukasi terkait Basoeki Abdullah dan
karya lukisnya yang berkualitas dan berkarakter dengan berdasarkan gotong royong dan
berkebinekaan global”.
Dalam rangka pencapaian visi Museum Basoeki yng selaras dengan visi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Museum Basoeki Abdullah memiliki misi :
1.

Mewujudkan insan museum yang kuat, tangguh, dan berkarakter dengan berdasarkan
gotong royong;

2.

Mewujudkan pelestarian koleksi museum beserta bangunannya dengan cara memelihara,
merawat, mengawetkan, dan mengamankan dari gangguan yang disebabkan oleh alam
maupun manusia;

3.

Mewujudkan layanan edukasi menarik, edukatif dan informatif tentang Basoeki Abdullah
dan karya lukisnya melalui publikasi yang menarik, tata pameran yang interaktif dan kajian
koleksi yang kreatif dan inovatif.

4.

Mewujudkan penguatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Misi Museum Basoeki Abdullah selaras dengan misi kementerian dan kebudayaan

dalam rangka mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa
dan sastra yang merupakan misi nomor dua dari Misi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan:
1.

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan,
didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

2.

Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan
sastra.

3.

Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung
transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.
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Misi di atas merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan. Tujuan yang ingin
dicapai oleh Kementeian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
1.

Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.

2.

Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.

3.

Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.

4.

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

5.

Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.
Dalam rangka mewujudkan misi Museum Basoeki Abdullah yang selaras dengan Misi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui tujuan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan berupa pelestarian dan pemajuan budaya,

bahasa dan sastra serta

pengarusutamaannya dalam pendidikan, maka Museum Basoeki Abdullah memiliki tujuan
yaitu :
1.

Tercapainya insan museum yang kuat, tangguh dan berkarakter;

2.

Tercapainya pelestarian koleksi museum beserta bangunannya terpelihara, terawat, awet
dan aman dari gangguan yang disebabkan oleh alam maupun manusia;

3.

Mewujudkan layanan edukasi menarik, edukatif dan informatif tentang Basoeki Abdullah
dan karya lukisnya melalui publikasi yang menarik, tata pameran yang interaktif dan kajian
koleksi yang kreatif dan inovatif.

4.

Tercapainya tata kelola penguatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dicapai hingga
tahun 2024 yaitu :
1.

Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.

2.

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3.

Menguatnya karakter peserta didik.

4.

Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.

5.

Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel.
Museum Basoeki Abdullah mengambil peranan dalam rangka pencapaian sasaran

strategis meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan melalui program
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pengelolaan permuseuman dengan sasaran kegiatan berupa meningkatnya jumlah kunjungan
peninggalan sejarah dan indikator kinerja kegiatan jumlah kunjungan cagar budaya. Jumlah
kunjungan cagar budaya dicapai melalui kegiatan penyelebarluasan informasi melalui pameran,
lomba lukis dan kerjasama dengan instansi pendidikan, komunitas dan seniman dan kegiatan
penguatan pendidikan karakter melalui seminar, penyuluhan dan workshop.
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Bab III
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan Museum Basoeki Abdullah mengacu pada arah kebijakan Agenda
Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yaitu “Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk
memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia”, yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Museum Basoeki Abdullah untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan tersebut dapat terwujud secara optimal melalui:
1. Mengoptimalkan layanan edukasi museum
Pemberian layanan edukasi yang optimal diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang benda bernilai seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah. Layanan
edukasi kepada masyakarat harus dioptimalkan agar mampu menyesuaikan dengan
perubahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pemberian layanan edukasi yang
optimal akan semakin memperluas akses masyarakat terhadap museum dari seluruh
kalangan, sehingga semakin banyak pula masyarakat teredukasi tentang seni dan karya
tokoh Basoeki Abdullah. Layanan edukasi museum yang optimal akan meningkatkan
jiwa seni masyarakat sehingga mampu meningkatkan jumlah masyarakat berbudaya.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan layanan edukasi adalah:
a. Penyelenggaraan penyebarluasan informasi
Penyelenggaraan penyebarluasan informasi dilakukan melalui pameran interaktif,
lomba, dan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan instansi pendidikan,
komunitas, maupun seniman.
Pameran yang interaktif mampu menarik masyarakat, terutama generasi muda
untuk mengunjungi museum. Selain itu, melalui kegiatan interaktif selama pameran
akan menambah wawasan dan pengalaman masyarakat ketika mengunjungi
museum. Pameran interaktif akan melibatkan masyarakat dalam suatu pengalaman
selama berkunjung ke museum, yang mampu meningkatkan pemahaman mengenai
seni dan karya tokoh Basoeki Abdullah.
Berbagai kegiatan lomba juga dilaksanakan sebagai suatu upaya penyebarluasan
informasi secara tematis, sebagai contoh lomba menggambar, lomba mewarnai,
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lomba melukis, Basoeki Abdullah Art Award yang dalam pelaksanaannya
berkaitan dengan karya Basoeki Abdullah.
Berbagai kegiatan kerja sama dengan dengan instansi pendidikan, komunitas,
maupun seniman dilaksanakan sebagai bentuk penyebarluasan informasi. Kerja
sama yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pameran, workshop,
bincang bareng seniman, dan lain sebagainya yang berkaitan dalam penyebarluasan
informasi mengenai museum dan karya tokoh Basoeki Abdullah.
b. Mewujudkan layanan edukasi yang menarik, edukatif, dan informatif melalui
berbagai media
Pemberian layanan edukasi berbasis teknologi dengan pemanfaatan website, media
sosial, dan kegiatan-kegiatan daring dilaksanakan untuk menarik minat masyarakat
terhadap museum. Pengkajian dan penyajian koleksi, serta penyajian konten
publikasi yang menarik dilakukan sebagai perwujudan pemberian layanan edukasi
yang informatif bagi masyarakat.
c. Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter melalui seminar, penyuluhan,
workshop
Penyelenggaraan kegiatan seminar, penyuluhan, dan workshop dengan melibatkan
seniman, komunitas, dan instansi pendidikan yang diikuti oleh masyarakat dari
berbagai kalangan. Kegiatan-kegiatan ini dikemas secara menarik sehingga lebih
menyenangkan dengan tetap berorientasi pada pengenalan tokoh dan karya Basoeki
Abdullah.

2. Mengoptimalkan registrasi koleksi
Koleksi museum perlu teregistrasi secara akurat sehingga mampu menyediakan data
yang tepat mengenai koleksi yang dikelola. Jumlah dan kondisi koleksi yang
teregistrasi dengan baik akan menghasilkan data yang mampu menjadi bahan berbagai
kegiatan lainnya, seperti perawatan, pengkajian, publikasi, dan edukasi terhadap
masyarakat.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan registrasi koleksi adalah
dengan menggunakan pemanfaatan digitalisasi dalam proses registrasi koleksi.
Pemanfaatan digitalisasi dalam meregistrasi koleksi museum akan memberikan data
yang akurat, mudah disajikan, dan mudah diakses sehingga pengelolaan koleksi
menjadi lebih efisien dan efektif.
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3. Mengoptimalkan perawatan koleksi museum
Dalam melestarikan koleksi museum dalam bidang seni dan karya tokoh Basoeki
Abdullah, perawatan koleksi harus dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan perawatan
dan konservasi terhadap koleksi membutuhkan sarana prasarana yang mendukung
sehingga upaya perawatan yang dilakukan dapat tepat sasaran dan mampu
menghasilkan koleksi-koleksi yang layak untuk dipamerkan.
Strategi yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan perawatan koleksi museum
adalah konservasi preventif dan kuratif. Konservasi preventif dilaksanakan untuk
menjaga koleksi yang tersimpan dalam ruang penyimpanan (storage) terjaga
kondisinya. Konservasi kuratif dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi koleksi akibat
kerusakan baik alam maupun manusia, sehingga kondisi koleksi baik dan terawat.

3.2 Kerangka Regulasi
Peningkatan masyarakat dalam memahami manfaat dan fungsi museum menjadikan
semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan untuk
mengembangkan museum. Beberapa diantaranya menawarkan bantuan dalam bentuk
pendanaan terhadap kegiatan museum (sponsor). Hal ini belum dapat ditanggapi karena
belum adanya aturan yang menaungi pemberian sponsor terhadap kegiatan museum.
Secara singkat, kerangka regulasi yang diperlukan dapat dilihat dalam tabel berikut:
No

Arah Kerangka Regulasi dan / atau

Urgensinya

Kebutuhan Regulasi

Berdasarkan

Pembentukan
Evaluasi

Regulasi

Eksisting, Kajian dan Penelitian
1

Keputusan Menteri yang mengatur

Masyarakat dapat turut serta dan

sponsor dalam kegiatan museum

berkontribusi

terhadap

kegiatan-

kegiatan museum dalam bentuk
sponsor
2

Keputusan Menteri yang mengatur

Standarisasi pembayaran terhadap

standar biaya khusus untuk pekerja

pekerja seni sehingga lebih akuntabel

seni

dan transparan

3.3 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang meliputi struktur organisasi,
ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur. Kerangka kelembagaan perlu disusun dengan
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tujuan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi,
membangun struktur organisasi yang tepat sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan

program,

serta

memperjelas

ketatalaksanaan

dan

meningkatkan

profesionalisme SDM museum. Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dapat dijelaskan pada gambar berikut.
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Struktur Organisasi Museum Basoeki Abdullah 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 dapat dilihat pada bagan berikut.

Kepala Museum

Kelompok Jabatan Fungsional
3.4 Reformasi Birokrasi
Museum Basoeki Abdullah berupaya untuk membangun zona integritas dengan
mendukung dan menerapkan reformasi birokrasi sebagaimana amanah Nawa Cita Presiden
Republik Indonesia. Museum Basoeki Abdullah melaksanakan program kerja dalam enam
(6) area perubahan, yaitu:
I.

Manajemen Perubahan
Indikator:
a.

Tim Kerja
Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
1.

Pembentukan tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

2.

Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mekanisme
yang jelas.

b.

Dokumen Rencana pembangunan Zona Intergritas menuju WBK/WBBM
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
penyusunan nya di lakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
1.

Penyusunan dokumen rencan kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

2.

Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju
WBK/WBBM harus memuat target – target prioritas yang relevan dengan
tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3.

Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM harus disediakan dan memadai.

c.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
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dilakukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas
korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di
rencanakan.

2.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

3.
d.

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.
Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal
sebagai berikut;
1.

Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

2.

Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.

3.

Pelaksanaan Pelatihan Budaya kerja dan pola pikir.

4.

Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju
WBK/WBBM.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Museum
Basoeki Abdullah terdiri dari komponen pengungkit Manajemen Perubahan :

Target:
a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja
dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Unit
Pelaksana Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
WBK/WB BM ;
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan undangan.
Bukti pendukung:
a.

Surat Keputusan Kepala Museum tentang pembentukan tim kerja Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Museum Basoeki Abdullah;

b.

Dokumen Rapat (Undangan rapat, absensi, dokumentasi, notula rapat yang
memuat alasan memilih anggota tim)
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c.

II.

Dokumen SKP pegawai

Penataan Tata Laksana
Indikator :
a.

Prosedur Operasional Standar (POS) kegiatan utama
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, seperti:
1) Prosedur operasional standar mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
2) Prosedur operasional standar telah diterapkan;
3) Prosedur operasional standar telah dievaluasi.

b. E-Office /e-goverment
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, yaitu:
1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (e-SKP);
2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi;
3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi.
c.

Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, seperti:
1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Museum
Basoeki Abdullah terdiri dari komponen pengungkit Penataan Tata Laksana :
Target:
a.

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

b.

Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona
Integritas menuju WBK/WBBM ;

c.

Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Bukti Pendukung:
a. Aplikasi e-SKP yang digunakan dalam membuat rencana dan realisasi SKP, serta
log harian pegawai;
b. Aplikasi Sistem Kepegawaian (Simpeg);
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c. Aplikasi e-office yang digunakan dalam proses persuratan;
d. Laman Museum Basoeki Abdullah yang memuat berbagai informasi publik.

III. Penataan Sistem Manajemen SDM
Indikator:
a.

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Membuat rencana kebutuhan pegawai dengan melakukan analisis beban kerja
dan dituangkan dalam peta jabatan;
2) Menerapkan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai (perekrutan, mutasi);
3) Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya.

b.

Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal ;
2) Menerapkan mutasi internal ;
3) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.

c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Penganggaran kegiatan pengembangan kompetensi/profesi;
2) Melakukan pengembangan kompetensi pegawai (capacity

building /

transfer knowledge);
3) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti
diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
4) Monitoring dan evaluasi atas pengembangan kompetensi/profesi.
d. Penetapan Kinerja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Penerapan penetapan kinerja individu dalam bentuk rencana SKP pegawai;
2) Penerapan penilaian kinerja individu yang dilaksanakan setiap bulan
(penilaian realisasi SKP), dan penilaian kinerja tahunan (SKP dan perilaku

21

pegawai);
3) Penilaian kinerja individu merefleksikan penilaian kinerja individu level di
atasnya yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
4) Hasil penilaian kinerja individu bulanan dijadikan dasar dalam pemberian
tunjangan kinerja.
e.

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
1) Sosialisasi dan kampanye kode etik kepada pegawai
2) Pelaksanaan kegiatan di Museum Basoeki Abdullah menerapkan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku.

f.

Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Museum
Basoeki Abdullah terdiri dari komponen pengungkit Penataan Sistem Manajemen
SDM:
Target:
a.

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur
pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;

b.

Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing- masing masing Zona
Integritas menuju WBK/WBBM ;

c.

Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas
menuju WBK/WBBM ;

d.

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.

Bukti Pendukung:
a.

Analisis Beban Kerja;

b.

Peta Jabatan Museum Basoeki Abdullah;

c.

Aplikasi e-SKP;

d.

Aplikasi sistem kepegawaian (Simpeg);

e.

Dokumentasi kegiatan pengembangan kompetensi SDM;
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f.

Daftar nama pelatihan yang diikuti pegawai.

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Indikator:
a.

Keterlibatan Pimpinan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan, seperti :
1) Keterlibatan Pimpinan dalam perencanaan strategis dan penyusunan
penetapan kinerja Museum Basoeki Abdullah. Dokumen ini menyajikan arah
pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat
ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran
keberhasilan;
2) Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Penyusunan dokumen perencanaan yang tertuang dalam rencana strategis dan
dokumen penetapan kinerja;
2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil dengan penetapan indikator
kinerja utama;
3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable,
Relevant and Time bound (SMART);
4) Penyusunan laporan kinerja tepat waktu;
5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
6) Peningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Museum
Basoeki Abdullah terdiri dari komponen pengungkit Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

Target:
a.

Meningkatnya kinerja di Museum Basoeki Abdullah;

b.

Meningkatnya akuntabilitas di Museum Basoeki Abdullah.

Bukti Pendukung:
a.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Museum Basoeki Abdullah;
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b.

Laporan Penyusunan Program tahunan;

c.

LAKIP Museum Basoeki Abdullah.

d.

Daftar pelatihan SDM

V. Penguatan Pengawasan
Indikator:
a.

Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
2) Mengimplementasi pengendalian gratifikasi.

b.

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator
ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:
1) Membangun lingkungan pengendalian;
2) Melakukan penilaian risiko atas kegiatan di unit kerja;
3) Sosialiasasi SPI ke pelaksana kegiatan atau pihak lain untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi; dan
4) Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak
terkait.

c.

Pengaduan Masyarakat
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Mengimplementasi kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media
cetak dan elektronik (nomor admin Museum Basoeki Abdullah);
2) Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;
3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;
4) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d.

Whistle Blowing System
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Menerapkan whistle blowing system;
2) Melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system;
3) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

e.

Penanganan Benturan Kepentingan
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Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan;
2) Melakukan sosialiasi penanganan benturan kepentingan;
3) Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
4) Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
5) Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di Museum
Basoeki Abdullah terdiri dari komponen pengungkit Penguatan Pengawasan:
Target:
a.

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masingmasing kegiatan;

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan anggaran keuangan Negara di Musuem
Basoeki Abdullah;
c.

Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara;

d. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di Museum Basoeki Abdullah.

Bukti Pendukung:
a. Surat

Keputusan

tentang

Pembentukan

Tim

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Museum Basoeki Abdullah;
b. Surat Keputusan tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Museum Basoeki Abdullah.
VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator:
a.

Standar Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2) Memaklumatkan standar pelayanan;
3) Memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) bagi pelaksanaan
pelayanan;
4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan POS.
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b.

Budaya Pelayanan Prima
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan;
2) Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building
dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3) Memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai
media;
4)

Memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;

5) Melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan daring.

c.

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
2) Hasil survei kepuasan masyakat dapat diakses secaran terbuka;
3) Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

Implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM di
Museum Basoeki Abdullah terdiri dari komponen pengungkit Penguatan
Kualitas Pelayanan Publik:
Target:
a.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;

b.

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan.
Bukti Pendukung:

a. Dokumen survei kepuasan pengunjung
b. Prosedur Operasional Standar (POS) Pemanduan Kunjungan Museum;
c. Prosedur Operasional Standar (POS) Lomba;
d. Prosedur Operasional Standar (POS) Seminar;
e. Prosedur Operasional Standar (POS) Workshop
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Bab IV
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja
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 Basoeki Abdullah selama lima tahun (2020- 2024).
Target KInerja

Sasaran Strategis/Indikator
No
1

Satuan

Kinerja Strategis
Meningkatnya
kunjungan

2021

2022

2023

2024

15.280

15.550

19.320

19.520

19.520

jumlah
peninggalan

sejarah
Jumlah

2020

Orang
masyarakat

yang

mengunjungi cagar budaya
museum

4.2 Kerangka Pendanaan
Adapun target pendanaan Museum Basoeki Abdullah tahun 2020- 2024 adalah
sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator
No
1

Satuan

Kinerja Strategis
Meningkatnya
kunjungan

2020

2023

2024

7.873

8.417

jumlah
peninggalan

sejarah
Jumlah

Alokasi Biaya
(dalam jutaan rupiah)
2021
2022

masyarakat

yang

Jutaan
Rupiah

6.631

7.272

7.460

mengunjungi cagar budaya
museum
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Bab V
Penutup
Rencana Strategis Museum Basoeki Abdullah Tahun 2020 – 2024 telah disusun
berdasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum dan
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud 2020 – 2024.
Renstra Museum Basoeki Abdullah menjabarkan tujuan, sasaran serta program
kegiatan Museum Basoeki Abdullah yang mengacu pada sasaran program eselon I (Direktorat
Jenderal Kebudayaan). Rencana strategis Museum Basoeki Abdullah tahun 2020 – 2024 ini
digunakan 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.
Rencana strategis Museum Basoeki Abdullah tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat
dipahami serta dimanfaatkan oleh pengelola Museum, masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya. Rencana strategis Museum Basoeki Abdullah tahun 2020 – 2024 ini diupload website
Museum Basoeki Abdullah (www.museumbasoekiabdullah.or.id) sehingga dapat dilihat secara
luas oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan saran dan kritik membangun demi
kemajuan Museum Basoeki Abdullah ke depannya.
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2020 -2024
MUSEUM BASOEKI ABDULLAH
2020
NO
023.15.

ESELON I/ESELON II/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN

VOLUME

SATUAN

2021

ALOKASI
BIAYA

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

6.631.064.000

023.15.12.

PROGRAM PEMAJUAN BUDAYA

6.631.064.000

5178

PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

6.631.064.000

5178.001

5178.970

ALOKASI BIAYA
(Rp.)

VOLUME

ALOKASI BIAYA
(Rp.)

VOLUME

ALOKASI BIAYA
(Rp.)

VOLUME

ALOKASI BIAYA
(Rp.)

11.158

7.272.725.000

19.976

7.460.345.000

20.226

7.873.995.000

20.526

8.417.227.000

Koleksi

445.619.000

803

959.769.000

651

366.590.000

701

383.490.000

1.001

396.190.000

851

Koleksi

445.619.000

803

959.769.000

651

366.590.000

701

383.490.000

1.001

396.190.000

101

Pendataan Koleksi

250

Koleksi

124.019.000

400

120.475.000

250

60.780.000

300

66.860.000

600

73.550.000

102

Konservasi
Akuisisi dan Penghapusan

600

Koleksi

127.600.000

400

119.294.000

400

105.810.000

400

116.630.000

400

122.640.000

1

Koleksi

194.000.000

3

720.000.000

1

200.000.000

1

200.000.000

1

200.000.000

MASYARAKAT YANG MENGAPRESIASI MUSEUM

15280

orang

1.956.358.000

15550

2.497.550.000

19320

2.681.735.000

19520

2.836.850.000

19520

3.030.058.000

001 Penyebarluasan Informasi

13000

orang

1.481.301.000

13750

2.296.100.000

15600

2.003.187.000

15700

2.090.450.000

15700

2.246.338.000

12400

orang

1.393.951.000

0

11600

1.646.157.000

11700

1.712.000.000

11700

1.848.960.000

600

orang

87.350.000

0

4000

357.030.000

4000

378.450.000

4000

397.378.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2280

orang

101

Pameran

105

Dukungan Kerjasama antar Negara, komunitas dan Instansi

106

Publiasi Museum

-

-

475.057.000

1800

201.450.000

3720

678.548.000

3820

746.400.000

3820

783.720.000
-

101

Museum Keliling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

Edukids
Seminar Diskusi dan Sosialisasi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2280

orang

3620

0

3720

678.548.000

3820

746.400.000

3820

783.720.000

NASKAH KAJIAN PENGEMBANGAN PERMUSEUMAN
001 Kajian Pengembangan Museum
101

Kajian Koleksi

102

Kajian Pengunjung Museum

475.057.000

Naskah

0

2

172.510.000

2

196.350.000

2

200.280.000

2

204.200.000

Naskah

0

2

172.510.000

2

196.350.000

2

200.280.000

2

204.200.000

-

2

-

2

196.350.000

2

200.280.000

2

204.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

261080000

1

421600000

1

548080000

1

767312000

-

-

LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL

1

Layanan

284.380.000

001 Tanpa Sub-Output

284.380.000

1

Layanan

051

Pengadaan Kendaraan Bermotor

-

-

-

052

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

-

-

-

053

Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

1

Layanan

054

Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan

-

-

1

Layanan

LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER
001 Tanpa Sub-Output

5178.994

VOL

851

103

5178.951

2024

001 Pengelolaan Koleksi

002 Penguatan Pendidikan Karakter

5178.004

2023

Koleksi Museum Yg Dikelola

103
5178.004

2022

261.080.000
-

284.380.000

-

421.600.000
-

261.080.000

-

548.080.000
-

421.600.000

-

767.312.000
-

548.080.000

-

767.312.000

1.136.544.000

1

1.136.544.000

579.966.000

1

579.966.000

805.570.000

1

820.470.000

1

835.570.000

805.570.000

820.470.000

835.570.000

051

Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

71.100.000

55.477.000

61.870.000

61.870.000

61.870.000

052

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

53.812.000

41.253.000

44.700.000

45.600.000

46.500.000

053

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

-

-

-

-

054

Pengelolaan kepegawaian

51.220.000

190.500.000

194.300.000

198.200.000

055

Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

9.640.000
1.001.992.000

LAYANAN PERKANTORAN

1

Layanan

2.808.163.000

001 Tanpa Sub-Output

1

Layanan

432.016.000
1

2.801.850.000

508.500.000
1

2.988.500.000

518.700.000
1

3.084.825.000

529.000.000
1

3.183.897.000

2.808.163.000

2.801.850.000

2.988.500.000

3.084.825.000

3.183.897.000

001

Gaji dan Tunjangan

1.076.345.000

1.025.000.000

1.186.500.000

1.245.825.000

1.308.117.000

002

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1.731.818.000

1.776.850.000

1.839.000.000

1.875.780.000

1.802.000.000

