
KEBIJAKAN

DIREKTORAT MUSEUM

DIREKTORAT MUSEUM

DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA

KEMENTRIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran museum 

sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam rangka ikut

secara aktif di dalam proses mencerdaskan bangsa;

 Peningkatan mutu SDM  pengelola museum dalam rangka

tercapainya museum yang mandiri dan dinamis;

 Peningkatan pemahaman stakeholder di bidang museum 

tentang pentingnya peran museum melalui kegiatan

sosialisasi permuseuman;

 Kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun

luar negeri, dalam upaya pelestarian warisan budaya di

museum;

 Pendukungan pengelolaan museum daerah;

 Penyusunan regulasi permuseuman.

 Monitoring dan evaluasi museum;

Kebijakan Direktorat Museum



Program Prioritas

Untuk mengajak masyarakat 

mengunjungi museum dan

bersama-sama membenahi dan 

mengevaluasi berbagai masalah 

dan peluang museum ke depan, 

maka pada Direktorat Museum 

mempunyai program prioritas

yaitu

GNCM (Gerakan Nasional

Cinta Museum.

Revitalisasi Museum.



GERAKAN NASIONAL 

CINTA MUSEUM

Gerakan Nasional Cinta Museum adalah 
upaya penggalangan kebersamaan antar 
pemangku kepentingan dan pemilik 
kepentingan dalam rangka pencapaian 
fungsionalisasi museum guna 
memperkuat apresiasi masyarakat 
terhadap nilai kesejarahan dan budaya 
bangsa. 



TUJUAN GNCM

 Terjadinya peningkatan kesadaran dan apresiasi 

masyarakat terhadap  nilai penting  budaya bangsa;

 Semakin kuatnya kepedulian dan peranserta pemangku 

kepentingan dalam pengembangan museum;

 Terwujudnya museum sebagai  media belajar dan 

kesenangan yang dinamis dan atraktif bagi pengunjung;

 Terwujudnya museum sebagai kebanggaan publik;

 Terwujudnya  kualitas pelayanan museum;

 Peningkatan jumlah kunjungan ke museum.



SASARAN GNCM

 Menciptakan peran museum 

sebagai bagian dari pranata 

kehidupan ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya bangsa;

 Mewujudkan peningkatan 

kuantitas dan kualitas 

kunjungan ke museum-

museum seluruh Indonesia;



SASARAN GNCM 

 Mewujudkan landasan yang kokoh 

bagi masyarakat untuk 

meningkatkan apresiasi kesejarahan 

dan kebudayaan dalam upaya 

memperkuat jatidiri bangsa;

 Menciptakan kerjasama yang 

berimbang dan saling 

menguntungkan antara museum 

dengan pemangku kepentingan;



SASARAN GNCM

 Membentuk rumusan kebijakan-kebijakan terkait dengan 

penyelenggaraan museum yang tidak saja menekankan 

kepada kepentingan ideologis dan kepentingan 

akademis, tetapi juga pada kepentingan lain dalam 

pemanfaatan museum;

 Terbentuknya sinergisitas dari para pemangku 

kepentingan khususnya di bidang pariwisata untuk 

menempatkan museum sebagai lembaga yang memiliki 

daya tarik wisata budaya untuk dikunjungi.



Strategi Program GNCM

 Meningkatkan inovasi sistem peragaan koleksi museum yang 

ditata secara modern tanpa mengabaikan peran pendidikanya, 

misalnya melalui sentuhan teknologi.

 Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk

mengelola data dan informasi koleksi, kegiatan museum, 

mempromosikan atau sosialisasi museum sebagai tempat yang 

atraktif.

 Mengoptimalkan kreativitas program-program, aktivitas dan

promosi kegiatan museum  yang menarik,  menggugah imajinasi

pengunjung,

 Memperkuat data dan informasi terkait dengan koleksi, aktivitas

dan promosi kegiatan museum yang dapat diakses dengan

mudah.

 Memperkuat jaringan kerja museum sebagai lembaga non profit.



 Pengelola Museum.

 Pemerintah (Pusat dan 

Daerah)

 Asosiasi Museum

 Komunitas Cinta Museum

 Dunia Usaha

Masyarakat 

Pihak Terkait Dalam GNCM



 Revitalisasi Museum;

 Hari Museum Indonesia;

 Pelatihan di Permuseuman;

 Pameran;

 Workshop;

 Lomba;

 Festival;

 Seminar;

 Sarasehan;

 Penerbitan;

 Penghargaan;

 Program TV dan Radio;

 Ekskursi;

 Press Tour;

 Wajib Kunjung Museum 

untuk siswa;

 Roadshow;

 Duta Museum.

Kegiatan GNCM Nasional (2010 – 2014)



 Prioritas 11 Kabinet Indonesia Bersatu adalah 

kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi yang 

secara substantif inti untuk kebudayaan adalah 

penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu 

untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi 

museum, dan perpustakaan di seluruh Indonesia.

 Revitalisasi Museum adalah upaya meningkatkan 

kualitas museum untuk melayani masyarakat 

sesuai dengan fungsi museum.

Revitalisasi Museum  2010 -1014



Aspek fisik.

Aspek manajemen.

Aspek komunikasi pemasaran.

Aspek pencitraan. 

Aspek Museum Yang Direvitalisasi



• Eksternal

 Pengenalan museum dalam bentuk informasi

 Sosialisasi museum dengan alat bantu

 Sosialisasi museum bergabung dengan sistem informasi kota atau 

daerah.
• Internal

 Pengolahan pertamanan dan pintu masuk

 Renovasi bangunan / arsitektur dan fasilitas pendukung

 Renovasi interior, tempat benda koleksi dan informasi koleksi.

Aspek revitalisasi Manajemen meliputi

• Manajemen sumberdaya manusia, 

• Manajemen koleksi, 

• Manajemen  layanan pengunjung, 

• Manajemen finansial (keuangan).

 Aspek revitalisasi fisik meliputi :



Memberikan pengetahuan dan pemahaman  kepada Pemangku 

Kebijakan dan pengelola museum tentang berbagai metode marketing

komunikasi dengan mekanisme:

•Trainning, Workshop dan studi kasus tentang Marketing Komunikasi.

•Traninning & Workshop di tiap museum di daerah sebagai bentuk 

pembekalan tentang Marketing Komunikasi terhadap manajemen 

pengelola museum di tiap daerah.

•Pembentukan Agent Of Change yang berfungsi sebagai jaringan 

informasi bagi museum, yang ke depannya akan menjadi mitra-mitra 

perubahan paradigma museum. 

•Development Program Marketing Komunikasi Museum dalam tingkat 

nasional sebagai bentuk kebijakan dan acuan pelaksanaan program 

marketing komunikasi di tiap museum di daerah.

•Pengukuran efektifitas Marketing Komunikasi terhadap 

perkembangan museum sesuai dengan target yang ditentukan.

 Aspek revitalisasi Marketing Komunikasi



• Kampanye Gerakan Nasional Cinta Museum

• Publikasi cetak dan elektronik

• Peningkatan pelayanan pengunjung

 Aspek revitalisasi Pencitraan meliputi



KEGIATAN REVITALISASI MUSEUM  2010 -1024

Tahun 2010
Revitalisasi 4 Museum

Tahun 2011
1. Revitalisasi 28 museum 

provinsi 
2. Revitalisasi 5 museum UPT

Tahun 2012
Revitalisasi 12 museum 
daerah

Tahun 2013
Revitalisasi 17 museum 
daerah

Tahun 2014
Revitalisasi 15 museum 
daerah

Jumlah keseluruhan 80 museum.



TERIMA KASIH


