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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Pengelolaan 

Kata pengelolaan berasal darikata kerja mengelola dan merupakan 

terjemahan daribahasa Italia yaitu menegiareyang artinya menangani alat-

alat,berasal dari bahasa latinmanus yang artinya tangan. Pengelolaan diartikan 

juga dengan manajemen, sebagaimana yang dikatakan oleh R. Matindas (2002: 1) 

Manajemen dapat diartikan sebagai pengelola, sebagai pelaksana dari kegiatan 

manajemen. Hal ini juga diungkapkan oleh Stephen P. Robbins dan Mery Coulter 

(2010: 7) manajemen (pengelolaan) adalah hal yang dilakukan oleh manajer. 

Menurut pendekatan dari sudut pandang fungsi, seorang manager menjalankan 

fungsi- fungsi atau aktivitas- aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan 

orang lain secara efesien dan efektif. Fungsi- fungsi tersebut yaitu perencanaan, 

penataan, kepemimpinan, dan pengendalian. 

Pengelolaan Berdasarkan fungsipengelolaan (manajement)secara garis 

besar dapatdisampaikan bahwa tahap-tahapdalam melakukanpengelolaan 

meliputi:Perencanaan,Perorganisasian, Pelaksanaandan Pengawasan. Fungsi-

fungsitersebut bersifatuniversal, dimana saja dandalam organisasi apa 

saja.Namun, semua tergantungpada tipe organisasi,kebudayaan dan anggotanya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 

pengertian, yaitu : 

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ; 

2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan 

menggerakkan tenaga orang lain; 
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3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan organisasi; 

4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatuhingga 

menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.Pengelolaan dapat 

juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agarlebih sesuai serta cocok 

dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

Menurut Solihin (2010: 10) para manejer mencapai tujuan organisasi 

melalui pengelolaan berbagai sumber daya organisasi yang harus dimiliki, sebagai 

berikut: 

1. Sumber daya manusia (Man). Keahlian dan kemampuan yang dimiliki 

oleh karyawan dalam pencapaian tujuan organisasi; 

2. Keuangan (Money). Kesalahan pengelolaan keuangan merupakan salah 

satu penyebab buruknya suatu usaha; 

3. Bahan baku (Material). Produk-produk yang dimiliki dan ditawarkan 

oleh organisasi; 

4. Mesin-mesin dan peralatan (Machineries). Mesin dan peralatan sangat 

berperan besar dalam penciptaan keuntungan sebuah perusahaan atau 

organisasi; 

5. Teknologi (Technologi). Aplikasi ilmu pengetahuan kedalam sebuah 

organisasi dapat membantu manusia dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 



 16 

6. Pasar (Market). Kelangsungan hidup sebuah organisasi sangat ditentkan 

oleh diterima atau tidaknya produk yang ditawarkan; 

7. Informasi (Information). Dengan adanya informasi, perusahaan atau 

organisasi dapat membangun hubungan yang lebih menguntungkan. 

Dalam melakukan pengembangan organisasi, setiap sumber daya yang 

dimiliki organisasi saling berkaitan. Tujuan organisasi dapat dicapai jika 

pengelolaan sumber daya tersebut dilaksanakan dengan maksimal. 

Lebih lanjut Moekijat (2000:1) mengemukakan pengertian 

pengelolaanadalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian,penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan danmencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan 

sumber-sumber lain.Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan 

pada prosesmerencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi 

untukmencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber 

dayamanusia dan sumber-sumber lain. 

Husaini Usman (2011: 5) menyatakan manajemen (pengelolaan) dalam 

arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien (dalam 

arti luas). 

Menurut Inu Kencana (2013:118) Manajemen (pengelolaan) adalah 

kemampuan mengurus organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan semula 

dengan melihat fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengkoordinasian, pelaporan, 

pembiayaan, pengaturan, pengarahan, pendorongan, dan pengomandoan. 
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Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa pengelolaan 

adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut 

suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikansuatu tujuan tertentu.Dari 

pengertian tersebut Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan padaproses 

mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untukmencapai 

tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

Menurut Sarwoto (Ninik Widiyanti, 2002:7) praktek manajemen 

menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (planning, organizing, 

actuating, controlling) secara langsung maupun tidak langsung selalu 

bersangkutan dengan unsur manusia. Planning dalam manajemen adalah ciptaan 

manusia organizing selain mengatur unsur manusia, actuating adalah proses 

menggerakkan manusia- manusia anggota organisasi, sedang controlling diadakan 

agar pelaksanaan manajemen (manusia- manusia) selalu dapat meningkatkan 

hasilnya. 

Sedangkan George R. Terry (2012:9) mengemukakan bahwa pengelolaan 

sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahamisebagai sebuah proses 

yang khas dan terdiri dari perencanaan,pegorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran- sasaran 

yang yelah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber- 

sumber lainnya. 

Menurut G. Terry fungsipengelolaan dalam bukunyaPrinciple 

Managementadalah: 
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1. Perencanaan(Planning). Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan 

penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai 

tujuan.Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan- 

keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai 

tindakan mempersiapkan tindakan- tindakan untuk masa yang akan 

datang dengan jalan membuat keputusan- keputusan sekarang; 

2. Pengorganisasian (Organization). Yaitu sebagai cara untuk 

mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut 

kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan; 

3. Penggerakkan (Actuating). Yaitu untuk menggerakkan organisasi agar 

berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta 

menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan 

bisa mencapai tujuan; 

4. Pengawasan (Controlling). Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari 

organisasi ini sudah sesuai rencana atau belum. Serta mengawasi 

pembangunan sumber daya dalam organisasi agar bias terpakai secara 

efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. 

2.1.1 Perencanaan (Planning) 

Perencanaan berarti menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa 

depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut (Partomo, 2004: 66). 
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Fungsi ini mengidentifikasikan bahwa pengelolaan perlu ada perencanaan 

yang cermat untuk dapat mencapai target yang ditentukan baik untuk jangka 

panjang maupun jangka pendek yaitu pembuatan program dan kegiatan serta 

sarana yang diperlukan masuk keterkaitannya dengan pihak ketiga. Sedangkan 

menurut Terry (2012: 163) perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan 

apa yang akan dikejar selama jangka waktu yang akan datang dan apa yang akan 

dilakukan agar tujuan-tujuan tersebut itu dapat tercapai. 

2.1.2 Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk 

mencapai tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manejer yang 

memiliki kekuasaan dalam mengawasi anggota kelompok. Kegiatan 

pengorganisasian terdiri dari (a) pembagian kerja, (b) depertemenisasi, (c) 

wewenang, dan (d) struktur organisasi. 

Menurut Richard (Richard, 2007: 7) pengorganisasian meliputi penentuan 

dan pengelompokan tugas kedalam departemen penentuan otoritas serta alokasi 

sumber daya diantara organisasi. 

Adapun menurut George R. Terry (2012: 233) pengorganisasian sebuah 

entitas dengan bagian- bagian yang terintegrasi demikian rupa hingga hubungan 

mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. 

Pengorganisasian mempersatukan sumber- sumber daya pokok dengan cara yang 

teratur dan mengatur orang- orang dalam pola yang demikian rupa, hingga mereka 

dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

komponen pengorganisasian terdiri dari pekerjaan, pegawai-pegawai, hubungan-

hubungan dan lingkungan. 
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Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa pengorganisasian adalah 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manejer dan karyawan dalam menjalankan 

struktur organisasi, kegiatan tersebut terdiri dari pengelolaan sumber daya 

manusia, hubungan kerja dan komunikasi internal maupun eksternal. Dalam 

melakukan pengorganisasian meliputi aspek departemensasi, pembagian kerja, 

koordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kontrol dan kesatuan perintah. 

2.1.3 Penggerakan (Actuating) 

Menurut Partomo (Partomo, 2004: 66), untuk menggerakkan organisasi 

berjalan dengan baik diperlukan pedoman- pedoman, instruksi- instruksi, dan 

ketetapan, ketetapan tersebut menjadi kewajiban dari setiap lapisan atas sampai 

pada tingkat pelaksanaan dilapangan. Selanjutnya untuk penggerakkan suatu 

organisasi seorang manejer harus dapat memotivasi pegawainya dalam melakukan 

pekerjaan, motivasi tersebut dapat berupa hubungan kerja yang baik, pemberian 

pelatihan dan pengembangan serta pembiayaan yang sesuai. 

Menurut George R. Terry (2012: 313) penggerakan merupakan usaha 

untuk menggerakan anggota- anggota kelompok demikian rupa hingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran. 

2.1.4 Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, 

mengoreksi penyimpangan- penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari 

aktivitas- aktivitas yang direncanakan. (George R. Terry 2012: 495). Pengawasan 

adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah 

dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang 
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sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian 

terakhir dari fungsi manajemen dilakukan untuk mengetahui: 

a. Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana 

sebelumnya; 

b. Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, 

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan 

pemborosan; 

c. Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan 

kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan; 

d. Untuk meningkatkan efesien dan efektifitas organisasi. 

Menurut Terry (Terry, 2012: 496) pengendalian merupakan suatu usaha 

untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan 

meliputi pengawasan kualitas, kuantitas, waktu yang digunakan dan biaya. 

Dengan demikian perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan 

pengelolaan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan kemudian 

pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada 

untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahapan berikutnya 

pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan 

yang telah ditetapkan. Tahap akhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan 

monitoring yang dilakukan untuk memperbaiki program kegitan berikutnya 

sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik. 

 

2.2. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah 

manajemen mengandung tiga pengetian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu 
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proses; kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan 

aktifitas manajemen; dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) 

dan sebagi suatu ilmu. 

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, 

Dalam buku encyclopedia of the social sciences  dikatakan bahwa manajemen 

adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu 

diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, 

manjemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. 

Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatuseni atau ilmu 

adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, 

dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan terlebi dahulu. Jadi dapat disimpukan bahwa manajemen adalah 

suatucara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar 

berjalan efektif dan efisien. 

Menurut Sayuti Hasibuan (Sayuti Hasibuan, 2000: 3), sumber daya 

manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam 

mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. 

Nawawi (Nawawi, 2003: 37) membagi pengertian SDM menjadi dua, 

yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah 

semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara ataudalam batas 

wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah 
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maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam 

arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi 

anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, 

tenaga kerja, dll. 

Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang 

bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.Manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) menjadi bagian dari manajemen yang fokus pada peranan pengaturan 

manusia dalam mewujudkan tujuan organisasi atau perusahaan. 

Menurut Asri Laksmi Riani (2013:1) Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah bagaimana menjalankan fungsi manajerial terhadap sumber daya yang 

dimiliki perusahaan, dalam hal ini adalah manusia dan tenaga kerjanya. 

Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2013: 10) MSDM adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif danefesien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Schuler, et 

al. (dalam Sutrisno 2014: 6) MSDM merupakan pengakuan tentangpentingnya 

tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam 

memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa 

fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusiatersebut 

digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan 

masyarakat. 

Adapun menurut Mangkunegara (2013: 2) MSDM adalah suatu 

pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. 

Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimaldi dalam 
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dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu 

pegawai. 

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli diatas, dapat 

disimpulkan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengelolaan 

sumber daya manusia dalam suatu perusahaan secara efektif dan efesien agar 

dapat membantu terwujudnya tujuan dari perusahaan. 

 

2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 

Tentang Museum telah dijelaskan secara rinci mengenai segala hal yang 

berhubungan dengan museum, dimulai dari ketentuan umum mengenai museum 

hingga penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 

Tahun 2015 tentang Museum. Beberapa hal pembahasannya yaitu mengenai 

pengelolaan musem, yang mana terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 dari BAB IV hingga BAB IX 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 BAB IV 

(Pasal 13 s.d Pasal 31) membahas mengenai Pengelolaan Koleksi, yang mana 

pengelolaan koleksi tersebut terdiri atas kegiatan pengelolaan administrasi 

(pengadaan dan pencatatan koleksi, penghapusan dan pengalihan koleksi, dan 

peminjaman koleksi) dan pengelolaan teknis (penyimpanan dan pemeliharaan). 

Pasal 13 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum 

Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam 

ruangan maupun di luar ruangan. 
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Pasal 15 

Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil 

pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran,pembelian, hadiah, warisan, atau 

konversi. 

Pasal 16 

(1) Pengadaan Koleksi dilakukan oleh tim pengadaan Koleksi yang dibentuk 

dengan keputusan kepala Museum. 

(2) Tim pengadaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

melakukan kajian yang meliputi aspek: 

a. ilmiah; 

b. legalitas; dan 

c. fisik. 

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim 

pengadaan Koleksi kepada kepala Museum. 

(4) Kepala Museum membuat keputusan pengadaan Koleksi dengan 

mempertimbangkan: 

a. kemampuan Museum melakukan pelestarian; 

b. koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum; 

c. hasil kajian tim pengadaan Koleksi; dan 

d. tidak bertentangan dengan etika permuseuman. 

Pasal 17 

(1) Kegiatan pencatatan Koleksi meliputi: 

a. Registrasi yang dilakukan oleh register; dan 
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b. Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator. 

(2) Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen Koleksi yang menjadi 

satu kesatuan dengan Koleksi. 

Pasal 18 

(1) Koleksi dapat dihapus apabila: 

a. rusak; 

b. hilang; 

c. musnah; dan/atau 

d. material atau bahannya membahayakan. 

(2) Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila: 

a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau 

b. jumlahnya terlalu banyak. 

(3) Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan Koleksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2)yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

dihapus setelah lebih dari 6(enam) tahun sejak Koleksi diketahui hilang. 

(5) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus 

catatan dalam Registrasidan Inventarisasi. 

(6) Dalam hal Koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor 

Registrasi dan Inventarisasiyang lama diberlakukan kembali. 

Pasal 19 

(1) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan 

oleh tim penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala 

Museum. 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan 

kajian dari aspek: 

a. ilmiah; dan 

b. fisik. 

Pasal 20 

(1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan 

untuk: 

a. kepentingan kebudayaan; 

b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan; 

c. penelitian; dan/atau 

d. promosi dan informasi. 

(2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan syarat: 

a.  memperhatikan pelestarian koleksi; 

b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan 

c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum. 

(3) Perjanjian tertulis peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b paling sedikit memuat: 

a. identitas para pihak; 

b. daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian; 

c. tujuan peminjaman; 

d. rencana penggunaan; 

e. jangka waktu peminjaman; 
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f. hak dan kewajiban para pihak; 

g. wanprestasi; 

h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan 

i. penyelesaian apabila terjadi sengketa. 

(4) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundundangan. 

Pasal 22 

(1) Peminjam Koleksi wajib menjamin: 

a. keterawatan Koleksi; dan 

b. keamanan Koleksi. 

(2) Peminjam Koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mengasuransikan Koleksi. 

(3) Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang 

melakukan perbanyakan replika terhadap Koleksi yang dipinjam tanpa izin 

tertulis dari pemilik Museum. 

(4) Perbanyakan atau replika Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 23 

Pengelolaan teknis Koleksi dilakukan melalui: 

a. penyimpanan; dan 

b. pemeliharaan. 

Pasal 24 

(1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pamer. 
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(2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan 

pelindungannya. 

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, 

pengamanan, dan pemeliharaan. 

(4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelindungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menjaditanggung jawab kepala Museum. 

Pasal 29 

(1) Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan Koleksi yang 

dilakukan secara terintegrasi. 

(2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk 

Pemeliharaan Koleksi. 

(3) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi. 

Pasal 30 

(1) Pemeliharaan Koleksi dilakukan oleh konservator. 

(2) Dalam hal Museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat menggunakankonservator dari Museum atau lembaga 

lain. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 BAB V 

(Pasal 32 s.d Pasal 33) membahas  tentang Pengamanan Museum 

Pasal 32 

(1) Pengamanan Museum meliputi: 

a. gedung; 
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b. Koleksi;dan 

c. manusia. 

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pengelola Museum. 

(3) Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengelola Museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan. 

(4) Penyedia jasa pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dapat melakukan pengamanan diruang penyimpanan dan ruang pamer. 

(5) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) menjadi tanggung jawab kepala Museum. 

(6) Dalam rangka pengamanan Museum, kepala Museum melakukan 

koordinasi dan kerja sama denganKepolisian Republik Indonesia. 

(7) Pengamanan bangunan gedung Museum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dilaksanakansesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 33 

(1) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan 

untuk memberikan pelindungandari ancaman yang disebabkan oleh alam 

dan/atau manusia. 

(2) Dalam rangka pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 BAB VI 

(Pasal 34 s.d Pasal 40) menjelaskan tentang Pengembangan, yang mana 

pengembangan museum diakukan dengan kegiatan pengkajian dan kerjasama. 
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Pasal 34 

(1) Pengkajian di Museum dilakukan terhadap: 

a. Koleksi; 

b. pengelolaan; 

c. pengunjung; dan/atau 

d. program. 

(2) Pengkajian di Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. wajib dilakukan oleh Pengelola Museum; dan/atau 

b. dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat 

dengan izin dari kepala Museum. 

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar 

pengkajian sesuai denganketentuan peraturan perundang-perundangan. 

(4) Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pengkajian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyerahkan hasil 

pengkajiannya kepada Pengelola Museum. 

Pasal 35 

(1) Pengkajian Koleksi dilakukan dengan tujuan untuk: 

a. meningkatkan potensi nilai dan informasi Koleksi untuk 

dikomunikasikan kepada masyarakat; 

b. pengembangan ilmu pengetahuan; 

c. pengembangan kebudayaan; dan/atau 

d. menjaga kelestarian Koleksi. 

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan 

keterawatan Koleksi. 
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Pasal 36 

Pengkajian pengelolaan dilakukan untuk: 

a. pengembangan lembaga Museum; 

b. mengukur dan meningkatkan kinerja Pengelola Museum; dan/atau 

c. pengembangan kebijakan Pengelolaan Museum. 

Pasal 37 

(1) Pengkajian pengunjung dilakukan untuk mengetahui: 

a. indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian 

Museum; 

b. harapan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian; dan/atau 

c. tingkat kepahaman pengunjung terhadap informasi yang 

disampaikan. 

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan 

pengelolaan dan pelayananMuseum. 

Pasal 38 

Pengkajian program dilakukan untuk mengetahui: 

a. tingkat keberhasilan program; 

b. indeks kepuasan masyarakat terhadap program Museum; dan/atau 

c. harapan masyarakat terhadap program Museum. 

Pasal 39 

(1) Pengembangan Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam 

bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, 

serta pariwisata. 



 33 

(2) Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip: 

a. kesepakatan;kesetaraan dan saling menguntungkan; 

b. tidak merusak Koleksi; 

c. tidak mengomersialkan Koleksi; dan 

d. tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. 

(3) Kerja sama dalam pengembangan Museum dilakukan oleh: 

a. Pemerintah;Pemerintah Daerah; 

b. Setiap Orang; atau 

c. Masyarakat Hukum Adat. 

(4) Kerja sama dilakukan dalam bentuk: 

a. pameran; 

b. penelitian; 

c. program publik; 

d. pelatihan sumber daya manusia; 

e. publikasi; 

f. perbanyakan atau replika Koleksi; dan/atau 

g. promosi dan informasi. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 BAB VII 

(Pasal 41 s.d Pasal 43) membahas tentang Pemanfaatan 

Pasal 41 

(1) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat 

dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan 

sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan/ataupariwisata. 
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(2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan terhadap Koleksi, gedung,dan/atau lingkungan. 

(3) Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum 

Adat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan untuk tujuan 

pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangankreativitas 

dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin kepala Museum. 

(4) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang 

memanfaatkan Koleksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang 

untuk memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsiaslinya. 

(5) Pemanfaatan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

tetap mengutamakanpelestarian. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 BAB 

VIII (Pasal 44 s.d Pasal 47) tentang Pembinaan dan Pengawasan. 

Pasal 44 

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan 

Museum secara langsung. 

(2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh gubernur, bupati, atau 

walikota. 

Pasal 45 

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Museum. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap: 
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a. kelembagaan Museum; 

b. pengelolaan Koleksi; 

c. peningkatan sumber daya manusia; 

d. pengembangan Museum; dan 

e. pemanfaatan Museum. 

Pasal 46 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilakukan 

melalui: 

a. bimbingan teknis Museum; 

b. advokasi Pengelolaan Museum; dan/atau 

c. bantuan, yang dapat berupa dana, sarana dan/atau tenaga ahli. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 

dilakukan melalui penilaian terhadap: 

a. kelembagaan Museum; dan 

b. Pengelolaan Museum 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 BAB IX 

(Pasal 48 s.d Pasal 48) tentang Pendanaan. 

Pasal 48 

Pemilik Museum wajib menyediakan dana Pengelolaan Museum. 

Pasal 49 

Museum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah pendanaannya berasal 

dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
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b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2.4. Pengertian Museum 

 Menurut International Council of Museum, museum adalah sebuah 

lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan 

pengembangannya terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, 

menghubungkan dan memamerkan, artefak-artefak perihal jati diri manusia dan 

llingkungannya untuk tujuan pendidikan, penelitian dan kesenangan, barang-

barang pembuktian manusia dan lingkungannya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) 

(Skripsi Rahmi Thunnisa, 2017: 18). Museum adalah lembaga, tempat 

penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda bukti 

materil hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna menunjang 

upaya perlindungan dan pelestarian budaya bangsa. 

Amir Sutaarga, (Skripsi Fuad Akbar, 2017: page 5). Museum adalah 

tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, merawat, melestarikan, mengkaji, 

mengkominikasikan bukti material hasil budaya manusia, alam dan 

lingkungannya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Skripsi Rahmi Thunnisa, 2017: 

18) museum atau gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap 

benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, 

seni dan ilmu, tempat penyimpanan barang kuno: 
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1. Museum ABRI, merupakan tempat memamerkan benda-benda yang 

pernah dipergunakan oleh ABRI dulu perang masa lalu; 

2. Museum sejarah, yaitu tempat memamerkan benda-benda bersejarah 

(menggambarkan peristiwa sejarah) 

Pembangunan museum mempunyai beberapa tujuan. Tujuan museum 

menurut Kotler dan Kotler (Skripsi Rahmi Thunnisa, 2017: 18) adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan jumlah pengunjung; 

2. Membangun keanggotaan; 

3. Memperbanyak koleksi yang relevan; 

4. Merancang pameran dan program yang dapat menarik pengunjung dari 

berbagai kelompok masyarakat; 

5. Memperluas jangkauan fungsi pendidikan; 

6. Mengembangkan fasilitas; 

7. Meningkatkan pelayanan kepada pengunjung; 

8. Meningkatkan bantuan dana; 

9. Menghilangkan defisit operasional. 

Jenis-Jenis Museum, Menurut Drs. Muh. Amir Sutaarga, museum dapat 

diklasifikasikan berdasarkan 4 jenis, yaitu berdasarkan tingkat wilayah dan 

sumber lokasi yaitu Museum International, Museum Nasional, Museum Regional, 

Museum Lokal. 

Museum yang terdapat di Indonesia dapat dibedakan melalui beberapa 

jenis klasifikasi yakni sebagai berikut: 
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1. Jenis museum berdasarkan koleksi yang dimiliki, yaitu terdapat dua jenis: 

a. Museum Umum, museum yang koleksinnya terdiri dari kumpulan bukti 

material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan 

berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi; 

b. Museum Khusus, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti 

material manusia atau lingkunngannya yang berkaitan dengan satu 

cabang seni, satu cabang ilmu atau satu cabang teknologi. 

2. Jenis musem berdasarkan kedudukannya, terdapat tiga jenis: 

a. Museum Nasional, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

yang berasal, mewakii dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

atau lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai 

nasional; 

b. Museum Provinsi, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

yang berasal, mewakii dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

atau lingkungannya dari seluruh wilayah provinsi dimana museum itu 

berada; 

c. Museum Lokal, museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda 

yang berasal, mewakii dan berkaitan dengan bukti material manusia dan 

atau lingkungannya dari seluruh wilayah kabupaten atau kota madya 

dimana museum tersebut berada. 

Fungsi Museum, Menurut Direktorat Museum Republik 

Indonesia,museum mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pusat dokumentasi dan penelitian ilmiah; 

b. Pusat penyaluran ilmu untuk umum; 
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c. Pusat penikmatan karya seni; 

d. Pusat perkenalan kebudayaan antar daerah dan antar bangsa; 

e. Sebagai objek wisata; 

f. Media pembinaan. 

Berdasarka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995: dalam Pedoman 

Museum Indonesia 2008. Museum memiliki tugas menyimpan, merawat, 

mengamankan dan memanfaatkan koleksi musem berupa benda cagar budaya. 

Dengan demikian museum memiliki dua fungsi  besar yaitu: 

1. Sebagai tempat pelestarian, museum harus melaksanakan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Penyimpanan, yang meliputi pengumpulan benda untuk menjadi koleksi, 

pencatatan koleksi, sistem penomoran dan penataan koleksi; 

b. Perawatan, yang meliputi kegiatan mencegah dan menanggullangi 

kerusakan koleksi. 

c. Pengamanan, yang meliputi kegiatan perlindungan untuk menjaga 

koleksi dari gangguan atau kerusakan oleh faktor alam dan ulah manusia. 

2. Sebagai sumber informasi, museum melaksanakan kegiatan pemanfaatan 

melalui penelitian dan penyajian: 

a. Penelitian dilakukan untuk engembangkan kebudayaan nasional, ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

b. Penyajian harus tetap memperhatikan aspek pelestarian dan 

pengamanannya. 
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2.5 Konsep Pemerintah Daerah 

Menurut Syafiie (Syafiie, 2013: 12) pemerintah adalah kelompok orang-

orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu 

(eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (no to do) dalam mengkoordinasikan, 

memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen 

dan unit dalam tubuh pemerintah itu sendiri. 

Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

Reformasi Pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan 

terjadinya pergeseran paradigma sentalistis kearah desentarlisasi nyata ditandai 

dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan nyata kepada daerah serta 

pemberdayaan masyarakat. 

Konstelisasi reformasi diikuti dengan perubahan kebijaksanaan 

Pemerintahan diberbagai bidang termasuk mengatur masalah-masalah 

desentralisasi dan otonomi daerah. 

Menurut Haw Widjaja (Haw Widjaja, 2005 : 37) Perangkat daerah adalah 

organisasi/ lembaga pada Pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala 

daerah dan membantu kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dalam 

penyelenggaran Pemerintahan. 

Konstelisasi dengan penataan kelembagaan didaerah tentunya harus 

dipertimbangkan mengingat kemapuan daerah. Berdasrkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 84 Tahun 2000, nomenklatur, jenis, dan jumlah unit organisasi 
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dilingkungan Pemerintah daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan beban 

kerja. 

Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga 

teknis dan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susuanan organisasi 

perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan 

pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah( peraturanPemerintah). Saat ini 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi, maka Pemerintah 

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut pada prinsipnya 

dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan yang luas pada daerah untuk 

menetapkan kebutuhan organisasisesuai dengan penilai masing-masing. 

Bedasarkan Perarturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah Pasal 2 ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah 

dibentuk berdasarkan pertimbangan : 

1. kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah; 

2. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah; 

3. kemampuan keuangan Daerah; 

4. ketersediaan sumber daya aparatur; 

5. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak 

ketiga. 

Menurut Haw Widjaja (Haw Widjaja, 2005:103). Penetapan organisasi 

perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah 

sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat 
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lebih meningkatkan pelayanan dan kesehteraan masyarakat dalam rangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat penulis terjemahkan 

bahwasanya organisasi perangkat daerah adalah lembaga/ organisasi Pemerintah 

yang berada di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas kinerjanya kepada 

bupati selaku pimpinan di daerah. 

 

2.6. Pandangan Islam Tentang Administrasi dan Pengelolaan 

Administrasi dan berorganisasi sangat penting dan merupakan hal yang 

pokok untuk menjalankan sebuah manajemen. Walaupun Al-Quran secara khusus 

tidak menyebutkan istilah administrasi, namun digunakan dalam bahasa arab kata 

Yudabbiru yang artinya mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan, 

mengatur, mengurus dengan baik dan berusaha. Dalam Al-Qur’an Allah  SWT 

berbicara mengenai pengelolaan yaitu dalam surah Al-Isra ayat 26: 

ْر َتْبِذيًرا ِبيِل َوال ُتَبذِّ  َوآِت َذا اْلقُْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yan dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (QS. Al-

Israa: 26) 

 

Pada ayat tersebut dijelaskan bawa ALLAH SWT menyuruh hamba-

hamba-Nya untuk selalu hidup dengan tidak berlebihan atau mengelola sesuatu 

dengan ketepatan sehingga tujuan/ sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan 

maksimal atau efektif. 

Pengelolaan atau mengelola yang tugasnya bertanggung jawab dalam 

sesuatu , dalam islam pengelolaan lebih ditunjukkan kepada kesadaran dalam diri 
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sendiri tentang keyakinan bahwa Allah WST selalu mengawasi apa yang kita 

perbuat. Dimana juga ada orang yang selalu mengawasi kinerja kita. 

Pengelolaan menurut pandangan islam, yaitu kebenaran kejujuran, 

keterbukaan dan keahliaan. Seseorang yang melaksanakan pengelolaan harus 

memiliki empat sifat utama itu agar pengelolaan yang dijalankannya mendapatkan 

hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen pengelolaan 

berdasarkan pandangan islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. 

Kepemimpinan menurut islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen 

pengelolaan. 

Dasar fungsi pengelolaan sarana publik dalam islam muncul dari 

pemahaman tanggunng jawab individu, amanah, dan keadilan. Islam 

memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, 

jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan, Allah berfirman dalam Q.S 

An-Nisa ayat 58: 

وا اْْلََماوَاتِ إِلَٰى أَْهلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاِس أَْن تَْحُكُمىا بِ  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ ا إِنَّ َّللاَّ مَّ َِ َ وِ ِِ   إِنَّ َّللاَّ ْْ ََ اْل

ا  ًَ َ َكاَن َسِمي ظُُكْم بِِه ۗ إِنَّ َّللاَّ َِ بَِصيًرايَ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” {Q.S. (4): (58)}. 

 Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai muslim, ia 

harus fokus dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu mengevaluasi diri sebelum 

dievaluasi oleh orang lain, dan merasa Allah selalu mengawasi setiap aktivitasnya 

. 
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2.7. Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 
Okvita Andini 

(2016) 

Pengelolaan 

Fasilitas 

Museum 

Sultan Syarif 

Kasim di 

Kabupaten 

Bengkalis 

Pengelolaan fasilitas wisata di 

Museum Sultan Syarif belum 

memadai, mencukupi dan dikelola 

dengan baik, hal ini dikarenakan jenis 

fasilitas yang masih sedikit, dan ada 

beberapa fasilitas yang tidak bisa 

digunakan dengan baik, serta kondisi 

fasilitas-fasilitas yang masih kurang 

layak. Dilihat dari fasilitas utama 

maka kondisi bangunan Museum 

sudah banyak yang bocor, sehingga 

dapat merusak benda-benda yang ada 

didalamnya. Begitu juga fasilitas 

penunjang dan pendukung masih 

banyak yang kurang memadai dan 

juga masih belum tertata rapi, serta 

keberadaannya sudah tidak bisa 

digunakan seperti toilet, dan lemari. 

2 
Fuad Akbar 

(2017) 

Pengelolaan 

Fasilitas di 

Museum Sang 

Nila Utama 

Provinsi Riau 

Pengelolaan fasilitas wisata di 

Museum Sang Nila Utama Provinsi 

Riau belum memadai, mencukupi dan 

dikelola dengan baik, hal ini 

dikarenakan jenis fasilitas yang masih 

sedikit, dan ada beberapa fasilitas 

yang tidak bisa digunakan baik, serta 

kondisi fasilitas-fasilitas yang masih 

kurang layak. Dilihat dari fasilitas 

utama maka kondisi bangunan 
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Museum tidak banyak masyarakat di 

Provinsi Riau sendiri yang tau, 

sehingga dapat merusak benda-benda 

yang ada didalamnya. Begitu juga 

fasilitas penunjang dan pendukung 

masih banyak yang kurang memadai 

dan juga masih belum tertata rapi, 

serta keberadaanya. 

3 

Muhammad 

Suhada Putra 

(2015) 

Persepsi 

Wisatawan 

SLTP 

Terhadap 

Museum Sang 

Nila Utama 

Provinsi Riau 

Persepsi dari siswa SLTP terhadap 

Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau 

berdasarkan analisis obeservasi, 

wawancara dan kuisioner yang dilakukan, 

dari seluruh indikator yang peneliti ajukan 

bahwa persepsi dari siswa SLTP terhadap 

museum Sang Nila Utama masih kurang. 

Berdasarkan variabel dari luar dan 

indikatornya itensitas memiliki skor 145 

berarti dari jumlah skor itensitas terhadap 

kunjungan adalah kurang baik, kemudian 

indikator  ukuran dengan skor 181 dengan 

hasil cukup setuju menunjukan persepsi 

ukuran, kemudian dengan indikator baru 

dan familiar menunjukan skor 123 dengan 

hasil sangat tidak setuju. Sub variabel 

dengan faktor dari dalam dengan indikator 

proses belajar dengan total skor 178 

dengan hasil setuju, kemudian indikator 

lainya motivasi dengan total skor 155 

dengan hasil setuju, kemudian indikator 

terakhir kepribadian dengan total skor 120 

dengan hasil kurang setuju. Dari total 

skorkeseluruhan variabel di dapat skor 

882 dengan hasil penelitian kurang setuju. 



 46 

2.8. Defenisi Konsep 

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abbstrak kejadian, keadaan, kekompakan kelompok atau 

individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (singarimbun, 2006:33). 

Konsep merupakan batasan pokok agar memberikan arahan dalam penulisan. 

Adapun defenisi konsep dalam penulisan penelitian ini yaitu: 

1. Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumberdaya 

yang menurut suatu perencanaan diperlikan untuk atau penyelesaian suatu 

tujuan kerja tertentu. 

2. Sumber daya manusia dinyatakan sebagai strategi perancangan, 

pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mengelola manusia untuk kinerja 

usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk 

mendukung strategi. (The Chartered Institute of Personnel and 

Development (CIPD) dalam Mullins (2005). 

3. Museum adalah suatu lembaga yang berupa bangunan atau tempat yang 

berfungsi sebagai tempat mengumpulkan, menyimpan, merawat, 

melestarikan, mengkaji, mengkonsumsikan bukti material hasil budaya 

manusia, alam dan lingkungannya, yang bermanfaat bagi kehidupan 

sehari-hari (edukasi, rekreasi, dan konservasi). 

4. Dinas kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah daerah yang 

mempunyai tugas pokok membantu bupati kepala daerah dibidang 

kebudayaan, dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah serta urusan 

rumah tangga dibidang kebudayaan serta tugas lainnya. 
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2.9. Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub-Indikatotor 

Peraturan 

Pemerintah no.66 

Tahun 2015 

Analisis 

Pengelolaan 

Museum Sang Nila 

Utama oleh Dinas 

Kebudayaan 

Provinsi Riau 

1. Sumber Daya 

Manusia 
1. Pengorganisasian 

2. PengelolaanKoleks

i 

1. Pengelolaan administrasi 

2. Pengelolaan teknis koleksi 

3. Pengamanan 

Museum 
1. Penjagaan keamanan Museum 

4. Pengembangan dan 

pemanfaatan 

Museum 

1. Pengkajian 

2. Kerja sama 

3. Pemanfaatan museum 

5. Pengawasan 
1. Pembinaan karyawan 

2. Pengawasan pengelolaan 

Sumber: Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2015 
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2.10. Kerangka Berfikir 

Analisis Pengelolaan Museum Sang Nila Utama oleh Dinas Kebudayaan 

Provinsi Riau 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Museum 

 

 

 

pengorganisasian 

 1. Pengelolaan 

administrasi 

2. Pengelolaan 

teknis 

koleksi 

 1. Penjagaan 

keamanan 

museum 

 1. Pengkajian 

2. Kerjasama 

3. Pemanfaatan 

 

Pembinaan 

dan 

pengawasan 

 

 

 

Sumber daya 

manusia 
 

Pengelolaan 

koleksi 
 Pengamanan  

Pengebangan 

dan 

pemanfaatan 

museum 

 

Pengawasan 

Terlaksana denan baik 

(Optimal) atau tidak 


