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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

Provinsi Riau terletak di bagian tengah Pantai Timur Pulau Sumatera, yaitu 

di sepanjang pesisir Selat Malaka, luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023.66 

KM yang membentang dari lereng gunung Bukit Barisan hingga Selat Malaka. 

Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan pertahun sekitar 

berkisar antara 2000-3000 milimeter pertahun, serta rata-rata hujan pertahunnya 

sekitarv160 hari, Provinsi Riau ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan 

yang terkandung diperut bumi berupa minyak bumi, gas serta emas, maupun hasil 

hutan dan perkebunan. Seiring dengan diberlakukannya Otonomi daerah adalah 

secara bertahap mulaiditetapkan sistem bagi hasih atau perimbangan keuangan 

antara Pusat dan Daerah.
24

 

Jumlah penduduk berdasarkan Badan Statistik Provinsi Riau 2010, sebesar 

5.543.031 jiwa. Kabupaten / Kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak 

adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah 903.903 jiwa, sedangkan Kabupaten / Kota 

dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Mwranti yakni 

sebesar 176.371 jiwa. 

Penduduk terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, suku melayu 

merupakan masyarakat terbesar dengan komposisi 37,74% dari seluruh penduduk 

Riau, mereka umumnya berasal dari daerah pesisir di Rokan Hilir, Dumai, 

Bengkalis, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu dan Indragiri 

Hilir. Suku bangsa lainnya yaitu Jawa 25,05%, Minangkabau 11,26%, 

Batak7,31%, Banjar 3,78%, Tionghoa 3,72%, dan Bugis 3. 

Pendirian dan pengembangan museum di Indonesia semakin meningkat dari 

masa sebelum kemerdekaan. Tujuan pendirian museum setelah kemerdekaan 

adalah untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan warisan budaya dalam 
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rangka persatuan dan peradaban bangsa, juga sebagai sarana pendidikan 

nonformal. Adapun  koleksi yang dipamerkan untuk kepentingan bangsa dalam 

rangka penanaman rasa kebangsaan dan jati diri. 

Museum Sang Nila Utama memiliki kaitan yang sangat erat dengan 

museum sebelum kemerdekaan yang hingga saat ini terus menunjukkan 

perkembangannya dalam dunia  pariwisata. Museum Sang Nila Utama 

dikelompokkan sebagai objek dan daya tarik wisata. Museum Sang Nila Utama 

memiliki nilai infirmasi sejarah, budaya maupun informasi ilmiah yang berguna 

untuk kepentingan masyarakat.
25

 

Pengembangannya dilakukan melalui pengelolaan museum secara 

profesional dengan melibatkan seluruh aspek. Pengelolaan museum diartikan 

sebagai upaya mengurus, mengendalikan, dan mengawasi lembaga museum agar 

dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi 

museum. Pengelolaan museum secara optimal mutlak dilakukan agar fungsi 

museum dapat dirasakan oleh masyarakat dan museum dapat menjadi daya tarik 

bagi wisatawan. 

Pengelolaan museum ini dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek 

internal dan eksternal. Secara internal, pengelolaan dilakukan dengan 

memperhatikan aspek koleksi, pameran, kepada pengunjung pengelola museum 

sebagai pihak yang secara langsung pengelolaan museum sehingga merupakan 

bagian dari pihak internal museum. Secara eksternal, peran lembaga atau pihak 

luar dalam pengembangan museum sangan diharapkan agar museum menjadi 

daya tarik wisata unggulan. Aspek eksternal tersebut mencakup pemerintah, 

industri pariwisata, dan masyarakat. 

A. Sejarah Museum Sang Nila Utama 

Museum daerah yang kita kenal sekarang ini pada awal berdirinya 

dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi.latar belakang pendirian 
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Museum ini merupakan salah satu usaha pemerintah pusat dibidang 

Kebudayaan, dengan kebijakan saat itu agar disetiap Provinsi mendirikan 

Museum Negeri. 

Pada sisi lain seperti yang kita ketahui bersama bahwa Daerah Riau 

memiliki kekayaan akan aneka ragam budaya. Berdasarkan data sejarah 

tersebut bahwa Daerah Riau menjadi pusat Kebudayaan Melayu yang pada 

masanya berada dipuncak kejayaan, sebagaimana sebuah kerajaan besar. 

Dengan demikian dapat dipastikan daerah ini banyak memiliki benda-benda 

pembuktian matrial yang merupakan hasil sejarah budaya manusia serta 

alam dan lingkungannya yang sangat penting dilestarikan  dan 

visualisasikan pada sebuah Museum.
26

 

Pembinaan permuseuman terus berlanjut dan beberapa waktu 

kemudian dimulailah rencana untuk membangun gedung museum mulai 

dana APBN Tahun Anggaran 19977 /1978 yang diawali dengan 

pembebasan tanah seluas 16.390 m2. Secara bertahap Tahun 1979 /1980 

dan 1981 / 1982 dibangun gedung perkantoran yang trdiri dari beberapa 

ruangan. Pembangunan selanjutnya diteruskanpada Tahun Anggaran 1984 / 

1985 dan 1985 / 1986 dengan dibangunnya gedung untuk memenuhi 

kebutuhanruangan pameran tetap yang bisa disebut gedung pameran tetap. 

Pada Tahun Anggaran 1993 / 1994 dibangunlah Audiotorium. 

Setelah sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik dianggap 

cukup memadai maka ditetapkan lah sebagai Museum Negeri Provinsi Riau 

dengan surat keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 001 / 

0 / 1991, tanggal 09 Januari 1991. Pada saat itu kepala Museum masih 

dirangkap oleh Kepala Permuseuman Bidang Permuseuman Sejarah dan 

Purbakala Kantor  Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Riau, sebagai pelaksana tugas harian. Dua tahun kemudian barulah 

diangkat Kepala Museum yang difinitif, dengan surat keputusan Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prof. DR. Edi Sedyawati pada tanggal 09 

juli 1994, bersempena dengan pembukaan pameran bersama Museum 

Negeri Se Sumatera dan sekaligus dalam rangka turut berperan serta 

pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an ( MTQ ) Tingkat Nasional ke 17 

di Pekanbaru.  

Diskusi pemberian nama Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau 

terjadi sebanyak empat kali, dan akhirnya diputuskan tiga nama yaitu :
27

 

1. Museum Sang Nila Utama 

2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil, Marhum Pekan 

3. Raja Ali Haji  

Dari ketiga nama yang sudah diseleksi dari Kepala Kantor Wilayah 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau diteruskan lagi kepada  

Gubernur Kepala Daerah  Tingkat 1 Provinsi Riau untuk memilih nama 

yang tepat dan diabadikan menjadi nama Museum Negeri Provinsi Riau. 

Setelah melalui beberapa proses akhirnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat 

1 Provinsi Riau memilih Sang Nila Utama sebagai Nama Museum Daerah 

Riau.  

Sang Nila Utama adalah nama yang diberikan kepada seseorang yang 

berasal dari nama seorang Raja Bintan yang pernah berkuasa sekitar abad 

XIII Masehi di Pulau Bintan. Museum ini pada awalnya belum diberi nama. 

Atas inisiatif Kepala Museum waktu itu menununjuk beberapa Budayawan 

Riau dengan Surat Keputusan tanggal 13 Oktober 1993 Nomor :227 / 

109.09 / MR / C-93, untuk mengusulkan beberapa nama yang termasyhur di 

Riau untuk dijadikan nama Museum ini. 

B. Sarana dan Prasarana 

Museum Sang Nila Utama terletak dijalan Jendral Sudirman No. 194 

Pekanbaru, berhadapan dengan kantor DPRD  Provinsi Riau, bersebelahan 
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dengan Taman Budaya yang merupakan jalan protokol Kota Pekanbaru 

yang dilewati dengan berbagai fasilitas kendaraan umum yang memudahkan 

pengunjung untuk datang ke Museum Daerah Sang Nila Utama. Prasarana 

dan Sarana yang ada : 

1. Gedung Induk  

2. Audiotorium  

3. Ruang Pertemuan / Rapat 

4. Ruang Kerja Konservasi 

5. Ruang Kerja Reperasi 

6. Ruang Kepala Museum 

7. Ruang Tata Usaha  

8. Ruang Kepala Saksi 

9. Ruang Administrasi 

10. Ruang Kepala Saksi Pengelola Tekhnis Museum 

11. Ruang Pengelola Koleksi 

12. Ruang Pameran Temporer 

13. Pos Keamanan 

14. Rumah Penjaga Museum 

15. Pagar Keliling 

16. Taman 

C. Visi dan Misi 

1. Visi 

Mewujudkan Museum daerah yang mandiri guna memajukan 

kebudayaan daerah sehingga tercapai kemajuan peradaban yang 

memiliki jati diri kebanggaan daerah, yang akhirnya akan lebih 

menumbuhkan persatuan bangsa. 
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2. Misi  

Membina dan mengembangkan Museum sebagai upaya 

kepentingan penelitian dan pendidikan rekreasi.
28

 

D. Struktur Pengurus Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau 
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E. Pelaksanaan dan Pengelolaan Museum 

Secara umum peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia nomor 48 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja 

Museum Nasional. Bahwa dalam rangka pengintegrasian fungsi kebudayaan 

dan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan 

kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Nasional. Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan  

Budaya  di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 35, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3599). Peraturan 

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 

Kementerian  Negara sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan 

peraturan  Presiden Nomor  91 Tahun 2011  tentang Perubahan Ketiga  atas 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009  tentang Pembentukan Organisasi 

Kementerian Negara. 
29

 

Museum Nasional  adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional dipimpin  

oleh seorang Kepala  yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Direktur Jenderal Kebudayaan. Museum  Nasioanal mempunyai tugas 

melaksanakan pengkajian, pengumpulan, registrasi, perawatan, pengawetan, 

pengamanan, penyajian, publikasi, dan fasilitasi dibidang benda bernilai 

budaya berskala nasional. Dalam pelaksaan tugas sebagaimana dimaksud, 

Museum Nasional menyelenggarakan fungsi : 

a) Pengkajian benda bernilai budaya berskala nasional; 

b) Pengumpulan benda bernilai budaya berskala nasioanal; 

c) Perawatan dan pengawetan benda bernilai budaya berskala 

nasional; 

d) Pengamanan benda bernilai budaya berskala nasional; 
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e) Penyajian benda bernilai budaya berskala nasional; 

f) Pelaksaan publikasi benda bernilai budaya berskala nasional; 

g) Fasilitasi dibidang pengkajian, pengumpulan, perawatan, 

pengamanan, pengawetan, dan penyajian benda bernilai budaya 

berskala nasioanal; 

h) Pelaksanaan layanan edukasi  benda bernilai budaya berskala 

nasional; 

i) Pelaksaan kemitraan dan promosi dibidang benda bernilai budaya 

berskala nasional; 

j) Pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda koleksi museum 

bernilai budaya berskala nasional; 

k) Pengelolaan perpustakaan Museum Nasional dan pelaksanaan 

urusan administrasi Museum Nasional. 

Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan museum adalah faktor 

organisasi. Setiap museum sebaiknya mempunyai struktur organisasi yang 

mencerminkan tugas dan fungsi museum.  Berikut ini merupakan tugas-

tugas yang dilakukan oleh pihak pengelola Museum Sang Nila Utama: 

1. Kepala Museum 

Kepala Museum memiliki tugas sebagai ketua bagi sebuah 

organisasi nonprofit. Kepala Museum bertanggung jawab atas 

penggalangan dana, sumber daya manusia, serta pengelolaan staf dan 

anggaran sehari-hari. Seorang kepala museum juga bertanggung jawab  

membina hubungan  antara staf museum dengan para pemangku 

kepentingan. Seorang kepala museum, untuk dapat berhasil dalam 

usaha-usahanya mengelola museum harus harus mempunyai 

pengetahuan tentang keperluan museum, sarana, fasilitas, tenaga dan 

dananya. Kepala museum juga harus dapat mengembangkan 

pengetahuan, bakat, keterampilan  dan prakarsa para anggota staf dan 

personil yang ada. Dilihat  dari kedudukanya seotrang kepala museum 

sebagai pengelola museum , maka kepala museum adalah sebagai 
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komponen penggerak diantara badan penyelenggara  pengambil 

keputusan kebijakan dan staf pembantui pimpinan museum sebagai 

pelaksana kegiatan ditengah fungsionalisasi atau kegiatan operasional 

museum ditengah masyarakat lingkungannya. 
30

 

Kepala museum harus dapat membimbing, mengatur, 

mengamati, kerjasama staf pimpinan semua unsur kegiatan pokok dan 

kegiatan penunjang museum itu sendiri. Musyawarah dan mencari 

kata sepakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program 

kegiata, sesuai dengan kebijakan umum dari atas dan melayani 

kepentingan umum haruslah merupakan ciri-ciri khusus dalam metode 

pengelolaan yang terbuka dan demokratis. 

2. Bagian Tata Usaha 

Melaksanakan penyusunan program kerja bagian dan konsep 

program kerja museum, urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, pengelolaan barang milik 

negara, penyiapan dan pemeliharaan dokumen museum, menyusun 

laporan bagian dan konsep laporan museum. Bidang ini dibawahi 

beberapa kepala seksi, yaitu: 

a) Subbagian Perencanaan dan Tata Laksana 

Melakukan penyusunan, pengumpulan pengolahan, dan 

penyajian data informasi program dan anggaran museum, 

analisis jabatan dan analisis organisasi dilingkungan museum, 

penyusunan bahan sistem dan prosedur kerja dilingkungan 

museum, penyiapan dan pemeliharaan dokumen subbagian, 

penyusunan laporan subbagian. 

b) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian 

Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja 

barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya, pengelolaan 

penerimaan  negara bukan pajak, pembukuan, verifikasi, 
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perhitungan anggaran, dan pertanggungjawaban   anggaran 

museum, penyusunan laporan daya serap anggaran, 

perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan museum. 

3. Bagian Pengelolaan dan Pengembangan Museum 

Bagian pengelolaan dan pengembangan museum ini 

melaksanakan fungsi dan tugas untuk mengelola dan mengembangkan 

museum Sang Nila Utama. Dan memiliki beberapa sub bagian sebagai 

berikut : 

A. Bidang Pengkajian dan Pengumpulan 

Melaksanakan identifikasi benda bernilai budaya berskala 

nasional, inventarisasi, klarifikasi, pendataan, pencarian, 

pengumpulan, pengadaan dan katalogisasi benda bernilai 

budaya. Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :  

a) Melakukan identifikasi, inventarisasi benda bernilai 

budaya berskala nasional, klarifikasi, penyusunan 

bahan bantuan teknis dibidang identifikasi dan 

klarifikasi, evaluasi pelaksanaan identifikasi dan 

klarifikasi benda bernilai budaya, melakukan 

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi, 

melakukan penyusunan laporan seksi. 

b) Melakukan pendataan, pencarian, pengumpulan, 

penyusunan bahan bantuan teknis dibidang pencarian 

dan pengumpulan benda bernilai budaya, evaluasi 

pelaksanaan pencarian dan pemgumpulan benda 

bernilai budaya, penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen seksi, melakukan penyusunan laporan seksi.
31

 

B. Bidang Perawatan dan Pengawetan 

Melaksanakan observasi, uji laboratorium, klarifikasi, 

rekomendasi, fumigasi dan bentuk, pemantauan lingkungan 
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mikro, pemberian bantuan teknis, dibidang perawatan dan 

pengawetan koleksi benda bernilai budaya, evaluasi dibidang 

perawatan dan pengawetan, penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen bidang, melaksanakan penyusunan laporan bidang. 

Bidang ini berfungsi sebagai berikut : 

a) Melakukan pengamatan dan pendataan, uji 

laboratorium, klarifikasi, rekomendasi penanganan 

koleksi benda bernilai budaya, penyusunan 

bahanbantuan teknis dibidang observasi koleksi benda 

bernilai budaya, evaluasi pelaksanaan observasi benda 

benilai budaya, penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen seksi, melakukan penyusunan laporan saksi. 

b) Melakukan perawatan, pembersihan, perbaikan, 

rekonsrtuksi, restorasi, penyusunan bahan pemberian 

bantuan teknis dibidang perawatan koleksi benda 

bernilai budaya, evaljuasi pelaksanaan perawatan benda 

bernilai budaya, melakukan penyimpanan dan 

pemeliharaan  dokumen saksi, melakukan penyusunan 

laporan saksi. 

c) Melakukan penguatan, pelapisan, fumigasi dan bentuk 

pengawetan lainnya koleksi benda bernilai budaya, 

pemantauan lingkungan mikro, penyusunan bahan 

pemberian bantuanteknis dibidang pengawetan koleksi, 

evaluasi, penyimpanan pemeliharaan dokumen seksi, 

melakukan penyusunan laporan seksi dan konsep 

laporan bidang. 

C. Bidang Penyajian dan Publikasi 

Melaksanakan pembuatan, penyusunan desain dan 

pembuatan sarana pameran benda bernilai budaya, perancangan 

dan pembuatan rerplika, penataan benda, pemajangan benda, 

pengamanan benda, pengumpulan dan pengolahan data dan 
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informasi benda, penyebarluasan data dan informasi benda, 

pemberian layanan informasi benda, penyesunan label dan 

bukuinformasi pameran tetap dan pameran khusus,  

melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang. 

Bidang ini memiliki fungsi, yaitu:
32

 

a) Melakukan penyusunan, pembuatan rancangan 

pameran, penyusunan desain dan pembuatan sarana 

pameran, perancangan dan pembuatan replika benda 

bernilsi budaya, penyusunan bahan bantuan teknis di 

bidang perancangan, sarana pameran, dan replika benda 

benilai budaya, evaluasi pelaksanaan perancangan, 

sarana pameran, dan replika benda bernilai budaya.  

b) Melakukan penataan, pemajangan, pengamanan, 

penyusunan bahan bantuan teknis dibidang penyajian 

benda bernilai budaya, melakukan evaluasi pelaksanaan 

penyajian benda bernilai budaya, melakukan 

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi, 

melakukan penyusunan laporan seksi. 

c) Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan 

informasi benda bernilai budaya, pemberian layanan 

informasi benda, penyusunan label dan buku informasi 

pameran tetap dan pameran khusus, penyusunan bahan 

bantuan teknis dibidang publikasi benda bernilai 

budaya, evaluasi pelaksanaan publikasi dibidang benda 

bernilai budaya, melakukan penyimpanan dan 

pemeliharaan dokumen seksi, melakukan penyusunan 

laporan seksi dan konsep laporan bidang. 
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D. Bidang Kemitraan dan Promosi 

Melaksanakan pemberian bimbingan kepada pelajar, 

mahasiswa, dan masyarakat dibidang benda bernilai budaya, 

melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pemberian layanan 

pemanduan kepada pengunjung museum, melaksanakan 

workshop, ceramah, seminar, dan bentuk layanan edukasi, 

melaksanakan kemitraan dengan unit kerja/instansi, lembaga, 

dan masyarakat didalam, dan luar negeri, promosi, pemberian 

bantuan teknis pelaksanaan kemitraan dan promosi koleksi  dan 

museum ditingkat nasional regional, dan internasional. Bagian 

ini bertugas untuk : 
33

 

a) Melakukan penyusunan bahan layanan edukasi, 

pemberian bimbingan kepada pelajar, mahasiswa, dan 

masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, pemberian 

layanan pemanduan kepada pengunjung museum 

evaluasi pelaksanaan pemberian layanan edukasi 

dibidang benda bernilai budaya, melakukan 

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi, 

melakukan penyusunan laporan seksi. 

b) Melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kemitraan, 

penyusunan dokumen, kerja sama kemitraan dengan 

unit kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat didalam 

dan luar negeri dibidang benda bernilai budaya, 

penyusunan bahan bantuan teknis pelaksanaan 

kemitraan dibidang benda bernilai budaya, evaluasi 

pelaksanaankemitraan, penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen seksi, melakukan penyusunan laporan seksi. 
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c) Melakukan pengkajian dan penyusunan bahan promosi 

benda bernilai budaya,, promosi koleksi dan museum 

ditingkat nasional, regional, dan internasional, 

penyusunan bahan bantuan teknis pelaksanaan promosi 

dibidang benda bernilai budaya, evaluasi pelaksanaan 

promosi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen 

seksi, melakukan penyusunan laporan seksi dan konsep 

laporan bidang. 

E. Bidang Registrasi dan Dokumentasi 

Melaksanakan pengembangan sistem registrasi dan 

pendokumentasian benda koleksi, pencatatan, akuisisi, dan 

pemberian nomor registrasi benda koleksi, pencatatan benda 

koleksi bernilai budaya yang bukan atau belum menjadi koleksi 

museum, penghapusan benda koleksi,  pengelolaan 

perpustakaan museum, pemberian bantuan teknis dibidang 

registrasi dan dokumentasi benda koleksi, evaluasi pelaksanaan 

registrasi dan dokumentasi, benda koleksi museum bernilai 

budaya, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang, 

melaksanakan penyusunan laporan bidang. Bidang ini berfungsi 

untuk : 

a) Melakukan pengembangan sistem pendataan koleksi 

museum, pencatatan benda koleksi museum, akuisisi, 

dan pemberian nomor registrasi benda koleksi museum, 

pencatatan mutasi benda koleksi bernilai budaya, 

penyusunan bahan bantuan teknis di bidangregistrasi 

benda koleksi museum bernilai budaya, evaluasi 

pelaksanaan registrasi benda koleksi museum bernilai 

budaya, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen seksi, melakukan penyusunan laporan seksi. 

b) Melakukan pengembangan sistem pendokumentasian 

benda koleksi museum, penyimpanan dokumen benda 
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koleksi museum, perawatan dan pemeliharaan dokumen 

benda koleksi museum, penyusunan bahan pemberian 

bantuan teknis dibidang dokumentasi benda koleksi 

museum, evaluasi pelaksanaan dokumentasi benda, 

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi, 

melakukan penyusunan laporan seksi. 

c) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan 

pengembangan koleksi perpustakaan, pengadaan 

koleksi perpustakaan,  pengelolaan koleksi 

perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan, 

penyimpanan koleksi perpustakaan, pemeliharaan dan 

perawatan koleksi perpustakaan, melakukan layanan 

perpustakaan, kerja sama dibidang   pengelolaan 

perpustakaan, evaluasi pengelolaan perpustakaan, 

penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi, 

melakukan penyusunan laporan seksi dan konsep 

laporan bidang. 

 


