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MOTTO

ََ ين هم هَع
َين اتَقه ْوا الَ ِذ ه
َون هُ َْم هوالَ ِذ ه
َن ُمحْ ِسنُ ه
ََ ِإ
ّللاه
“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang
berbuat kebaikan. (QS. An-Nahl: 128)”1
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ABSTRAK
Penilitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya minat pengunjung Museum
Perjuangan khususnya pelajar di Kota Jambi. Kurang minatnya pengunjung
terhadap museum menjadikan museum sepi. Kurangnya pemahaman terhadap
arti, tugas dan fungsi museum. Kesan sebagai tempat penyimpanan benda-benda
kuno menyebabkan museum dianggap hanya sebagai tempat yang kurang penting
bagi kehidupan dan perkembangan bangsa, padahal museum mempunyai arti
filosofis tinggi bagis kehidupan bernegara.
Pendekatan penilitian yang penulis gunakan kualitatif deskriptif, untuk
menjelaskan apa yang terjadi secara lengkap, dengan menggunakan data primer
dan data skunder sebagai jenis data dan sumber data yang diperoleh melalui
Kepala Museum Perjuangan, Seksi bimbingan dan publikasi, dan penunjangnya.
Penilitian ini mengguanakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan
juga dokumenstasi. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan tiga analisis data
yang berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data. Ketekunan
pengamatan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.
Hasilnya penulis menemukan bahwa kurangnya pemahaman para pelajar
Kota Jambi akan pentingnya museum, pelajar belum memahami arti, tugas dan
fugsi museum. Belum terjalinnya kerjasama yang tetap antara museum dengan
sekolah-sekolah, kerjasama yang dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu
tertentu saja. Dengan kata lain belum adanya kerja sama yang terprogram secara
berkesinambungan, penyebabnya adalah kurangnya informasi dan komunikasi,
sehingga sekolah tidak mengetahui bahwa ada beberapa kegiatan yang dapat
dilakukan secara bersama-sama antara museum dan sekolah dalam rangka
kegiatan belajar mengajar dan kurangnya koordinasi antara museum dengan
Dinas Pendidikan. Museum Perjuangan mempunyai program museum masuk
sekolah untuk meningkatkan minat pengunjung museum perujuangan, dalam artin
museum menjemput pengunjung dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah.
Kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan ceramah atau sosialisasi tentang arti,
tugas, dan fungsi museum umtuk meningkatkan pemahaman para pelajar.
Akhirnya penulis merekomendasikan agar pihak museum hendaknya lebih mudah
dalam bekerjasama dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, agar lebih
mudah dalam memeberikan materi ceramah kepada pelajar. Sering memberikan
informasi terbaru tentang koleksi museum degan melakukan sosialisasi ke
sokolah-sekolah agar sadar akan pentingnya sejarah benda-benda dahulu agar
warisan budaya tidak hilang.
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PERSEMBAHAN
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi
takdirku, sedih bahagia dan bertemu dengan orang-orang yang memberiku
sejuta pengalaman bagiku, yang telah member warna-arni kehidupanku, ku
bersujud dihadapanMu Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai
dipenghujung awal perjuanganku, segala puji bagi Mu Ya Allah
Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil’alamin
Syujud syukur persembahkan kepadaMu Tuhan Maha Agung Nan Maha
Tinggi Nan Maha Adil Nan Maha Penyayang atas takdirMu yang senantiasa
berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.
Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih citacita besarku
Lantunan Alfatihah beriring sholawat dalam merintih, menandakan doa
dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku untukmu kupersembahkan
sebuah karya kecil untuk Ayah (Sabro) dan ibundaku (Watini), yang tiada
pernah hentinya selama ini memebriku semangat, doa dorongan, nasihat dan
kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat
menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Ayah, ibu terimalah bukti
kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan
dalam hidupmu demi hidupku, kalian iklas mengorbankan segala perasaan
tanpa kenal lelah dalam hidupku, kalian iklas mengorbankan segala perasan
tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuangseparuh nyawa hingga segalanya.
Buat abang (Nurul) dan adiku (dian) terima kasih atas dukungan, doa dan
sudah menjadi penyemangatku
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A. Alfabet
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B. Vokal dan Harakat
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ﺎ
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Indonesia
a>
á
u>

Arab
اِى
او
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Indonesia
i>
Aw
Ay

C. Ta>’ Marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ah ini ada tiga macam:
1. Ta>’ Marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya
adalah /h/.
Arab
صالَة
مرَاَة

Indonesia
S}ala>h
Mir‟a>h
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2. Ta>’ Marbu>t}ah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah,
maka transliterasinya adalah /t/.3

Arab
وزارةَالترَبية
مرَاةَالزَمن

Indonesia
Wiza>rat al-Tarbiyah
Mir‟a>t al-zaman

3. Ta>’ Marbu>t}ah yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.
Arab
فجئة

Indonesia
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Public relation atau Hubungan Masyarakat (Humas) memiliki peran dan
fungsi yang penting dalam pengembangan organisasi. Peran tersebut menuntut
organisasi untuk membangun hubungan baik dengan public, sehingga diperlukan
Humas yang menangani masalah tersebut agar organisasi atau lembaga tidak
mengecewakan publik. Humas mempunyai tugas menciptakan, memelihara,
meningkatkan dan memperbaiki citra organisasi atau lembaga di mata publik.
Guna memenuhi tanggung jawab sosial, organisasi atau lembaga melayani
kepentingan publik dalam kebutuhan, keinginan, dan kepentingan.1 Humas selalu
berusaha menjaga keharmonisan hubungan dengan publik baik internal maupun
eksternal. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang saling menguntungkan
untuk kedua belah pihak.2
Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak keragaman, baik dari
segi adat, budaya, suku dan bahasa. Begitu pula keragaman peristiwa yang ada di
Indonesia, peristiwa merupakan salah satu industry strategis jika ditinjau dari segi
perkembangan ekonomi dan sosial budaya, karna keperistiwaan mendorong
terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan
kualitas masyarakat dan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai
budaya bangsa, karena untuk melestararikan lingkungan. Salah satu tempat wisata
yang ada di Indonesia adalah Museum. Museum adalah tempat penyimpanan,
perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti hasil material
budaya manusia serta alam dan lingkungannnya. Barang-barang yang ditemukan
pada zaman dahulu.
Museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari
keuntungan, melayani masyarakat, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan,
merawat, menghubungkan dan memamerkan untuk tujuan-tujuan studi,
pendidikan dan hiburan suatu barang-barang pembuktian manusia dan
1
2

Anggoro, Linggar, Teori & Profesi Kehumasan,. (Jakarta : Bumi Aksana2001), 59
Suryadi, Strategi mengelola Publik Relation,. (Jakarta: EDSA Mahkota, 2007), 30
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lingkungannya. Selain itu museum juga dikatakan sebagai suatu badan yang
memiliki tugas dan kegiatan untuk menerbitkan dan memamerkan hasil-hasil
penelitian dan pengetahuan tentang benda-benda yang penting bagi kebudayaan
dan ilmu pengetahuan. Museum juga merupakan suatu sistem yang tersendiri atas
berbagai bagian dan atau komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi.
Museum merupakan salah satu tempat belajar yang bisa dikunjungi oleh
siapapun baik pengunjung yang masih sekolah maupun orang dewasa.
Pengunjung yang mengunjungi Museum berasal dari berbagai kelompok
pendidikan. Siswa tingkat SD, SMP, SMA, Mahawasiswa perguruan tinggi
bahkan orang dewasa yang sudah berkeluarga pun mendatangi Museum.
Pengunjung kebanyakan dari kelompok pelajar karena adanya kewajiban bagi
pelajar untuk mengunjungi Muesum. Museum hamper terdapat diberbagai tempat,
khususnya di provinsi diberbagai Negara, sebab selain sebagai tempat wisata juga
memiliki fungsi pengenalan sejarah.
Museum berperan sebagai saluran yang mampu mengekspresikan suatu
sejarah. Museum merupakan bentuk ekspresi simbolik berupa artefak yang
merupakan bidang kajian dalam komunikasi budaya (cultural communication)
Dalam komunikasi budaya atau komunikasi kultural ini merujuk pada sifat
dari wujud ekspresi simbolik yang ada untuk mengekspresikan pikiran-pikiran,
perasaan-perasaan, dan informasi dalam berbagai lambang pesan. Komunikasi
kultural berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, atau lebih
tepatnya budaya masyarakat.
Dengan berpijak pada pandangan yang demikian maka dapat dikatakan
bahwa transformasi budaya yang terjadi pada suatu masyarakat cenderung akan
berdampak pada bentuk serta sifat dari komunikasi budaya masyarakat
bersangkutan.
Saat ini banyak museum yang mulai sadar akan pentingnya meningkatkan
jumlah kunjungan masyarakat, bukan karena alasan profit semata, tetapi lebih
kepada mengembalikan fungsi museum sebenarnya sebagai media transmisi
pesan-pesan sejarah dan kebudayaan. Sehingga, museum saat ini dibuat lebih
menarik supaya tidak terkesan konservatif.

3

Pentingnya promosi dan publikasi mulai disadari oleh setiap lembaga,baik
lembaga nonprofit maupun lembaga yang berorientasi dengan profit. Promosi dan
publisitas merupakan sarana yang ampuh untuk dapat menarik perhatian publik,
termasuk dalam menggaet pengunjung untuk mengunjungi museum.1
Museum Perjuangan Rakyat Jambi terletak di antara Jl. Sultan Agung dan Jl.
Slamet Riyadi atau sebelah selatan Mesjid Agung Jambi. Pendirian museum atas
prakarsa dari Dewan Harian Daerah Angkatan '45 (DHD-'45) bersama Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi sebagai wujud dari pentingnya bangunan sebagai
monumen dalam mengenang Sejarah Perjuangan Rakyat Jambi semasa
pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia.
Proses pembangunan museum ditandai dengan peletakan batu pertama oleh
Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Letjen. Achmad Thahir pada tanggal 6
Juni 1993.
Bentuk bangunan museum merupakan perpaduan antara gaya rumah
tradisional Jambi dan arsitektur modern. Terdiri dari tiga lantai sebagai ruang
pamer tetap dan dua teras pada kedua sayap bangunan yang sering dipergunakan
sebagai ruang pamer temporer. Bangunannya sendiri seluas lebih kurang 1.365
m2 menempati lahan seluas 10.000 M.
Sekarang museum mengalami tuntutan baru, bahkan suatu museum tidak
hanya menyandang citra sebagai tempat pengumpulan benda-benda kuno, tetapi
juga harus sebagai sumber informasi dibidang pendidikan, budaya dan rekreasi.
Kesan sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno menyebabkan museum
dianggap hanya sebagai tempat yang dianggap kurang penting bagi kehidupan dan
perkembangan bangsa, padahal museum mempunyai arti filosofis tinggi bagi
kehidupan bernegara.
Merubah citra museum dibutuhkan strategi dan pengelolaan yang baik
terhadap museum. Strategi-strategi tersebut diharapkan mampu merubah citra
museum sebagai pusat pendidikan, budaya dan wisata yang layak dikunjungi
sehingga pengunjung mendapatkan manfaat setelah berkunjung ke museum.
1

hlm.18

Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007),
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Berdasarkan observasi tanggal 23 Mei 2019 diperoleh informasi pengunjung
Museum Perjuangan Jambi. Data pengunjung terhitung mulai tahun 2017 dengan
jumlah 1020, tahun 2018 turun dengan jumlah 908. Data tersebut disimpulkan
bahwa jumlah pengunjung di Museum Perjuangan Jambi tidak stabil setiap tahun.
Hal tersebut berkaitan dengan aktivitas Humas terutama promosi untuk menarik
pengunjung ke museum. Kegiatan promosi yang dilakukan Humas kurang
maksimal, sehingga masyarakat awam banyak yang kurang berminat untuk
mengunjungi museum.
Museum Perjuangan Jambi menjadi tanggung jawab langsung Kementerian
dan Kebudayaan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala yang bertugas
melaksanakan

pengumpulan,perawatan

pengawetan,

penelitian,

penyajian,

penerbitan hasil penelitian dan memberikan bimbingan edukatif kultural
mengenai benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Jambi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memberikan wewenang
kepada pegawai Museum Perjuangan Jambi untuk melakukan pelayanan dan
pengelolaan museum. Humas Perjuangan Jambi harus mampu menyusun strategistrategi untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Strategi-strategi tersebut
diantaranya melakukan komunikasi dengan publik, melakukan pemasaran, dan
penyebarluasan informasi potensi wisata Museum Perjuangan Jambi. Kegiatan
promosi dan pemasaran yang dilakukan Humas masih kurang maksimal dan
belum tepat sasaran. Sasaran media informasi hendaknya mampu mengenalkan
pada masyarakat mengenai Museum Perjuangan Jambi dan mempengaruhi
masyarakat berkunjung ke museum
Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam melaksanakan strategi
Humas dan melayani pengunjung museum. Pelayanan museum diantaranya
adalah pemandu museum yang bertugas memberikan informasi pada pengunjung
mengenai koleksi museum. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan untuk
menunjang keberhasilan museum dalam meningkatkan jumlah pengunjung. 7

7

Effendy, Onong Uchjana. . Hubungan masyarakat. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
1998), 70
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Masalah yang terdapat dalam museum adalah sedikit minat masyarakat dalam
mengunjungi meseum. Kurang minatnya pengunjung terhadap museum membuat
museum sepi. Kesan sebagai tempat penyimpanan benda benda kuno
menyebabkan museum dianggap hanya sebagai tempat yang kurang penting bagi
kehidupan dan perkembangan bangsa, padahal museum mempunyai arti filosofis
tinggi bagi kehidupan bernegara.
Mempublikasikan museum merupakan suatu tindakan untuk menyebar
luaskan informasi tentang temuan benda budayanya. Tindakan ini merupakan
metode publikasi yang mengenalkan museum kepada masyarakat tentang bendabenda yang mempunyai nilai-nilai budaya dan ilmiah. Menyebarluaskan
informasi ini, menjadi suatu kegiatan yang meminta keahlian, keterampilan, dan
keahlian.
Sedikit sekali minat para pengunjung untuk mengunjungi museum, kecuali
ada kegiatan yang harus mewajibkan mendatangi museum. Para pemuda pemudi
lebih suka nongkrong ditaman-taman ketimbang main ke museum. Padahal lebih
bermenfaat bermain di museum. Banyak pengetahuan yang diperoleh dari
museum sejarah pada zaman lampau. Kelengkapan fasilitas museum sudah bagus,
karena sudah dilengkapi dengan toilet, ruang permanen tetap, ruang perpustakaan
dan ruang auditorium. Sebagai pemuda jambi daerah jambi penerus masa depan
bangsa, kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang telah kita miliki
dan perjuangkan.
Mengenai minat kunjungan pendidikan dan kebudayaan ke museum bapak
Masgia menyatakan museum inikan belum banyak peminatnya. Padahal yang kita
pamerkan ini adalah benda peninggalan sejarah. Tapi wisatawan masih banyak
beranggapan bahwa yang dipamerkan benda-benda kuno. Apalagi banyaknya
wisatwan yang belum memahami tentang arti, tugas dan fungsi museum,
wisatawan pendidikan dan budaya yang ada di Kota Jambi dalam sehari yang
berkunjung kemuseum 12 atau 13 orang di hari-hari biasa, itupun karna ada tugas
dari kantor ataupun sekolah.
Berdasarkan latar belakang masalah diketahui bahwa museum membutuhkan
strategi Humas yang tepat. maka dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih
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lanjut mengenai “Strategi Humas untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata
Pendidikan dan Budaya di Museum Perjuangan Jambi
B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah pokokyang
diangkat sebagai kajian utama penilitian adalah : Faktor apa saja yang dapat
meningkatkan kinerja bagi Humas museum perjungan jambi. maka dapat di
identifikasikan permasalahannya sebagai berikut:
1) Bagaimana minat wisatwan pendidikan dan budaya dalam mengunjungi
museum Perjuangan ?
2) Bagaimana

strategi

Humas

dalam

meningkatkan

pengunjung

wisata

pendidikan dan budaya ?
3) Apa saja kendala humas mesum Perjuangan dalam meningkatkan jumlah
pengunjung wisata pendidikan dan budaya ?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan

permasalahan

di

atas dan

dengan

mempertimbangkan

keterbatasan dana, waktu dan tenaga maka penelitian ini dibatasi pada masalah
strategi Humas untuk Meningkatkan Daya Tarik Pengujung Wisata Pendidikan
dan Budaya di Museum Perjuangan Jambi
D. Tujuan dan Kegunaan Penilitian
Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk
mengetahui aktivitas Museum Perjuangan Jambi dalam meningkatkan daya tarik
wisata, pendidian dan budaya, beberapa tujuan untuk :
1. Mengetahui minat wisatawan Kota Jambi dalam mengunjungi Museum
Perjuangan
2. Mengetahui apa saja strategi Humas untuk meningkatkan pengunjung
museum
3. Mengetahui apa saja kendala dan solusi humas museum Perjuangan dalam
meningkatkan jumlah pengunjung wisata pendidikan dan budaya Kota Jambi
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Berdasarkan kegunaan yang telah peneliti kemukakan di atas, maka
penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besifat teoritis dan praktis,
yaitu :
1. Penilitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan,
wawasan dan pengalaman mengenai strategi humas di Museum Perjuangan.
2. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan kajian dan konsep yang lebih
mendalam tentang strategi humas dalam meningkatkan pengunjung.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Srtata Satu
(S1 Jurusan Public relation Fakultas Dakwah UIN STS Jambi)
E. Kerangka teori
Komunikasi meliputi pengiriman dan penerimaan pesan-pesan diantara dua
orang, kelompok kecil masyarakat, atau dalam satu lingkungan atau lebih dengan
tujuan untuk mempengaruhi perilaku dalam suatu organisasi. Dengan bahasa yang
lebih sederhana, proses komunikasi dapat diartikan sebagai “transfer informasi”
atau pesan-pesan (messanges) dari pengiriman pesan sebagai komunikator dan
kepada penerima pesan sebagai komunikan, dalam proses komunikasi tersebut
bertujuan (feedback) untuk mencapai saling pengertian (mutual understanding)
antara kedua belah pihak.8
Strategi Humas
1. Strategi
Strategi adalah sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, yang
menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Strategi adalah rencana jangka
panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan
tertentu, yang umumnya adalah kemenangan Menurut Onong Uchjana strategi
pada hakekatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai
suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi
sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan
bagaimana taktik operasionalnya. 9
8
9

29

Frank Jefkins, Public Relaton Edisi 5, (Jakarta: Erlangga, 2003), 19
Effendy, Onong Uchjana, Hubungan masyarakat. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1998),
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Cutlip,Center & Broom mendefinisikan strategi merupakan penentuan tujuan
dan sasaran usaha jangka panjang yang diadopsi upaya pelaksanaan alokasi
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.10
2. Humas
Hubungan masyarakat (Humas) yang sering juga disebut Public Relation
sudah tidak asing lagi, untuk memperjelas apa itu Humas maka penulis mengutip
beberapa pendapat para ahli tentang Humas.
Menururt Bonar Humas adalah suatu filsafat managemen yang memberikan
perioritas pertama kepada kepentingan masyarakat didalam setiap keputusan dan
tindakan.11
Menurut Oemi Abdurrachman Humas adalah kelanjutan dari proses
penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan-pelayanan dan sikap yang
disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar orang atau
lembaga itu memperoleh kepercayaan dari mereka.12
Sedangkan menurut Ruslan Humas adalah manajemen khas yang mendukung
pembinaan dan pembangun upaya saling menguntungkan melalui komunikasi,
pengertian, penerimaan, dan kerja sama yang baik antara organisasi dengan
publiknya.
Tugas Humas Pemerintah
Dalam kehumasan, tidak saja dikenal Public relations perusahaan, tetapi
dikenal juga Public relations pemerintah. Dalam Public relations pemerintah ada
beberapa tugas yang diembannya, yaitu :
1. Mengamankan kebijakan pemerintah
2. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi
3. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani
kepentingan instansi serta menampung aspirasi dan memperhatikan apa yang
diinginkan masyarakat.
10

Cutlip, Scott M, dkk.. Effective Publik Relations. (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2006), 353
11
Bonar, Hubungan Masyarakat Modern, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993) 12
12
Oemi, Abdurrachman,. Dasar-dasar public relations. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
25
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4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi
stabilitas

dan

keamanan

politik

serta

membantu pemerintah

dalam

mewujudkan program pembangunan nasional.
Fungsi Humas Pemerintah
Dalam buku Practical Public relations, membagi dua bentuk humas
pemerintah yaitu humas pemerintah pusat dan humas pemerintah daerah/lokal.
Fungsi Humas Pemerintah pusat
1. Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaa, dan
hasil yang telah dicapai.
2. Menerangkan dan mendidik public mengenai perundangan, peraturanperaturan dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari.
Fungsi Humas Pemerintah daerah
1. Memelihara penduduk agar tahu jelas mengena kebijakan lembaga beserta
kegiatan sehari-hari.
2. Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandangan mengenai
proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambil keputusan.
3. Memberikan penerangan kepada penduduk sebagai cara pelaksanaan sistem
pemerintah daerah dan mengenal hak-hak dan tanggung jawab mereka.
4. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga Negara.
Seorang Public relations Officer di instansi/lembaga pemerintah tidak dapat
ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah dan ia harus mengikuti garis
yang sudah ditentukannya kecuali bila didalam kegiatan organisasi, Public
relations itu ditentukan sedemikian sedemikian rupa, sehingga ia selalu akan
mengetahui keputusan yang akan diambil dan sebab-sebabnya sebelum
diumumkan.
Kegiatan Humas Pemerintah
Dalam rangka menunjang pelaksanaan dari tugas dan fungsinya, kegiatan
yang harus dilakukan sebagai berikut;
1. Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara
kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi/lembaga dengan public internal dan
eksternal.
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2. Sebagai pusat pelayanaan dan pemberian informasi atau narasumber berita
baik berasal dari instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya.
3. Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa
ajang khusus acara penting (special events) di lingkungan instansi/lembaganya,
bail yang disimpan (dokumentasi) dalam bentuk media cetak maupun
elektronik.
4. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan bagi instansi/lembaga atau opini
public yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk
menganalisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan
datang.
5. Kemampuan menciptakan produk-produk publikasi Humas seperti news
clipping, speech writing concept, news release, press release, internal PR
magazine, brochure, compony profile da annual report publications.
Kemampuan yang harus dimiliki Humas Pemerintah
Untuk menjalankan tugas humas pemerintah tersebut hendaklah seorang
humas pemerintah harus memiliki kemampuan sebagai berikut :
1. Mengamati dan menganalisis setiap persoalan yang menjadi kepentingan
instansi dan stakeholders-nya.
2. Harus mampu melakukan komunikasi dua arah yang mendukung kedua belah
pihak.
3. Mempengaruhi dan menciptakan opini public yang menguntungkan bagi
instansinya
Mampu menjalin hubungan yang baik dan kerjasama yang didasari dengan
rasa saling percaya dengan semua pihak yang terkait
Mengacu kepada pola strategi Humas, maka menurut Ahmad S. Adnanputra
yang dikutip oleh Ruslan batasan pengertian tentang strategi Humas adalah :“
Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan Humas
dalam kerangka suatu rencana Humas”.Sebagaimana yang kita ketahui Humas
bertujuan

untuk

menegakan

dan

mengembangkan

suatu

citra

yang

menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan, atau produk barang dan jasa
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terhadap para stakeholdernya sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik
eksternal. Adapun tahap-tahap kegiatan strategi Humas:
Komponen sasaran, umumnya adalah stakeholder dan publik yang
mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut secara stuktural dan
formal yang dipersempit melalui upaya segmentasi yang dilandasi “seberapa jauh
sasaran itu menyandang opini bersama, potensi, polemik, dan pengaruhnya bagi
masa depan organisasi, lembaga, nama perusahaan dan produk yang menjadi
perhatian sasaran khusus”. Maksud sasaran khusus disini adalah yang disebut
publik sasaran (target publik).13
komponen sasaran yang pada strategi Humas berfungsi untuk mengarahkan
ketiga kemungkinan tersebut kearah posisi atau dimensi yang menguntungkan,
Humas berfungsi menciptakan iklim yang kondusif dan mengembangkan
tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat Humas dan masyarakat (khalayak
sebagai sasaran) untuk mewujudkan tujuan bersama Fungsi tersebut dapat
diwujudkan melalui beberapa aspek-aspek pendekatan atau strategi Humas :
a) Strategi Operasional
Melalui pelaksanaan program Humas yang dilakukan dengan pendekatan
kemasyarakat, melalui mekanisme sosial cultural dan nilai-nilai yang berlaku
dimasyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat. Artinya Humas mutlak
bersikap atau berkemampuan untuk mendengar, dan bukan sekedar mendengar
mengenai aspirasi yang ada didalam masyarakat yang dianut.
b) Pendekatan Persuasive dan Edukatif
Fugsi Humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal balik)
dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang
bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan
pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman,
toleransi dan lain sebagainya.
c) Pendekatan Tanggung Jawab

13

F. Rachmadi, Public Relation Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama,1994), 6
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Sosial Humas Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditunjukan untuk mengambil
keuntungan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun untuk
memperoleh keuntungan bersama.
d) Pendekatan kerja sama
Berupa membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan
berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (internal relations) maupun hubungan
keluar (eksternal relations) untuk meningkatkan kerja sama. Humas berkewajiban
memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya agar diterima dan mendapat
dukungan dari masyarakat, dan untuk memperoleh opini publik serta perubahan
sikap yang positif bagi kedua belah pihak (mutual understanding).14
3. Fungsi Humas
Berbicara fungsi bearti berbicara masalah kegunaan Humas dalam mencapai
tujuan organisasi atau lembaga. Menurut Kusumastuti disebutkan dua fungsi
Humas, yakni fungsi kontruktif dan fungsi korektif.
Fungsi konstruktif
Djanalis menganalogikan fungsi ini sebagai “perata jalan”. Jadi Humas
merupakan “garda” terdepan yang dibelakangnya terdiri dari rombongan tujuantujuan perusahaan. Ada tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalia dan
sebagainya. Peranan Humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk
menerima kebijakan organisasi atau lembaga, Humas menyiapkan mental
organisasi atau lembaga untuk memahami kepentingan publik, Humas
mengevaluasi prilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan kepada
manajemen, Humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian,
saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik organisasi atau
lembaga yang diwakilinya. Fungsi konsrutif ini mendorong Humas membuat
aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan.15
Fungsi Korektif
14
Rosady, Ruslan, 2006. Manajemen Humas Dan Media Komunikasi, , (Jakarta PT. Raja
Grafindo) 10
15

23

Frida, Kusumastuti. Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, (Bogor Ghalia Indonesia,2004),
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Apabila sebuah organisasi lembaga terjadi masalah-masalah krisis dengan
publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah
tersebut Selain itu juaga fungsi humas yaitu:
1) Menunjang aktivitas utama manajeman dalam mencapai tujuan bersama
fungsi melekat pada manajeman organisasi
2) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi denga publiknya
yang merupakan khalayak sasaran.
3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, perserpsi, dan
tanggpan

masyarakat

terhadap

organiasasi

yang

diwakilinya

atau

sebaliknya.
4) Melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada
pemimpin organisasi demi tujuan dan manfaat bersama.
5) menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik, dan mengatur arus
informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya,
demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.16
F. Metode penilitian
1. Pendeketan Penilitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggali
fakta tentang aktivitas Humas untuk meningkatkan daya tarik wisata, pendidikan
dan budaya di Museum Perjuangan Jambi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Indonesia. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai
dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau
kalimat kemudian ditarik kesimpulan.
2. Setting dan Subjek Penilitian
Penelitian dilaksanakan di Museum Perjuangan Jambi yang beralamat di Jl.
Sultan Agung, No. 12, Lap. Banteng, Murni, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi
36124.

16

Suryadi. Strategi mengelola Publik Relations. (Jakarta: EDSA Mahkota),78
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Subjek penelitian dipilih secara purposive dan sampling. Informan penelitian
pada tahap awal dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi
sosial atau obyek yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi selengkaplengkapnya serta relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan kunci dalam
penelitian ini adalah koordinator Humas dan pemasaran Museum Perjuangan
Jambi sebagai informan kunci. Personil koordinator Humas dan kurator museum
sebagai informan pendukung.17
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penilitian ini terdiri dari manusia, situasi/peristiwa, dan
dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan maupun tindakan orang
yang bisa membeikan data melalui wawancara.Sumber data suasana/peristiwa
berupa suasana bergerak (peristiwa) ataupun diam (suasana), meliputi ruangan,
suasana, dan proses. Sumber data documenter atau berbagai referensi yang
menjadi rujukan dan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data skunder. Data
primer adalah data yang diperoleh lansung dari sumber pertama (frist hand)
melalui observasi yang ada dilapangan. Dalam hal ini data yang diinginkan adalah
cara kerja pemimpin, serta pegawai yang terkait dengan museum perjuangan
jambi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua
berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat lisan maupun tulisan.
4. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun
teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas Humas
dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala
yang tampak pada obyek penelitian. Fokus observasi dilakukan terhadap tiga
komponen utama yaitu space (ruang tempat), aktor (pelaku), dan aktivitas
(kegiatan). Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap strategi Humas
17

Matthew, Miles B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta:
Universitas Indonesia 1992) 57
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untuk meningkatkan daya tarik wisata, pendidikan dan budaya di Museum
Perjuangan Jambi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud
merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk
mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu
penelitian.
Pengertian observasi lainnya adalah aktivitas yang dilakukan untuk
mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan
gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan
suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan.
Proses dalam mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif, nyata serta
dapat dipertanggung jawabkan.
Mudahnya, observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis
mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi adalah salah satu metode
pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung
di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan
kebenaran dari sebuah desain penelitian.
Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan makhluk cerdas, untuk
memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami
pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang
sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan
melanjutkan ke proses investigasi.
Di dalam penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner,
rekaman gambar dan rekaman suara. Cara observasi yang paling efektif adalah
melengkapinya dengan pedoman observasi/pedoman pengamatan seperti format
atau blangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian
atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu, peneliti sebagai
seorang pengamat tinggal memberikan tanda pada kolom yang dikehendaki pada
format tersebut. Adapun orang yang melakukan pengamatan disebut pengamat.
2. Wawancara
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Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara mendalam.
Pedoman wawancara atau interview guide dengan tujuan agar wawancara tidak
menyimpang dari

permasalahan. Pertanyaan penelitian ditujukan untuk

koordinator Humas dan pemasaran Museum, Perjuangan Jambi.
Teknik wawancara memungkinkan responden atau subyek yang diteliti
berhadapan muka secara langsung (face to face), kemudian menanyakan sesuatu
yang telah direncanakan dalam pedoman wawancara kepada responden. Hasilnya
dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan
memperoleh data yang telah tersedia dalam bentuk arsip atau buku yang
mendukung penelitian dan kemudian dibandingkan dengan wawancara dan
observasi. Menggunakan metode dokumentasi bisa melihat dokumen yang sudah
ada dalam bentuk arsip atau buku seperti struktur organisasi, sejarah, visi dan misi
museum

dan

informasi-informasi

tercatat

dalam

bentuk

lainnya

yang

berhubungan dengan aktivitas public relations.
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap dengan langkah
sebagai berikut :
a. Reduksi data
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Perlu dilakukan analisis data melalui reduksi
data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
menfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang
yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang
lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan rakitan organisasi informasi, gambaran dalam
bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan simpulan penelitian
dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat
dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa
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peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis
sehingga mudah dipahami. Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk
narasi kalimat, juga dapat meliputi gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan
serta tabel sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang guna merakit
informasi secara teratur agar mudah dilihat dan dapat dipahami.
c. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat semantara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat ke lapangan
untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
Sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menemukan temuan baru
yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu
obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari data yang sudah
ada atau terkumpul kemudian melakukan pemilihan, penyederhananaan,
menggolongkan data dan membuang data yang tidak perlu. Sehingga daapat
ditarik kesimpulan data apa saja yang mau diambil. Setelah itu dilakukan
penyajian data dengan cara penyusunan sekumpulan data atau informasi agar
lebih mudah dipahami. Selanjutnya menghubungkan dan membandingkan antara
teori yang ada dengan hasil praktek di lapangan kemudian mencari hubungan
antara satu komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai
jawaban dari permasalahan yang diteliti di Museum Perjuangan Jambi.18
G. Studi Relevan
Terikat peran Humas telah banyak menarik perhatian perhatian dan para ahli.
Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa karya yang membicarakan
diantaranya Maharani, “peran Humas dalam memberikan pelayanan kepada
18

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandumg :Galang pres, 2001) 52
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masyarakat di dinas komunikasi informasi dan persandian di Kota Jambi”.
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Karya ini membicarakan tentang terbatasnya jumlah sumber daya manusia
Humas.
Terdapat pula karya akademik yang membicarakan persoalan peran Humas
dalam mempromosikan. Diataranya skripsi saifil mahasiswa fakultas tarbiyahdan
keguruan

prodi

manajemen

pendidikan

islam

“peran

Humas

dalam

mempromosikan smkn 1 Jambi”20
Adapun karya dari Sumiati yang membicarakan soal Humas, mahasiswa
fakultas ushuluddin “Aktifitas humas dalam upaya meingkatkan minat
pengunjung SMA Museum Siginjei Kota Jambi”21
Sebagai mana dilihat dari studi relevan ini berbeda dengan tujuan punulis.
Karya karya diatas adalah berbedadengan karya yang sedang penulis rampungkan,
dan juga dilakukan beberapa tahun lalu, yaitu tahun 2016. Melihat adanya
perbedaan setiing, tentu saja penilitian yang dihasilkan akan berbeda.

19

Mahrani, “Studi Ekonomi: peran Humas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
didinas komunikasi informasi dan persandian di kota Jambi”, Skripsi (Jambi: Programstrata 1
Universitas Negri Jambi),27.
20
Saifil, “Studi Tarbiyah dan keguruan: peran Humas dalam mempromosikan smkn 1 jambi”,
Skripsi (Programstrata 1 Universitas Jambi),30.
21
Sumiati, "studi Ushuluddin: Aktifitas humas dalam upaya meingkatkan minat pengunjung
SMA Museum Siginjei Kota Jambi”, Skripsi (programstrata 1 Universitas Islam Negri Jambi)33

BAB II
DESKRIPSI MUSEUM PERJUANGAN JAMBI
A. Sejarah dan letak gografis Museum Perjuangan
Museum Perjuangan Rakyat Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana
Teknis Daerah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang
bertugas mengumpulkan, menyimpan, merawat/melestarikan, meneliti dan
menerbitkan hasilnya, menyajikan, dan membimbing edukatif kultural benda
sejarah perjuangan rakyat Jambi sebelum kemerdekaan, kemerdekaan, dan masa
mengisi kemerdekaan yang bersifat lokal dan regional .
Museum Perjuangan Rakyat Jambi terletak di antara Jl. Sultan Agung dan Jl.
Slamet Riyadi atau sebelah selatan Mesjid Agung Jambi. Pendirian museum atas
prakarsa dari Dewan Harian Daerah Angkatan '45 (DHD-'45) bersama Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi sebagai wujud dari pentingnya bangunan sebagai
monumen dalam mengenang Sejarah Perjuangan Rakyat Jambi semasa
pergerakan nasional dan kemerdekaan Indonesia.
Proses pembangunan museum ditandai dengan peletakan batu pertama oleh
Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Letjen. Achmad Thahir pada tanggal 6
Juni 1993.
B. Arsitektur Bangunan Museum Perjuangan
Bentuk bangunan museum merupakan perpaduan antara gaya rumah
tradisional Jambi dan arsitektur modern. Terdiri dari tiga lantai sebagai ruang
pamer tetap dan dua teras pada kedua sayap bangunan yang sering dipergunakan
sebagai ruang pamer temporer. Bangunannya sendiri seluas lebih kurang 1.365
m2 menempati lahan seluas 10.000 M.
Museum Perjuangan Rakyat Jambi secara simbolis dibuka oleh Presiden
Republik Indonesia, Soeharto pada tanggal 10 Juli 1997 bersamaan dengan
pembukaan MTQ Nasional ke-XVIII1

1
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C. Visi dan Misi
1. Visi
Mewujudkan museum Perjuangan jendela budaya dan destinasi wisata
2. Misi
a. Sebagai pusat ilmiah, rekreasi budaya, pelestarian warisan budaya dan
wisata.
b. Menyelamatkan dan memanfaatkan benda warisan budaya.
c. Mengembangkan ilmu penngetahuan, seni religi, dan teknologi.
D. Tugas pokok dan fungsi
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelksana Teknis Dinas (UOTD) Museum Perjuangan pada Dinas
Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Jambi BAB III tugas Pokok dan Fungsi 2
1. Museum Perjuangan
Museum Perjuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
dan tugas-tugas tertentu yang diberikan Dinas kebudayaan dan parawisata baik
Museum Perjuangan yang bersifat umum, dalam bidang pengumpulan,
penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penrbitan
hasilnya, memberikan bimbingan edukatif cultural benda-benda yang mempunyai
nilai budaya dan ilmiah yang bersifat local, regional nasional.3
Untuk melaksanakan tugas Museum Perjuangan mempunyai fungsi :
a. Penyusuna rencana program kerja Museum Perjuanan
b. Pengumpulan,

penyimpanan,perawatan,

dan

penyajian

benda-benda

mempunyai nilai budaya dan ilmiah.
c. Pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya
dan ilmiah
d. Pelaksanaan, perawatn pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda
yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
e. Pelaksanaan perpustakaan dan perdokumentasian wilayah
2

Mengenal Museum Perjuangan Jambi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Direktorat Jendral Kbudayaan Jambi (Jambi:1992),14-15
3
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f. Pelaksanaan bimbingan edukatif dan cultural, penyajian rekreatif dan publikasi
g. Pengoordinasikan tugas kepala sub bagian tata usaha, seksi dan kelompok
Jabatan Fungsional
h. Pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh atasan sesuai dengn bidang
tugasnya. Dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang
exsitensi museum dalam dunia pendidikan dan memberikan informasi pada
setiap jenjang pendidikan dan lapisan masyarakat tentang koleksi museum.4
2. Kepala Museum
a. Melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan fungsi Museum Perjuangan
b. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh sub bagian, seksi dan kelompok
jabatan fungsional
3. Sub bagian Tata Usaha
Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksankan tugas ketata usahaan
mussum perjuangan, surat menurat, kebersiahan, ketertiban dan keamanan. Sub
bagian tata usaha mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian
b. Pelaksanaan urusan keuangan
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan
d. Pelaksanaan urusan kebersihan, ketertiban, dan keamanan
e. Pelaksanaan pebuatan dan penyampaian laporan sub bagia tata usaha, serta
penyiapan konsep laporan tepat pada waktunya
f. Pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh atasan susuai dengan bidang dan
tugasnya
4. Seksi Pengelolaan Koleksi
Seksi

pengelolaan

kolesi

mempunyai

tugas

melaksanakankegiatan

teknis/fungsional dibidang pengelolaan koleksi pada museum perjuangan. Untuk
melaksanakan

tugas

sebagaimana

mempunyai fungsi.
a.

Pelaksanaan survey koleksi

b.

Pelaksanaan penelitian koleksi
4
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seksi

pengelolaan

koleksi
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c.

Pelaksanaan penilitian koleksi

d.

Pelaksanaan konservasi koleksi

e.

Pelaksanaan fumigasi koleksi

f.

Pelaksanaan restorasi koleksi

g.

Pelaksanaan pengendalian kelembaban udara di lingkungan temoat koleksi

h.

Pelaksanaan pembuatan replika

i.

Pelaksanaan perawatan/pelestarian tata ruang dan perlengkapan pameran tetap

j.

Pelaksanaan inventarisasi dan rinventarisasi koleksi

k.

Pelaksanaan kataligisasi dan rekatologisasi koleksi

l.

Pelaksanaan penyusunan sumber data koleksi

m. Pelaksanaan dokumentasi koleksi dalam bentuk tulisan, audio, visual dan audio
n.

Pelaksanaan penyusunan naskah petunjuk koleksi

o.

Pelaksanaan penyusunan naskh buku tentang koleksi

p.

Pelaksanaa penilitian koleksi

q.

Pelaksanaan studi perbandingan koleksi

r.

Pembuatan dan penyampaian laporan secara berkala tepat pada waktunya
kepada atasa

s.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan
tugasnya.5
5. Seksi Bimbingan dan publikasi
Seksi bimbingan dan publikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

teknis/fungsional permuseuman dibidang bimbingan dan publikasi serta prespepsi
di Museum Perjuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi
bimbingan dan publikasi mempunyai fungsi:
a. Membuat rencana dan program kerja seksi bimbingan dan publikasi
b. Pelaksana pedoman materi bimbingan untuk setiap jenjang pendidikan
c. Pelaksana dan penyusunan kegiatan bimbingan dan publikasi
d. Penyelenggara pameran tetap dan pameran keliling
e. Pelaksana penyempurnaan tata pameran tetap
f. Pelaksanaan renovasi tata pameran tetap
5
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g. Pelaksanaan pameran khusus dan pameran keliling
h. Pelaksana paket untuk setiap jenjang pendidikan
i. Pelaksana bimbingan pengunjung
j. Pembuat alat peraga ceramah dan menyelenggarakan ceramah permuseuman
k. Pembimbing karya tulis untuk siswa dan mahasiswa
l. Pelaksana demontrasi/peragaan untuk siswa
m. Penyelenggara untuk siswa
n. Penyelenggara seni tradisional
o. Penuyusunan scenario video program tentang koleksi dan museum
p. Penyusuna peket narasi slide pertama
q. Pelaksana publikasi museum melalui media cetak dan elektronik
r. Penyelnggara seminar, diskusi dan sejenisnya dalam upaya peningkatan
fungsional museum
s. Pembuat dan penyampaian laporan berkala dan isedentil kepada kepala
museum perjuangan
t. Pembina staf bimbingan dan publikasi serta presparasi
u. Pelaksana tugas lainnya oleh kepala Museum Perjuangan 6
E. Susunan organisasi
Peraturan gubernur nomor 10 tahun 2015 bab IV tentang susunan organisasi
1. Susuna organisai Museum Perjuangan
a. Kepala
b. Sub bagian tata usaha
c. Seksi pengolaan koleksi
d. Seksi bimbingan dan publikasi
2. Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, masing masing seksi
dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada kepala.
3. Sturktur organisai Museum Perjuangan sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak
6
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4. Tugas dan fungsi kepala museum perjuangan
Kepala mempunyai tugas sesuai dengan fungsi museum pada Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2015 dan memimpin dan mengoordinasikan
seluruh kegiatan Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. 7
Dalam pelaksanaan tugasnya museum Museum Perjuangan terdiri dari:
1. Kepala
-

Drs. Dendi Berlian M.pd

2. Sub. Bagian Tata Usaha
-

Drs. H. Zulheri

a. Urusan Perlengkapan : Nurhadi Ms
b. Urusan Kepegawaian : M. Rajak
c. Urusan Keuangan

: Pinorina

d. Perpustakaan

: Hasnimar

3. Seksi Bimbingan dan Publikasi
-

Masgia. SH

a. Urusan Bimbingan dan Publikasi
-

:

Krisvioniri, S.pd, meylizarni, Firdaus. A.md, Yusnaini, SE

b. Urusan preparasi
-

:

Zainal S.Pd, Juhartono, Mulyono, M. guntur

4. Seksi Konservasi dan Pengolaan Koleksi
- Zul elfinar, Nurmayati, Udin, Siti arafah S.Pd, Fitri amalia
5. Seksi Pengumpulan dan Pengolaan Koleksi
-

Dra. Nuraini

F. Funsionalisasi
1. Fungsionalisasi Museum
Yang dimaksud dengan fungsionalisasi museum adalah pelaksanaan kegiatan
berkaitan dengan tugas dan fungsi museum. Adapun fungsi museum yang telah
dirumuskan oleh ICOM dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Pengumpulan dan pengamanan warisan budaya
7
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b. Dokumentasi dan penilitian ilmiah
c. Konservasi dan preparasi
d. Penyebaran dan peralatan ilmu untuk umum
e. Pengenalan dan penghayalan kesenian
f. Pengenalan dan kebudayaan suatu daerah dan antar bangsa
g. Visualisasi warisan budaya
h. Cermin pertumbuhan peradaban umat manusia
i. Pembangkit rasa bertaqwa dan bersumber kepada Tuhan Yang Maha
Esa.8
2. Fungsional Saran Museum
a.

Bangunan

Yang dimaksud dengan bangunan disini selurh bangunan yang dipergunakan
untuk seluruh kegiatan museum termasuk halaman, pertamanan, dan tempat
parkir. Sebuah bangunan terdiri dari:
1) Unit pelayanan umum
Terdiri dari ruang-ruang, loket karcis, bursa buku/kerajinan, toilet, educator,
ikatan peminat museum, peragaan, auditorium, pameran temporer, pengenalan,
loby, penitipan barang, informasi, dan kebesihan
2) Unit pelayanan administrative
Terdiri dari ruang-ruang : kepala museum, rapat, tata usaha, keuangan,
kepegawaian, ruang tamu, dapur, toilet, dan mushola.
3) Ruang pelayanan teknis
Terdiri dari ruang-ruang : curator, studi, koleksi, administrasi, perpustakaan,
buku,

baca,

penerimaan/pengiriman,

penyimpanan,

karantina,

registrasi,

pemeriksaan, lab, peralatan bahan, proses lab, konsevator-prepator, gudang alat,
restorasi dan prsparasi, serta studio
4). Unit penunjang
Terdiri dari rumah jaga, ruang gambar, pool kendaraan, ruang generator, unit
pos keamanan, dan tempat parkir

8
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Dari beberapara unit tersebut ada sejumlah ruangan yang dapat dipergunakan
bukan saja oleh petugas museum, juga oleh pihak luar/masyarakat pengunjung,
instansi pemerintah atau badan swasta yang memerlukan.
1) Ruang pameran tetap
Ruang pameran tetap adalah suatu ruangan dalam museum yang
diperguanakan untuk mengadakan pameran tetap oleh museum. Ruang ini hanya
dipergunakan oleh museum untuk kepentinan pengunjung. Pengunjung museum
dapat melihat pameran ini baik untuk menambah pengetahuan maupun rekreasi.
2) Ruang pameran khusus
Ruang pameran khusus adalah sebuah ruangan dalam museum yang
dipergunakan untuk mengadakan pameran khusus. Ruang pameran khusus ini
bukan saja dipergunakan oleh museum yang bersangkutan, tetapi juga juga dapat
dipergunakan sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan pihak museum.9
3) Ruang auditorium
Ruang auditorium adalah sebuah ruangan dalam museum yang di pergunakan
untuk berbagai kegiatan museum dan merupakan kegiatan bagian bibingan
museum. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam ruangan auditorium
meliputi :
a) Ceramah
b) Pemberian penjelasan bagi rombongan pengunjung sbelum melihat koleksi
c) Pertunjukan film, slide, yang ada hubungannya dengan permuseuman baik
secara terpisah maupun berkaitan dengan ceramah
d) Peragaan dan Upacara yang berkaitan dengan kegiatan permuseuman
Ruang auditorium ini selain diperguanakan oleh pihak museum dapat juga
diperguanakan oleh pihak luar, baik perorangan, instansi pemerintah maupun
badan swasta yang memerlukan, baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan
pihak museum.
4) Ruang laboratorium konservasi
Ruang laboratorium konservasi adalah suatu ruang/tempat dengan peralatan
dan perlengkapannya dalam museum yang dapat diperguanakan oleh pihak
9
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museum yang dapat diperguanakan untuk memeriksa koleksi-koleksi yang perlu
mendapat perwatan. Disamping untuk kepentingan tesebut juga dapat
diperguanakan sebagai tempat praktek-praktek petugas dalam bidang konservasi
koleksi museum.
5) Ruang studio preparasi
Studio preparasi adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis
museum, meliputi pameran, perbaikan koleksi, pembuatan replica, mencetak dan
memproduksi foto. Stuio preparasi ini hanya dipergunakan oleh museum yang
bersangkutan, sedangkan pihak luar baik museum lainnya, isntansi pemerintah
maupun badan swasta yang memerlukan hanya dapat menitipkan koleksi untuk
diperbaiki, memesan membuat replica, mencetak dan memproduksi foto.
Disamping itu studio preparasi ini dapat pula dipergunakan untuk tempat praktek
studi bidang preparasi museum.
6) Ruang studi koleksi
Ruang studi koleksi adalah suatu tempat penyimpanan suatu koleksi replica
yang diperguanakan untuk kepentingan penilitian. Koleksi yang disimpan ini
diperuntukan untuk public terbatas yaitu akan mengadakan studi untuk penelitian.
7) Ruang perpustakaan museum
Ruang perpustakaan museum adalah ruang perpustakaan khusu yang
menyediakan dan meminjamkan buku dan majalah dari berbagai cabang ilmu
yang berkaitan dengan bidang permuseuman
8) Fasilitas bangunan lainnya yang disediakan oleh museum dalam kaitannya
sebagai tempat pelayanan masyarakat adalah lobby, toilet, halaman, taman, dan
tempat parkir.
b.

Peralatan

Peralatan museum adalah setiap alat yang diperguanakan melaksakan
kegiatan-kegiatan pemuseuman baik kegiatan administratif maupun kegiatan
teknis permuseuman.
1) Peralatan kantor
Peralatan kantor adalah setiap alat yang dipergunakan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan administratif perkantoran museum. Pada umumnya semua
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peralatan kantor hanya dipergunakan oleh pihak museum/petugas museum untuk
kepentingan museum.10
2) Peralatan teknis
Peralatan teknis adalah alat yang diperguanakan untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan teknis permuseuman seperti vitri, panel, sound sistem, slide
proyektor,overhead proyektor, cctv, dan sebagainya. Sebagian peralatanteknis ini
disamping dipergunakan oleh pihak museum (untuk kepentingan museum) dapat
pula dipergunakan oleh pihak luar baik perorangan, instansi pemerintah maupun
badan swasta yang memerlukan, dalam hubungan dengan kegiatan museum.
3. Fungsioanlisasi kegiatan museum
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka fungsionalisasi museum
adalah:
a. Pameran
Yang dimaksud pameran museum adalah suatu kegiatan teknik penataan
koleksi pada ruang pameran tetap maupun tidak tetap ruang diatur menurut suatu
sistem tertentu dengan kemampuan teknik, sehungga menjadi satu kesatuan yang
harmonis, komunikatif, informative, edukatif.
Berdasarkan pengertian dan jangka waktu pelaksanaan serta jenis dan
sifatnya pameran museum di bagi dalam dua macam yaitu pameran tetap,
pameran khusus, pameran keliling.
Pameran tetap ialah suatu kegiatan teknik penataan koleksi pada ruang
pameran tetap diatur menurut suatu sistem dan metode tertentu untuk jangka
waktu 5 tahun. Tujuan pameran tetap adalah untuk mengkomunikasikan bendabenda koleksi kepada pengunjung agar pengunjung mengerti, menghayati dan
menghargai warisan sejarah bangsa.
Pameran khusu dapat diselenggarakan dimuseum, dapat juga diselenggarakan
diluar museum. Yang diselenggarakan diluar museum disebut pameran keliling,
pameran khusu (temporer) dan pameran keliling. Yang dimaksud dengan pameran
khusus adlah pameran yang diselenggarakan di museum dalam jangka tertentu
dan dalam variasi relative singkat dengan mengambil tema khusus mengenai
10
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suatu unsure kebudayaan atau suatu kegiatan yang berhubungan dengan
lingkungannya. Tujuan pameran khusus adalah untuk memberikan dimensi
tambahan

informasi

pameran

tetap

kepada

masyarakat

dalam

rangka

meningkatkan apresiasi dan pengetahuan masyarakat.11
Yang dimaksud pameran keliling adalah suatu jenis pameran khusu yang
diselenggarakan dengan tema tertentu dalam jangka waktu tertentu secara
berpindah-pindah. Tujuan pameran keliling adalah memperkenalkan suatu unsure
kebudayaan atau kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan atau
lingkungannya kepada masyarakat daerah tempat pameran keliling tersebut
diselenggarakan.
b. Ceramah
Yang dimaksud ceramah adalah suatu kegiatan penyampaian secara lisan
mengenai pokok bahasan yang ada kaitannya dengan museum yang disampaikan
kepada peserta ceramah ini dapat dilakukan oleh pihak museum (biasnya dalam
ruangan auditorium), pihak luar museum bertempat dimuseum, pihak museum
bertempat diluar museum, pihak museum bekerjasama dengan pihak luar
bertempat diluar museum. Ceramah bertujuan untuk menyebarluaskan informasi
museum kepada masyarakat agar masyrakat memperoleh tambahan pengetahuan
khususnya permuseuman.
c. Peragaan
Yang dimaksud peragaan adalah suatu bentuk kegiatan yang memperagakan
tata cara pembuatan atau pengguannaan benda yang sejenis dengan koleksi yang
dipamerkan.
d. Penelitian koleksi
Yang dimaksud dengan penilitian koleksi adalah suatu bentuk kegiatan
pengkajian koleksi dengan segala aspeknya seperti arti, fungsi, teknis pembuatan,
latar belakang sejarah, dan sebagainya. Tujuan penilitian koleksi adalah untuk
memperoleh data-data secara lengkap dari benda-benda koleksi yang ada di
museum.12
11
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G. Koleksi
Selain pesawat, koleksi maskot di MPRJ berupa keris, dikenal sebagai
Keris Siginjei. Keris Siginjei terbuat dari kayu, emas, besi, dan nikel. Koleksi itu
dianggap pusaka dan suci karena dapat memberikan kebahagiaan, kekuatan,
kewibawaan, dan kemegahan. Dalam istilah permuseuman, benda yang dimiliki
raja disebut Ampilan atau Regalia.
Keris Siginjei merupakan benda pusaka yang dimiliki secara turun-temurun
oleh Kesultanan Jambi. Selama lebih dari 400 tahun, Keris Siginjei menjadi
lambang mahkota Kesultanan Jambi, lambang pemersatu rakyat Jambi, dan
lambang Provinsi Jambi. Sultan terakhir yang memegang benda kerajaan itu
adalah Sultan Achmad Zainuddin pada awal abad ke-20.
Pada masa Hindia-Belanda, Regalia Kesultanan ini bersama Keris Singa
Marjaya dibawa ke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
sekarang Museum Nasional Jakarta. MPRJ hanya memiliki replika Keris Siginjei.
Koleksi MPRJ amat beragam. Jadi bukan hanya pesawat dan keris. Ada cerita
tentang Kesultanan Jambi. Lalu tentang Regalia Kesultanan Jambi.
Dari masa pengaruh Belanda di Jambi ada koleksi senjata, misalnya pistol
yang digunakan dalam perang Koto Teguh (perang melawan Inggris) pada 1805.
Dari masa pendudukan Jepang 1942-1945, MPRJ memiliki koleksi helm
pelengkap seragam tentara Jepang dan pedang.
Sejarah terbentuknya Provinsi Jambi juga diinformasikan di dalam museum.
Sebelum 1957, bentuk wilayah disebut Keresidenan Jambi. Ada juga kisah
tentang Sultan Thaha Syaifuddin, yang namanya diabadikan untuk bandar udara
Jambi.
Yang jelas, banyak koleksi terpajang di MPRJ. Museum itu terdiri atas tiga
lantai. Koleksi-koleksi yang ada di lemari berupa senjata tradisional, diorama
perjuangan rakyat Jambi, perlengkapan perang, mata uang, alat rumah tangga, dan
foto para pejuang. Total koleksi yang dimiliki MPRJ berjumlah 438 buah.13

13
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H. Tata Tertib Pengunjung Museum dan Tata Tertib Pemanfaatan Koleksi
Museum
Dalam

rangka

memberikan pelayanan

yang sebaik-baiknya

kepada

masyarakat, museum mengeluarkan peraturan tata tertib yang harus ditaati oleh
setiap pengunjung museum.
Untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan museum demi
kenyamanan pengunjung, tata tertib tersebut meliputi:
1. Setiap pengunjung museum harus memperhatikan jam buka museum. Museum
dibuka setiap hari, sedangkan hari senin dan hari besar nasional tutup, dan atau
disesuaikan dengan jam buka museum setempat.
2. Pengunjung museum dilarang merokok di dalam ruangan pameran dan ruangan
ber AC, kecuali tempat yang telah disediakan.
3. Pengunjung Museum dilarang membawa makanan ke dalam ruangan pameran.
4. Pengunjung museum dilarang meludah atau membuang sampah di dalam
museum kecuali pada tempat yang telah disediakan.
5. Pengunjung museum dilarang membawa tas, paying dan barang-barang
berukuran besar ke dalam museum kecuali tas tangan wanita dan pria. Barangbarang yang dilarang tersebut dititipkan di tempat penitipan barang.
6. Pengunjung museum dilarang berlari-larian atau main-main di dalam ruangan
pameran.
7. Pengunjung museum dilarang menginjak rumput atau merusak dan mengambil
tanaman di tanah museum.
8. Pengunjung museum dilarang memindahkan koleksi yang dipamerkan.14
Adapun masyarakat yang akan mengunjungi museum dalam bentuk
rombongan, pihak museum memberikan pelayanan bimbingan. Akan tetapi
rombongan tersebut harus mematuhi tata tertib bimbingan sebagai berikut:
1.

Mengajukan surat permohonan selambat-lambatnya tiga hari sebelum
kunjungan.

2.

Surat permohonan pada butir satu harus berisi hari, dan tanggal kunjungan,
jumlah rombongan, tujuan rombngan, dan lamanya kunjungan di museum.
14
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Selain memberikan pelayanan terhadap rombongan yang berkunjung ke
museum, museum juga memberikan pelayanan khusus kepada siswa dan
mahasiswa yang akan berkunjung secara rombongan atau yang akan menyusun
karya tulis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi siswa dan mahasiswa yang
memerlukan pelayanan bimbingan yaitu:
1.

Mengajukan surat permohonan bimbingan yang diajukan kepada Kepala
museum selambat-lambatnya tiga hari sebelum kunjungan dilakasanakan.

2. Surat permohonan berisi.
a. Hari/tanggal jam kunjungan
b. Jumlah siswa atau mahasiswa yang akan berkunjung
c. Tujuan kunjungan
d. Jumlah guru atau dosen yang menyertai rombongan
e. Lamanya kunjungan
3. Setiap rombongan harus ada pemimpin sebagai penanggung jawab.
4. Bagi siswa yang akan menyusun karya tulis diharuskan :
a. Membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah
b. Sudah membuat kerangka penulisan yang telah disetujui oleh guru
pembimbing.
c. Apabila karya tulis telah dinyatakan lulus, harus menyerahkan salinannya
kepada Kepala Museum.
Koleksi merupakan inti dari suatu museum. Koleksi dapat dimanfaatkan
untuk beberapa kepentingan antara lain obyek pameran baik dalam maupun di
luar gedung museum, dan obyek penilitian. Adapun yang memanfaatkan koleksi
tersebut adalah pihak museum. Akan tetapi masyrakat pun dapat memanfaatkan
koleksi museum setelah mendapatkan izin dari museum.15
Pengunjung atau masyarakat umum dapat memanfaatkan koleksi museum
dengan jalan di potret dengan maksud kenang-kenangan. Untuk masyarakat
umum yang akan memotret koleksi, maka harus mematuhi tata tertib pemotretan
koleksi sebagai berikut:

15
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Menyampaikan permohonan pemotretan koleksi kepada kepala museum
dengan cara mengisi blangko yang telah disediakan yang memuat nama, alamat,
keterangan benda yang dipoto, tanggal pemotretan, maksud dan tujuan.
Hasi penilitian museum dapat diterbitkan dalam betuk buku atau informasi
mengenai museum dalam bertuk tulisan yang dicetak. Dalam pelaksanaannya
masyarakat dapat berperan serta dalam penerbitan ini dengan jalan menjadi
sponsor mengadakan penilitian di museum dan hasil karyanya di anggap baik oleh
museum. Maka karya itu dapat diterbitkan oleh museum. Pemanfaatan koleksi di
luar koleksi museum hanya dapat dilakukan oleh museum itu sendiri dalam
rangka pameran keliling atau pemeran atau pameran yang dilaksanakan bersama
antar museum.16

16
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BAB III
MINAT PENGUNJUNG WISATA PENDIDIKAN DAN BUDAYA DALAM
MENGUNJUNGI MUSEUM PERJUANGAN DAN DTRATEGI HUMAS
MUSEUM PERJUANGAN JAMBI
A. Minat Pengunjung Wisata Pendidikan dan Budaya
Museum merupakan lembaga tetap milik pemerintah yang bisa dijadikan
sebagai jendela budaya. Salah satu museum yang ada di Jambi yaitu Museum
Perjuangan. Museum Perjuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan dan tugas-tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas kebudayaan dan
parawisata dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perwatan, pengawetan,
penyajian, penilitan koleksidan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan
eduktif cultural benda benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang
bersifat local, regional, nasional. Pengunjung museum terdiri dari berbagai lapisan
masyarakat dari tingkat SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan masyarakat umum.
perhatian

yang

mengandung

unsur-unsur

perasaan. Minat merupakan

dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya,
minat terhadap pelajaran, olahraga, atau hobi. Minat bersifat pribadi (individual).
Artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang
lain. Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari.
serta dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode
yang sedang trend, bukan bawaan sejak lahir. Faktor yang mempengaruhi
munculnya minat seseorang tergantung pada kebutuhan fisik, sosial, emosi, dan
pengalaman. Minat diawali oleh perasaaan senang dan sikap positif.1
Rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada
yang menyuruh. Sehingga minat itu merupakan suatu dorongan yang timbul
karena adanya perasaan senang terhadap sesuatu. Minat pada dasarnya adalah
penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri.
Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.

1
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Minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk
menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang di
rangsang oleh kegiatan itu sendiri.
Minat adalah Perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi dan memiliki
sesuatu. Disamping itu minat merupakan bagian dari ranah afeksi, mulai dari
kesadaran sampai pada pilihan nilai. Minat “merupakan pengerahan perasaan dan
menafsirkan untuk sesuatu hal.
Berdasarkan definisi minat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat itu
muncul karena ada perasaan tertarik terhadap sesuatu hal yang sedang dikerjakan
atau suatu kegiatan, dengan demikian minat itu merupakan dorongan yang
muncul dari dalam diri seseorang terhadap suatu kegiatan yang membuat orang
tersebut merasa tertarik. Jadi minat tidak timbul sendirian, ada unsur kebutuhan
yang terkandung didalamnya. Selain itu minat akan muncul karena adanya
dorongan atau motif dari orang lain.
Minat adalah sumber motif yang mendorong seseorang untuk melakukan apa
yang ingin dilakukan ketika bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa
sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian hal tersebut
akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya juga
akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat
sementara atau dapat berubah-ubah.2
Sementara minat pada orang dewasa menentukan aturan penting dalam
perkembangan pribadi dan perilaku mereka. Minat adalah hal penting untuk
mengerti individu dan menuntun aktivitas dimasa yang akan datang. Minat adalah
perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motif ,
Suatu aktivitas akan dilakukan atau tidak sangat tergantung sekali oleh minat
seseorang terhadap aktivitas tersebut, disini nampak bahwa minat merupakan
motivator yang kuat untuk melakukan suatu aktivitas. Minat adalah perhatian
yang kuat, intensif dan menguasai individu secara mendalam untuk tekun
melakukan suatu aktivitas.

2
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Dari pengertian minat di atas dapat disimpulan bahwa minat bukanlah sesuatu
yang statis atau berhenti, tetapi dinamis dan mengalami pasang surut. Minat juga
bukan bawaan lahir, tetapi sesuatu yang dapat dipelahari. Artinya, sesuatu yang
sebelumnya tidak diminati, dapat berubah menjadi sesuatu yang diminati karena
adanya masukan-masukan tertentu atau wawasan baru dan pola pemikiran yang
baru. Terdapat tiga karakteristik minat, yaitu sebagai berikut:
1. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek.
2. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek.
3. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan,
dan kegairahan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan.
Untuk mengunjungin museum dibutuhkan minat terlebih dahulu dari
pengunjung wisata pendidikan dan budaya. Minat adalah kecendrungan yang
menetap untuk memeperhatikan dan mengenang beberapa aktifitas. Seseorang
yang berminat terhadap aktifitas akan memperhatikan aktfifitas itu secara
konsisten dengan rasa senang.3 Minat adalah suatu rasa yang lebih suka dan rasa
ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. 4
Dari pernyataan diatas bahwasanya seseorang yang berminat terhadap suatu
aktifitas itu secara konsisten dengan rasa senang dikarenakan hal tersebut datang
dari dalam diri seseorang yang didasarkan pada suka dan tidak adanya paksaan
dari luar. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa
ketertarikan pada suatu hal aktivitas, tanpa ada yang memaksa.
Dengan demikian minat sebagai kecenderungan sifat yang terorganisir
berdasarkan pengalaman seseorang, yang mendorong atau individu untuk mencari
keterangan atau fakta-fakta dari sebuah objek, aktivitas, pemahaman dan tujuan.
Pengunjung yang berminat terhadap sesuatu akan mempelajari dengan sunguhsungguh, karena adanya daya tarik baginya. Proses belajar akan berjalan lancer
bila disertai dengan minat.

3
4
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Minat pengunjung wisata pendidikan dan budaya dalam berkujung masih
sedikit, karena para pengunjung belum merasa tertarik untuk berkunjung ke
museum. Sedikitnya minat pengunjung dapat dilihat dari sedikitnya yang
berkunjung ke museum.
Berdasarkan data wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala seksi
Bimbingan dan Publikasi Bapak Masgia Mengatakan:
[K]eandaan pengunjung wisata bahwa data yang memiliki umur 16 – 24
tahun dikota jambi sebanyak kurang lebih 1.000 Orang dalam setahun
pengjunjung ke museum orang se Kota Jambi, kalau dibagi dengan jam kerja
sekitar 3 orang pehari yang datang ke museum. Target museum setidaknya
mendapatkan pengunjung 50% dari umur 16-24 yang ada dikota jambi dari
50.000 dengan kesadaran masing-masing.5
Dari hasil wawancara tersebut sedikit sekali pengunjung wisata pendidikan
dan budaya yang ada di kota jambi, untuk mengjungi museum atas kesadaran dari
para calon pengunjung. Mereka malas untuk mengunjungi museum karna
beranggapan bahwa museum ini tempat penyimpanan benda-benda kuno. Minat
untuk mengunjungi museum belum ada. Karna belum paham akan arti, tugas dan
fungsi museum. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Putri pelajar SMA N 5
kota Jambi”(S)aya sering lewat museum tu, tapi saya malas nak mampir. Yang
ditengok bosan.”6
Juga dengan Tari Mahasiswa Universitas Batanghari Kota Jambi
mengatakan bahwa “(M)alas nak ke museum, yang ditengok itu itu aja gak ada
yang baru, Enak ketempat wisata lainya.”7
Komentar Diah Mahasiswa Universitas Batanghari Kota Jambi Mengatakan
“(M)useum tidak memiliki hiburan untuk dikunjungi, kalau tidak ada tugas saya
tidak akan kesini begitu disampaikannya.” 8

5

Masgia, ketua seksi Bimbingan Dan Publikasi, Wawancara dengan penulis 24 mei 2019,
Museum Perjuangan, Rekaman Audio
6
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catatan penulis
7
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catatan penulis
8
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Komentar sandi Siswa SMA 1 Kota Jambi juga menguatkan “(A)ku
mengunjungi museum hanya karna tugas sekolah”9
Dan juga Santi Siswa SMA 1 Kota Jambi Mengatakan “(S)aya kemari juga
karna hanya ada tugas sekolah”10
Dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa sepinya museum
sebagai wisata tempat penyimpanan benda-benda sejarah. Wisata museum masih
kalah dengan wisata wisata lainnya yang ada di Jambi. Masih sedikit minat
dikarnakan malas untuk mengunjungi museum karena masih kepikiran museum
hanya menyimpan benda-benda kuno yang membosankan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat yang pertama, Faktor pada
pelajar itu sendiri, kedua faktor dari lingkungan sekolah ataunpun tempat
pendidikan dan yang ketiga dari faktor dari keluarga.
Dari hasil wawancara dengan bapak Darwin, beliau mengatakan ”(M)useum
kalau hari-hari biasa seperti ini sepi, kecuali kalau ada acara museum, seperti ada
acara pamern di museum.”
Dari hasil wawancara diatas digambarkan sepinya museum sebagai wisata
tempat penyimpanan benda-benda kuno sejarah. Wisata museum masih kalah
dengan wisata-wisata lainnya yang ada di Jambi. Masih sedikit minat pelajar
sekolah dikarenakan malas mengunjungi museum karena masih berpikiran bahw
museum hanya menyimpan benda-benda kuno dan membosankan.
B. Tugas Humas Museum Perjungan
Tugas

humas

dalam

sebab

kelembagaan

secara

teoritis

adalah

menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi/pesan
secara lisan, tertulis, ataupun melalui gambar (visual) kepada public, sehingga
public mempunyai pengertian yang benar tentang hal-ikhwal perusahaan atau
lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakuan. Kegiatan penyampaian dan

9

Sandi siswa SMA 1 Kota Jambi, Dengan penulis 14 Oktober 2019, Kota Jambi, catatan
Penulis
10
Santi siswa SMA 1 Kota Jambi, Dengan penulis 14 Oktober 2019, Kota Jambi, catatan
Penulis
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pelayanan informasi kepada masyarakat lewat media komunika dilakukan melalui
proses sebagai berikut.
1.

Pengumpulan,

pengelohan,

penyusunan/pemutusan

pesan

yang

akan

disampaikan kepada masyarakat.
2.

Pesan itu kemudian disampaikan melalui media komunikasi yang baik media
tatap muka, media cetak mapun elektronik.

3.

Melalui media komunikasi itu berbagai pesan atau informasi disampaikan
kepada khalayak masyarakat yang menjadi sasaran humas.

4.

Demi efeksifitas komunikasi yang dilakukan, perlu diadakan evaluasi
sehingga dapat diketahui berhasil tidaknya komunikas itu.

5.

Memonitor, merekam, dan mengevaluasi

tanggapan serta pendapat

umum/masyarakat.
6.

Mempelajari dan melakukan analisis reaksi public terhadap kebijakan
perusahaan/lembaga, maupun macam pendapat.

7.

Menyelengarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa
untuk memperoleh public opini, dan perubahan sikap.11
Di Museum Perjuangan Seksi Bimbingan dan publikasi bertugas seperti

humas kelompok kegiatan dan publikasi bertugas melakasanakan kegiaan
teknis/fungsional dan pelaksanaan publikasi melalu media cetak, elektronik dan
internet.
C. Fungsi Humas Museum Perjuangan
Keberadaan humas dalam sebuah lembaga dikarenakan adanya fungsi dari
humas tersebut. Fungsi humas Museum perjuangan antara lain :
Pelaksanaan perbuatan rencana dan program kerja seksi bimbingan dan publikasi
1.

Membuat rencana dan program kerja seksi bimbingan dan publikasi

2.

Pelaksana dan penyusuna juklak kegiatan bimbingan dan publikasi.

3.

Pelaksana pedoman materi bimbingan untuk setiap jenjang pendidikan.

4.

Penyelenggara pameran tetap dan pameran keliling.

5.

Pelaksan penyempurnaan tata pameran tetap.
11
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6.

Pelaksana renovasi tata pameran tetap.

7.

Pelaksana pameran khusu dan pameran keliling.

8.

Pelaksana paket untuk setiap jenjang pendidikan.

9.

Pelaksanaan bimbingan pengunjung.

10. Pembuat alat peraga ceramah dan menyelenggarakan ceramah permuseuman.
11. Pembimbing karya tulis untuk mahasiswa dan siswa.
12. Pelaksana demontrasi/peragaan untuk siswa.
13. Penyelnggara pergelaran seni tradisional.
14. Penyusunan scenario video program tentang koleksi dan museum.
15. Penyelengara lomba untuk siswa.
16. Penyusuna paket narasi slide program.
17. Pelaksanaan publikasi museum melalui media cetak dan elektronik
18. Penyelnggara seminar, diskusi dan sejenisnya dalam upaya peningkatan
fungsional museum.
19. Pembuat dan penyampaian laporan berkala dan isendentil kepada Kepala
museum perjuangan.
20. Pembina staf pembimbing dan publikasi serta preparasi
21. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan tugas oleh kepala museum
perjuangan.12
Keseluruhan fusngsi dari humas di Museum Perjuangan menurut penulis
merupakan fungsi utama yang memang harus diakukan oleh humas dalam
menjalankan fungsinya di sebuah lembaga. Poin-poin di atas dimasudkan agar
masyarakat mengenal Museum Perjuangan sekaligus mengerti tentang sejarah di
dalamnya dan paham akan arti dari museum. Secara teori tugas humas di sebuah
lembaga telah lebih luas dari fungsi di Museum perjuangan yakni.
1.

Fungsi utama humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan
baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, intern maupun ekstren,
dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan
partisipasi public dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini public)
yang menguntungkan lembaga.
12
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2.

Humas Humas mempunyai fungsi timbale balik, ke luar dank e dalam. Ke
luar dia harus mengeusahakan tumbuhnyasikap dan gambaran (image)
masyrakat yang positif terhadap segala tindakan dan kebijakan organisasi
atau lembaganya. Sedangkan yang ke dalam, dia berusaha mengenali,
mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap dan gambaran yang
negative (kurang menguntungkan) dalam masyarakat sebelum sesuatu
tindakan atau kebijakan itu dilaksanakan.13
Dalam rangka pelaksanan fungsinya, humas pemerintah itu pada dasarnya

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1.

Membina pengertian khalayak atas kebijakan instansinya.
Dalam hal ini, khalayak yang menjadi sasaran terdiri dari:
a. Khalayak intern atau atau karyawan di lingkungan instansinya sendiri, dan
b. Khalayak ekstern, seperti media massa, instansi lain, pemuka-pemuka
masyarakt dan masyarakat umum.

2.

Menyelenggarakan dokumentasi mengenai kegiatan kegiatan yang dilakukan
oleh instansinya.

3.

Memonitor dan mngevaluasi tanggapan dan pendapat umum masyarakat.
Dalam rangka ini, humas harus melakukan komunikasi dan membina
hubungunan baik dengan masyarakat. Dari dialog yang dilakukan oleh humas
dengan masyrakat itu akan lahir tanggapan-tanggapan amat berharga bagi
instansinya.

4.

Mengumpulkan data dan informasi. Data dan informasi dapat diperoleh
secara aktif, yaitu dengan mengumpulkan dan menghubungi pihak/sumber
yang kompeten, dan juga dapat dilakukan secara pasif, yakni menerima dan
berbagi sumber dalam masyarakat itu terutama untuk masukan kepada
pejabat pengambil keputusan.
Dalam memproduksi informasi perlu diperhatikan.

5. Sifat informasi
6. Golongan sasaran yang dituju
7. Media yang dimiliki
13

Rachmadi, Public Relation (Dalam teori dan praktek), 21-22
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8. Media yang digunakan atau dimanfaatkan
5.

Mengkoordinasi lalu-lintas informasi di dalam lingkungan instansinya

6.

Mengatur penyelenggara konferensi pers, press tour, prees interview dengan
pemimpin.14

D. Strategi Humas Museum Perjuangan
Melihat darintugas dan fungsi humas Museum Perjuangan terdapat beberapa
strategi untuk meningkatkan pengunjung museum. Strategi selalu diartikan atau
disejajarkan

dengan

kata

cara.

Stretegi

kemudian

berarti

cara

untuk

menyelesaikan sesuatu. Strategi dalam arti luas adalah cara untuk menyelesaikan
sesuatu secara jangka panjang.
Memperhatikan jumlah kunjungan masyarakat sekarang yang minat
mengunjungi museum sedikit, maka untuk mencapai peningkatan kunjungan
masyarakat pada masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, perlu diseimbangkan antara faktor penunjang satu dengan faktor
penunjang lainnya. Sedangkan agar tugas bimbingan dan publikasi berjalan
dengan maksimal tergantung dari jumlah pengunjung museum.
Berdasarkan data penulis peroleh di lapangan, dalam menerapkan tugas dan
fungsinya. Seksi bimbingan dan publikasi Museum Perjuangan melakukan
beberapa usaha, yaitu:
1.

Ceramah

Ceramah yang dimaksudkan adalah memberikan pemahaman kepada
masyarakat, agar lebih tahu museum. Menurut bapak masgia selaku ketua
bimbingan dan publikasi
[B]anyaknya pelajar berkunjung ke Museum Perjuangan tentu tidak terlepas
dari pemahaman para pelajar terhadap arti, tugas dan fungsi museum itu
sendiri. Minat dan pemahan para pelajar Kota Jambi terhadap pentingnya
museum bagi penunjang kegiata belajar dan pusat pengenalan budaa masih
rendah. Sesuai denga rincian tugas semsi bimbingan dan publikas, kegiatan
yang bagus untuk dilaksanakan adalah memberikan ceramah, arti tugas dan
fungsi museum Perjuangan. Ceramah yang dimaksudkan untuk

14

Rachmadi, Public Relation (Teori Dan Praktek), 82-83
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meningkatkan wawasan pelajar tentang arti tugas dan fungsi museum dan
pengembangan pengetahuan dibidang kebudayaan pada umumnya. 15
Dan program kegiatan terpadu yang dilakukan secara kerkeseimbangan
sampai sebagian besar palajar di Kota Jambi mendapt ceramah arti, tugas dan
fungsi museum. Maka dari itu perlu diidentifikasi kekuatan-kekuatan penghambat
dan juga kekuatan-kekuatan pendorong.
Dari gambarankeadaan sekarang dengan keadaan yang di inginkan, terdapat
beberapa masalah yang menjadi faktor penghambatdan harus diatasi. Untuk
mengatasinya terlebih dahulu perlu identifikas kekuatan-kekuatan penghambat
tersebut.
Kekuatan-kekuatan penghambat menurut bapak krisvionari selaku urusan
Bimbingan dan Publikasi adalah
1. Perlunya izin memberikan ceramah dari Dinas pendidikan
2. Tidak seimbangnya jumlah tenaga pembimbing dan publikasi yang dibutuhkan
3. Terbatasnya jumlah tenaga penceramah di kelompok pembimbing dan
publikasi
4. Kurangnya alat peragaan ceramah
Adapun kekuatan-kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan kegiatan
ceramah, maka perlu
1. Tersedianya materi ceramah
2. Terdapatnya audience yang akan diberi ceramah
3. Tersedianya biaya 16
Untuk mencapai tujuan kerja seperti penigkatan kunjungan dan meningkatnya
pemahaman terhadap arti, tugas, dan fungsi museum maka perlu sasaran yang
akan menjadi tujuan kerja. Disamping itu, pada masa-masa mendatang dihaapkan
pula akan terciptanya suatu suasana dimana museum menjadi kebutuhan bagi
pelajar yang berkunjung atas inisiatif sendiri semakin meningkat jumlahnya.

15

Masgia, Ketua seksi Bimbingan Dan Publikasi, Wawancara dengan Penulis 22 mei 2019.
Museum Perjuangan, Rekaman Audio
16
Krisvionari, seksi Urusan Bimbingan dan Publikasi, Wawancara dengan Penulis 23 Mei
2019, Catatan
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Sebaliknya tidak dapat pula dihindarkan bahwa untuk mencapai sasaran
kegiatan tersebut, perlu diperhatikan kondisi kerja kelompok kegiatan Bimbingan
dan Publikasi dan hubungannya dengan kelompok lain di Museum Perjuangan.
Hal ini perlu mendapt perhatian karena setiap program akan dapat mencapai hasil
maksimal apabila didukung pihak terkait.
Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah dana yang menunjang
kelancaran kerja dan tercapainya sasaran kerja, sebab bagaimanapun baiknya
suatu perenanaan kegitan, bila tidak didukung oleh pendanaan yang memadai,
maka pencapaian sasaran diragukan keberhasilannya.
George henri riviere seorang ahli permuseuman seperti dikutip oleh
mohammad amir menyatakan, bahwa tugas umum setiap museum adalah
mengumpulkan koleksi dan pengunjung. Sebab koleksi museum iti dihimpun
untuk kepentingan pengunjungannya. 17
Dengan demikian jelaslah bahwa pengunjung sangat penting artinya bagi
sebuah museum dan bil pengunjungan tidak datang ke museum maka museum
akan mendatangi pengunjung. Seperti yang telah Bapak Msgia katakana
rendahnya pemahaman pelajar terhadap arti, tugas, dan fungsi museum
mengakibatkan kurangnya kunjungan pelajar tersebut ke Museum Perjuangan,
sehingga kegiatan bimbingan dan publikasi kurang berjalan lancar. Hal ini
dikarenakan sebagian kegiatan bimbingan dan publikasi berhubungan dengan
pelajar. Untuk itu erlu dilakukan kegiatan yang terencana dengan memperhatikn
segala aspek penunjang keberhasilan kegiatan tersebut. Kegiatan yang
dipilihadalah satu dari program kelompok bimbingan dan publikasi ceramah.
Seperti halnya yang dinyatakan oleh Bapak Masgia
[C]eramah yang dimaksudkan adalah ceramah tentang arti, tugas dan fungsi
museum dengan sasaran pelajar sekolah Kota jambi. Tujuan pemberian
ceramah adalah meningkatkan wawasan kelompok pelajar tentang arti,
tugas, dan fungsi museum serta pengembangan pengetahuan dibidang
kebudayaan pada umumnya. Hasil akhir dari pemberian ceramah,
diharapkan para pelajar mempunyai kedaran tentangarti, tugas, dan fungsi
museum, sehingga para pelajar berkunjung ke museum perjuangan atas
inisiatif sendiri semakin meningkat jumlahnya. Dengan begitu pihk museum
17
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tidak perlu lagi mengirimkan undangan ke sekolah-sekolah cukup surat
pemberitahuan saja.18
Dari hasil wawancara menigkat jumlh kunjungan pelajar Kota jambi ke
Museum Perjuangan dengan cara ceramah berguna untuk meningkatkan
pemahaman tentang arti, tugas, dan fungsi museum. Dengan begitu pelajar akan
memahami tugas dan fungsi dari museum dan meningkatlah kunjungan ke
museum.
2. Bimbingan
Bimbingan yang dimaksud adalah bimbingan terhadap pengunjung sesuai
dengan jenjang pendidikannya. Tetntu diperlukan dan kemauan dari para staf agar
pengnjung benar-benar merasakan diberikan edukasi selama kunjungannya di
museum
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakuakn dengan bapak Dendy,
Kepala Museum Perjuangan diperoleh keterangan bahwa
[M]emperhatikan tenaga kerja yang ada pada kelompok kegiatan
Bimbingan dan Publikasi sekarang ini dibandingkan dengan sasaran kerja
yang diharapkan, terasa bahwa tenaga yang ada kurang memadai. Oleh
karena sukanya penambahan pegawai, maka untuk masa yang akan datang
terutama pada jangka pendek perlu dilakukan mutasi dilingkungan tenaga
fungsional, dari kelompok kegiatan yang mempunyai tenaga teknis berlebih
kepada yang kurang. Untuk memenuhi atau tercapainya peningkatan
kunjungan tersebut, perlu ditemukan format alternative pemecahan
masalahseperti metode apa dan bagaimana yang digunakan sehingga proses
yang dilalui memenuhi persyaratan, tidak makan waktu lama, mudah dan
efisien secara efektif.19
Hal ini dibenarkan oleh Bapak Masgia, kepala seksi Bimbingan dan
Publikasi.
[A]paratur yang bertugas dalam kegiatan Bimbingan dan Publikasi saat ini
berjumlah tiga orang dan memiliki kualifikasi permuseuman hanya satu
orang20

18

Masgia, Seksi Bimbingan dan Publikasi, Wawancara dengan Penulis 24 Mei 2017,
Rekaman Audio
19
Dendy, Berlian, Kepala Museum Perjuangan, Wawancara dengan Penulis 24 Mei 2019,
Museum Perjuangan, Rekaman Audio
20
Masgia, ketua Seksi Bimbingan Dan Publikasi, Wawancara dengan penulis 24 Mei2019,
Rekaman Audio
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Tidak semua staff mampu melayani pengunjung dan mengerti tentang sejarah
koleksi. Staff yang ada hanya yang mendapatkan pelatihan permuseuman hanya
satu orang. Itupun hanya pelatihan dasar. Dengan adanya kendala tersebut sangat
diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia.
Menurut patricia wellington usaha untuk menigkatkab kualitas sumber daya
manusia ada tiga hal yang harus diperhatikan:
a. Berkomunikasi
Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi meliputi :
f. Memebri informasi (artinya, memberikan kerangka kerja dari informasi dan
informasi)
g. Memperkuat pemahaman (mengenai bagaimana kita menyelesaikan
masalah di sini)
h. Menimbulkan keterbukaan
i. Mendorong keterlibatan (yang tidak sesuai dengan organisasi tertutup dan
penuh rahasia)
j. Memotivasi
k. Meningkatkan kemampuan
l. Memperkuat identitas pribadi dan tim kerja, dengan perusahaan dan misinya
m. Mempertahankan fokus pada kepuasan pelanggan
b. Pelatihan
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwasanya sala satu kendala yang
dihadapi Seksi Bmbingan dan Publikasi Museum Perjuanngan adalah tidak semua
staff yang ada punya latar belakang pendidikan di bidang permuseuman, sehingga
dalam hal ini perlu dilakukan serangkain upaya. Salah satu uapay dengan
melakukanpelatihan. Pelatihan dalamhal ini dapat dilakukan dengan melakukan
diskusi berbentuk penyuluhan, artinya pihak museum mengadakan adanya
penyuluhan mengenai tugas dan fungsi bimbingan dan publikasi. Hal ini dapat
dijadikan bekal bagi kelompok bimbingan dan publikasi ketika menjalankan
tugasnya, yakni menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian
informasi/pesan secara lisan, tertilis, ataupun melalui gambar kepada masyarakat.
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Sehingga hal ini akan menimbulkan ketertarikan masyarakat dalam mengunjungi
museum.
Dalam pasal 52 Undang-undang Kepariwisataan menyatakan bahwa
pemerintah pusat dan pemeintah daerah menyelenggrakan pelatihan sumber daya
manusia parawisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.21
Dari pasal diatas menurut penulis pemerintah yang berkewajiban untuk
menyelenggarakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia yakni melalui
pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya
dilakukan oleh seorang publikasi.
Lebih dari itu menurut penulis sebagaimana dinyatakan dalam pasal 53 ayat 1
tenaga kerja di bidang keparawisataan memiliki standar kompetensi di mana
standar kopetensi ini menurut ayat 2 dan 3 pasal 53 didapatkan melalui sertifikat
kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat yang telah mendapatkan
lisensi sesuai dengan peraturn perundang-undangan.
Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat 2 dan 3 seharusnya setiap
sumber daya manusia yang hendak bergerak di bidang kepariwisataan harus
memiliki standar kompetensi di bidang kepariwisataan jika berdasarkan dari
ketentuan pasal ini seharusnya dilakukan seleksi melalui penjaringan sebelumnya,
sehungga hanya sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi yang
bekerj di bidanng kepariwisataan, melalui pasal 52 sebenarnya ada suatu bentuk
keringanan yang tersirat yakni terhadap sumber daya manusia tersebut dapat
diberikan pelatihan-pelatihan sehungga diharapkan mampu menjalankan tugas
dan fungsinya dengan baik.
c. Motivasi
adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang
untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat
didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di
dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu.
Secara etimologi kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu
21
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“motivation”, yang artinya “daya batin” atau “dorongan”. Sehingga pengertian
motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang
untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.
Motivasi bisa datang dari dalam diri sendiri ataupun dari orang lain. Dengan
adanya motivasi maka seseorang dapat mengerjakan sesuatu dengan antusias.
Faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar diri seseorang.
Motivasi eksternal timbul karena adanya peran dari luar, misalnya organisai, yang
turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupannya.
Motivasi juga dapat berfungsi sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang
memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh
agar tujuan semakin cepat tercapai.
Motivasi disini adalah dorongan/dukungan dari orang lain. Dalam hal ini
orang yang berperan memberikan dukungan yaitu atasan atau Kepala Museum
Perjungan. Misalnya saja memberikan penghargaan kepada staff bimbingan dan
publikasi yang mempunyai kinerja yang baik. Dengan begitu staff akan berlombalomba dalam hal meningkatkan kualitasnya dalam bekerja. Sehingga nantinya
diharapkan akan keluar ide-ide kratif yang dilakukan staff bimbingan dan
publikasi dalam melukan usaha-usaha ataupun promosi dalam rangka menarik
minta pengunjung untuk mengunjungi Museum Perjuangan.

BAB IV
KENDALA DAN SOLUSI HUMAS MUSEUM PERJUANGAN
DALAM MENINGKATKAN MINTA PENGUNJUNG WISATA
PENDIDIKAN DAN BUDAYA KOTA JAMBI
A. Kendala Humas Museum
Dalam meningkatkan kunjungan pengunjung wisata pendidikan dan budaya
humas Museum Perjuangan tidak serta mulus tanpa kendala. Ada kalanya
kendala-kendala tersebut dialami oleh humas Museum Perjuangan untuk
menigkatkan kunjungan pelajar dalam waktu dekat demi tercapainya tugas pokok
dan fungsi museum, perlu diidentifikasi beberapa masalah secara benar dan perlu
lebih awal dipecahkan dengan menganalisa berdasarkan sifat hubungan sebab
akibat.
Masalah yang mendasar yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian
sasaran bahwa:
1. Belum terjalinnya kerja sama yang tetap antara museum dengan sekolahsekolah.
Belum terjalinnya kerja sama antara museum dengan sekolah-sekolah
menjadikan sedikitnya pelajar yang berkunjung. Pelajar berkunjung ke museum
belum dijadikan suatu kewajiban. Belum adanya program sekolah yang
membahas khusu tentang museum. Pelajar mau berkunjung ke museum juga
karena dorongan dari sekolah ataupun guru dari bidang studi.
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Msgia, beliau
mengatakan:
[H]ubungan antara museum dan sekolah-sekolah barulah sebatas hubungan
yang dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tentu saja. Dengan kata
lain belum belum adanya kerjasama yang terprogram secara
berkesimbangan, penyebabnya adalah kurangnya informasi dan
komunikasi.1

1
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Dari hasil wawancara diatas tergambar bahwa belum adanya kerja sama
antara museum dengan sekolah-sekolah. Sehingga komunikasi yang terjalin
kurang lancer. Sehingga sekolah tidak mengetahui bahwa ada beberapa kegiatan
yang dapat dilakukan secara bersama-sama antara museum dan sekolah dalam
rangka kegiatan belajar mengajar. Komunikasi sangatlah penting oelh pihak
museum dan sekolah-sekolah.
2. Kurangnya koordinasi antara museum dengan Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi.
Kurangnya komunikasi yang terjalin antara Museum Perjuangan dengan
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi membuat adanya hubungan yang memebahas
secara khusus tentang Meseum Perjuangan. Disinilah kerja humas untuk dapat
menjalin kerja sama yang terjalin, dan koordinasi yang pas, kemungkinan
kenaikan pengunjung akan meningkat.
Berdasarkan wawancara ddengan bapak Krisvioniri, beliau mengungkapkan
bahwa “[K]omunikasi yang terjalin selama ini antara museum dan dinas
pendidikan Provinsi Jambi masih terbatas pada hubungan lintas sektoral dan
belum membahas secara khusu tentang pemanfaatan museum bagi sekolahsekolah.”
Dari hasil wawancara dengan bapak Krisvioniri terlihat bahwa pentingnya
komunikasi dan kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Pendidikan Provinsi
Jambi dengan museum karena pelajar yang ada di Kota Jambi dibawah naungan
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dengan adanya kerja sama antara dinas
pendidikan Provinsi Jambi dan Museum maka dinas pendidikan bisa
menghimbaukan ke sekolah-sekolah untuk diwajibkan berkunjung ke Museum
Perjuangan setahun sekali atau setiap semesternya.
3. Rendahnya pemahaman pelajar terhadap keberadaan Museum Perjuangan.
Rendahnya pemahaman pelajar dikarenakan belum pahamnya pelajar tentang
tugas, fungsi dan arti Museum Perjuangan. Peran guru sangatlah dibutuhkan
untuk memberikan pemahaman tentang arti, tugas dan fungsi museum. Bidang
studi disekolah tidak ada mengajarkan tentang museum, tidak ada bacaannya
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pelajaran mengenai pelajaran sekarang Jambi. Tapi ada pelajaran sejarah,
disitu guru bisa memasukan pelajaran sejarah Jambi. Tidak tahu akan sejarah
yang ada di Indonesia selayaknya tahu dulu sejarah yang ada di Jambi. Dengan
cara mengunjungi Museum Perjuangan, karena Museum Perjuangan adalah
museum umum yang ada di Jambi. Pelajar bisa memahami secara lansung
penemuan-penemuan peninggalan-peninggalan zaman dahulu.
Tidak adanya pelajaran sejarah Jambi di sekolah-sekolah mengakibatkan
kurang pahamnya pelajar. Ini juga terjadi karena guru-guru yang tidak menguasai
pelajaran yang diajarkan, guru menguasai pelajaran sejarah tetapi tidak tahu
bagaimana mengguanakan metode belajar yang bisa dipahami pelajar. Itu karena
kesalahan dari pihak sekolah belum adanya kerja sama yang tetap antara museum
dengan sekolah.
Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Masgia, beliau
mengungkapkan
[K]arena tidak adanya hubungan secara berkala antara museum dan sekolah,
serta kurangnya brosur dan karya tulis tentang Museum Perjuangan,
menyebabkan pelajar kurang mengetahui manfaat atau fungsi museum
untuk menunjang peningkatan pemahan berbagai bidang studi di sekolahsekolah60
Karena pelajar belum memahami tentang manfaat dan fungsi museum maka
gurunya terlebih dahulu memahami manfaat dan fungsi museum tersebut
untukmengajarkan bidang studi.
4. Kurangnya Publikasi Museum Perjuangan.
Publikasi yang dilakuakn Museum perjuangan adalah menggunakan brosur
dan karya tulis tentang museum, dengan mengguanakan brosur dan karya tulis
membantu dalam member pemahaman tentang arti, tugas dan fungsi museum
kepada pelajar. Dengan adanya publikasi mengguanakan brosur dan karya tulis
tentang Museum Perjuangan pelajar dapat membaca tentang museum. Karena
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Masgia, Ketua Seksi Bimbingan Dan Publikasi, Wawancara dengan Penulis 24 Mei 2019,
Museum Perjuangan, Rekaman Audio

52

terbatasnya dana dan data ilmiah yang dapat menunjang penulisan maka
brosur dan karya tulis yang dihasilkan terbatas jumlahnya.
Hal ini dibenarkan oleh bapak Masgia, beliau mengungkapkan bahwa
[U]ntuk membuat mempublikasikan tentang museum membutuhkan dana.
Disamping itu, untuk mengirimkan brosur dan karya tulis tersebut
memerlukan biaya yang tidak sedikit karena harus memperbanyak dalam
jumlah besar.61
Bahwasanya menggunakan brosur membutuhkan dana yang besar, brosur
yang dibuat juga kurang menarik untuk dibaca dikalangan pelajar. Brosur yang
kurang menarik di sekilah menyebabkan para pelajar mendapatkan brosur, setelah
data brosurnya terus di buang. Brosur zaman sekarang tidak bisa diterapkan
seperti pelajar zaman dahulu.karena tidak tertariknya brosur bagi para pelajar
membuat pelajar tidak mengetahui manfaat dan fungsi museum. Publikasi yang
ada tidak sampai pada pelajar. Publikasi bisa dilakukan menggunakan media
elektronik.
Dengan media sosial museum bisa mempublikasikan apa-apa saja yang ada di
museum, yang menarik di museum, pelajar pun akan lebih mudah melihat
keadaan museum dan mempunyai rasa ketertarikan untuk mengunjungi museum.
Karena pelajar sekarang sudah banyak yang menggunakan media sosial.
5. Kegiatan bimbingan dan publikasi kurang lancar.
Lancarnya kegiatan bimbingan eduktif di Museum Perjuangan terantung pada
jumlah pengunjung, karena sebagian besar kegiatan diarahkan untuk memberikan
bimbingan yang bersifat eduktif pada pengunjung museum. Karena pelajar lebih
memilih tempat wisata lain ketimbang museum.
Dalam wawancara yang penulis lakukan bapak Masgia seaku Kepala Seksi
Bimbingan dan Publikasi dan Publikasi menyatakan: “[K]alau pengunjung sedikit
bagaimana kami bisa memberikan bimbingan tentang koleksi-koleksi yang ada di
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museum. Sedangkan tugas dari seksi Bimbingan dan Publikasi sasaran
utamanya dalah pelajar.”
Tabel Kunjungan Pengunjung di Museum Perjuangan 2019
No

Bulan

Pengunjung

1

Januari

192

2

Februari

90

3

Maret

160

4

April

189

5

Mei

101

6

Juni

167

7

Juli

147

8

Agustus

556

9

September

184

10

Oktober

205

Jumlah

1991

Karena kurangya publikasi yang ada di museum dan minat atau pemahan
pelajar tentang museum masih rendah, mengakibatkan sedikitnya pengunjung
yang ada di Museum Perjuangan. Karena sedikitnya pengunjung makan kegiatan
bimbingan dan publikasi kurang lancar. Lancarnya kegiatan bimbingan dan
pubilkasi tergantung dari yang berkunjung ke museum. Kalau tidak ada yang
datang ke museum bagaimana pihak museum memberikan ceramah tentang arti,
tugas dan fungsi kepada pengunjung.
6. Alat peragaan ceramah belum lengkap.
Yang dimaksud dengan peragaan adalah bentuk kegiatan yang di museum
yang memperguanakan tata cara pembuatan atau pengunaan benda yang sejenis
dengan koleksu yang dipamerkan.62
Dari wawancara dengan bapak masgia, beliau mengatakan:

62

Dokumen Museum

54

[B]elum lengkapnya alat peragaan karena faktor dana. Dana yang kurang
menyebabkan tidak dapatnya dibuat alat peragaan ceramah dalam jumlah
besar. Penyediaan alat peragaan ceramah dimaksudkan untuk membantu
para pengunung agar lebih mudah memahami materi ceramah yang
disampaikan kepada para pengunjung. Penggunaan alat peragaan ceramah
tergantung dari kunjungan ke museum, semakin banyak pengunjung
semakin banyak tentu alat peragaan ceramah semakin sering digunakan. 63
Dar hasil wawancara dapat dipahami bahwa produksi dan penggunaan alat
peragaan ceramah untuk saat ini belum dapat dilakukan sesuai dengan harapan
karena sedikit pengunjung ke museum. Akibat belum terjalinnya kerja sama yang
tetap antara museum dengan sekolah-sekolah maka produksi alat peragaan
ceramah yang pembuatannya dilakukan oleh tenaga teknis museum sendiri, dibuat
dalam jumlah terbatas.
Hasil dari wawancara tersebut bahwa kurangnya kunjungan pelajar Kota
Jambi ke museum disebabkan rendahnya pemahan pelajarerhadap arti, tugas dan
fungsi museum. Pelajar lebih memilih pergi ketempat wisata yang lebih bagus dan
tidak membosankan. Akibatnya fungsi museum belum berjalan dengan baik.
Pembuatan alat peragaan ceramah belum bisa dibuat semuanya dikarenakan
sedikitnya pengunjung. Jika pegunjung banyak datang ke museum replica pun
akan sering digunakan dan pembuatannya akan terus bertambah.
B. Solusi Meningkatkan Jumlah Pengunjung
Dari kendala-kendala yang dialami oleh kelompok bimbingan dan publikasi
Museum Perjuangan dalam meningkatkan minat pengunjung pelajar diperoleh
solusi sebagai berikut:
1. Menjalin Kerja Sama Antara Museum Dengan Sekolah Dan Terwujudnya
Koordinasi Yang Baik Dengan Dinas Penidikan Provinsi Jambi
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Kerjasama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
supaya dapat mencapai tujuan atau target yang sebelumnya sudah direncanakan
dan juga disepakati secara bersama. Atau juga kerjasama dapat diartikan sebagai
sebuah tindakan-tindakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih supaya dapat mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama. Biasanya di
dalam perusahaan aau juga lembaga-lembaga kerjasama tim sudah menjadi suatu
kebutuhan, supaya bisa mewujudkan keberhasilan di dalam mencapai tujuan.
Kerja sama yamg dimaksud disini adalah kerja sama antara museum dengan
sekolah-sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Kerja sama yang dialakukan
dengan sekolah-sekolah diharapkan secara terus menerus, tidak terbatas pada
formal saja. Bahkan para pelajar dapat memanfaatkan museum untuk kegiatan
belajar diluar jam sekolah. Dengan kata lain para perlajar dapat senidir-sendiri
tanpa harus dibimbing dan temani guru.
Kerja sama yang diharapkan adalah pihak sekolah mewajibkan pelajarnya
umtuk mengunjungi museum pada setiap semester ataupun setiap tahunnya. Hal
ini disampaikan oleh bapak krosvioniri bahwa “[S]alah satu indikator
meningkatkannya pemahaman pelajar terhadap arti, tugas, dan fungsi museum
adalah semakin banyaknya pelajar yang memanfaatkan museum sebagai tempat
pendidikan non formal dan dilakukan inisiatif sendiri.”64
Dari

wawancara

diatas

meningkatnya

pengunjung

tergantung

dari

pemahaman pelajar tentang arti, tugas, dan fungsi museum. Disini dibutuhkan
perhatian yang lebih dari dinas pendidikan untuk pelajar wajib mengunjungi
museum. Karena museum adalah wisata pendidikan, bukan sekedar foto-foto
selvi, tapi pendidikan yang bisa diajarkan lansung kepada pelajar. Jadi museum
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tidak lagi dianggap sebagai pajangan bagi pengunjung luar yang datang ke
Jambi, dan bahwasanya di Jambi ada museum. Sebenarnya yang ngisi museum
adalah pelajar-pelajar Kota Jambi, karena mereka yang lebih dekat atau
terjangkau untuk mengunjungi museum dari pada pelajar yang berada di luar Kota
Jambi. Dan kunjungan ke museum bisa di masukkan ke dalam program sekoalh
untuk mewajibkan pelajar berkunjung ke Museum Perjuangan.
Lancarnya kegiatan edukatif cultural di Mesuem Perjuangan juga tergantung
koordinasi yang baik antara museum dengan dinas pendidikan. Bapak Masgia
menyampaikan “
[D]engan koordinasi yang baik antara museum dengan Dinas pendidikan,
museum akan dapat menentukan dan menyesesuaikan programnya dengan
kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dalam upaya
meningkatkan minat pengunjung ke Museum Perjuangan. 65
Selain dengan sekolah-sekolah, museum juga harus melakukan kerja sama
dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Lancarnya kegiatan eduktif kulutural di
Museum Perjuangan juga Tergantung koordinasi yang baik antara museum
dengan dinas pendidikan. Dengan koordinasi yang baik, museum akan dapat
menentukan

dan

menyesuiakan

programnya

dengan

kebijakan

yang

dijalankanoleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dalam upaya peningkatan
pengunjung secara umum ke Museum Perjuangan.
Karena masih terbatasnya hubungan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi belum
terfokus untuk membahas tentang museum. Masih banyak pendidikan yang
lainnya yang dibahas. Kalau sudah adanya koordinasi yang baik dengan Dinas
Pendidikan Provinsi Jambi, dinas pendidikan dapat menghimbau di sekolahsekolah untuk mewajibkan pelajarnya berkunjung ke museum. Misalnya setiap
tahun saat masa orientasi atau selesai ujian sebelum libur semester pelajar
diwajibkan untuk berkunjung ke Museum Perjuangan. Karena Dinas Pendidikan
buakn hanya terfokus membahas museum, ada tentang pendidikan lainnya. Maka
dinas pendidikan perlunya melihat keadaan useum, kerja sama yang baik supaya
khusu membahas pemanfaatan museum bagi sekolah-sekolah.
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2. Menigkatkan pemahaman pelajar
Karena tidak adanya penekanan atau dorongan dari sekolah bahwa guru yang
mengampu pelajaran sejarah harus dari lulusan sejarah supaya sampainya
pemahaman kepada para pelajar. Tidak ada program dari sekolah yang
mewajibkan mengunjungi museum. Seperti bidang studi sejarah kalau tournya
keluar daerah harus pegi ke museum. Peran guru dalam meningkatkan
pemahaman pelajar sangat penting karena guru merupakan figur yang memegang
peranan penting dalam pembelajaran dikelas. Peran uatama guru buakn penyaji
informasi yang hendak deipelajari oelh siswa, melainkan membelajarkan siswa
tentang cara-cara mempelajari sesuatu secara efektif. Guru yang professional
ditintut menguasai bahan belajar, keterampilan, pembelajaran, serta mampu
melaksankan pembelajaran yang menarik, dan memotivasi siswa yang gemar
belajar.
Meningkatkan pemahaman pelajar terntang museum bisa dilakukan ceramah
tentang arti, tugas dan fungsi mseum, ceramah bisa di sekolah-sekolah dengan
pengisi ceramah dari museum. Pemahaman adalah pengetahuan yang mendalam
serta beralasan mengenai reaksi-reaksi pengetahuan atau kesadaran untuk dapat
memecahkan suatu masalah dengan tujuan mendapatkan kejelasan. Pemahaman
adalah menguasai suatu dengan pikiran, karena itu belajar harus mengerti maksud
dan penerapannya sehingga pelajar dapat memahami situasi. Dalam permasalahan
banyak pelajar yang masih menganggap bahwa museum hanya tempat untuk
menyimpan benda kuno belaka, kelompok seksi bimbingan dan publikasi
melakukan pendekatan kepada pengunjung. 66
Berdasarkan hasil wawancara dengan Masgia selaku ketua seksi bimbingan
dan publikasi, diperoleh tentang museum hanya sebagai tempat penyimpanan
barang-barang kuno belaka, pihak museum memeberikan edukasi tentang bendabenda koleksi sejarah.
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Salah satu indikator meningkatnya pemahaman pelajar terhadap arti, tugas
dan fungsi museum semakin banyaknya pelajar yang berkunjung ke museum
sebagai tempat pendidikan non formal, dan dilakukan atas inisiatif sendiri.
3. Melakukan Publikasi
Mengenai kurangnya pemahaman pelajar mengenai arti, tugas dan fungsi
Museum Perjuangan, piham museum melakukan publikasi berupa pameran khusu
dan pameran keliling. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan
bapak Masgia, kepala seksi bimbingan dan publikasi museum perjuangan, beliau
mengatakan:
[P]ihak museum mengadakan suatu pameran baik pameran khusu maupun
pameran keliling. Pameran khusu adalah pameran yang sudah ada di
museum ini. Nanti kita undang sekolah-sekolah lewat edaran. Sedangkan
pameran keliling itu kita ada program Museum Masuk Sekolah-sekolah.67
Program museum masuk sekolah adalah program dari museum untuk
menjemput pengunjung di sekolah yang belum mengetahui keberadaan museum,
seperti sekolah-sekolah yang ada diluar daerah Kota Jambi, museum masuk
sekolah memberikan pemahaman kepada pelajar tentang pentingnya museum bagi
pendidikan. Program museum masuk sekolah dilakukan setahun dua kali dengan
sekolah yang berbeda-beda
Selanjutnya Bapak Dendy Kepala Museum Perjuangan menambahkan “[K]ita
juga bekerjasama dengan media, baik dari media cetak seperti Koran dan majalah
maupun media elektronik seperti tv, kita sama-sama mendapatkan keuntungan,
dari pihak media mendapatkan berita dan kami dari pihak museum mendapatkan
nama baik.”
Museum melakukan publikasi mengguanakan media cetak dan juga media
elektronik. Media cetak misalkan seperti Koran, Koran zaman pelajar
sekarangkurang efektif dalam memberikan informasi kepada pelajar. Pelajar
malas untuk membaca Koran dan kurang menarik dikalangan pelajar.
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Publikasi yang dilakukan Museum Perjuangan harus menarik agar pelajar
mau membaca dan melihat publikasi yang dilakukan Museum Perjuangan. Salah
satu publikasi yang menarik yaitu menggunakan media sosial. Karena pelajar
sekarang kebanyakan mempunyai akun media sosial seperti, instagram, facebook,
twitter dan media sosial lainyya. Pihak museum bisa mengunggah foto-foto
ataupun video yang ada di Museum Perjuangan dan memeberikan keterangan
tentang sejarah-sejarah koleksi yang ada di museum, dengan begitu pelajar
dengan mudah mendapatkan informasi tentang Museum Perjuangan.
Untuk menarik minat para pelajar mengunjungi Museum Perjuangan dengan
diadakannya lomba. Seperti lomba kreatifitas dan pertunjukan seni. Seperti
dikatakan bapak Masgia, kita mengadakan kegiatan dalam hari pahlawan yaitu
kegiatan membaca puisi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.68
Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tenaga publikasi. Dengan
meningkatnya kemampuan tenaga publikasi maka:
a. Terwujudnya profesionalisme apatur didalam melakukan publikasi museum
kepada masyrakat.
Hasil wawancara dengan bapak Dendy, beliau mengatakan “[A[gar
pelaksanaan publikasi museum berhasil dengan baik, maka perlu dilakukan
peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan menambah setidaknya dua
orang apatur yang mempunyai kualifikasi permuseuman atau yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang permuseuman.
b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan publikasi.
Ketersediaan sarana dan prasarana mempunyai dampak sangan besar
terhadap kegiatan publikasi museum. Untuk melengkapi sarana dan prasarana
tersebut, maka perlu dilakukan suatu upaya koordinasi optimal di dalam hal
bantuan dana dengan dengan direktorat Permuseuman dan Perbakala ataupun
dana dari APD. Dengan adanya saran dan prasaran yang mendukung serta sesuai,
maka kegiatan publikasi museum mencapai sasaran dengan lebih efektif dan
efisien dengan berbagai metode yang dapat dipilih dan diterapkan secara leluasa.
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c. Terlaksananya publikasi museum kepada masyarakat.
Pada dasarnya museum adalah lembaga yang dimiliki masyarakat dan
berkembang

dengan

dukungan

masyarakat

melalui

berbagai

media.

Terpublikasinya museum kepada masyarakat dengan baik dengan cara
meningkatkan atau memperbanyak promosi melalui media cetak, media
elektronik, brosur dan leaflet sehingga tingkat keinginan atau minat pelajar akan
meningkat. Karena museum dapat membeikan manfaat yang besar bagi kemajuan
pelajar, terutama dalam rangka meningkatkan harkat dan serta turut berperan
dalam mencerdaskan bangsa.
4. Tercapainya Kegiatan Bimbingan Edukatif dan Tersedianya Alat
Peragaan Ceramah.
Semakin banyak pengunjung museum akan berdampak positif bagi kegiatan
bimbingan edukatif, karena kegiatan ini bergantung pada jumlah pengunjung yang
berkungjung ke Museum Perjuangan. Semakin meningkatnya pengunjung akan
semakin rame museum dikunjungi oleh pelajar.
Alat peragaan ceramah penting dan besar manfaatnya untuk menunjang
keberhsilan ceramah bagi pelajar. Tersedianya alat peragaan ceramah berupa
replica, miniature dan sebagainya mengenai koleksi museum, yang disesuaikan
berbagai bidang studi diharapkan akan bermanfaat bagi pelajar sehingga salah
satu program bimbingan edukatif di museum perjuangan dapat berjalan dengan
lancar.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil kesimpulan di atas penulis dapat menarik kesimplan aktivitas
humas dalam meninggkatkan pengunjung Museum Perjuangan. Lebih lanjut dapat
disimpulkan :
1. Minat pengunjung ke Museum Perjuangan masih sedikit. Dilihat dari daftar
kunjungan dalam setahun ini. Mereka beranggapan bahwa museum adalah
tempat yang membosankan dan hanya menyimpan benda-benda kuno saja
tanpa tahu arti, tugas dan fungsi museum. Pelajar lebih suka ke tempat wisata
yang lainnya dari pada museum.
2. Tugas dan fungsi dari humas Museum Perjuangan adalah menyusun strategi
untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Strategi yang dilakukan humas
museum yaitu, meningkatkan pemahaman ke pada pengunjung tentang tugas,
arti dan fungsi humas dengan cara ceramah dan melakukan bimbingan ke pada
pengunjung.
3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok bimbingan dan publikasi dalam
meningkatkan minat pengunjung khususnya pelajar yaitu belum terjalinnya
kerjasana yang tetap antara museum dengan sekolah, kurangnya koordinasi
antara Museum Perjuangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi,
rendahnya pemahaman pelajar, kurangnya publikasi. Solusi dari kendalakendala

yang

dihadapi

kelompok

Bimbingan

dan

Publikasi

dalam

meningkatkan pengunjung di Museum Perjuangan, menjalin kerja sama yang
tetap antara Museum Perjuangan dengan sekolah dan terwujudnya koordinasi
yang baik dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, meningkatkan
pemahaman pelajar, dan melakukan publikasi.
B. Rekomendasi
1. Saran untuk museum
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a. Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, hendaknya lebih menjalin
kerja sama dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan, agar lebih
mudah

memberikan

materi

ceramah

kepada

pelajar.

Sering

b. Memberikan informasi tebaru tentang koleksi museum dengan
melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar sadar akan pentingnya
sejarah dahulu.
c. Dalam meningkatkan kunjungan di Museum Perjuangan, lakukan
promosi untuk menarik pengunjung. Dengan cara lebih sering
memasukan berita tentang museum ke media elektronik.
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