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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang 

Sistem Pengelolaan Museum Etnografi Sendawar Dalam Peningkatan Kesadaran 

Tentang Sejarah Kabupaten Kutai Barat, serta untuk mengidenfikasi apakah yang 

menjadi faktor pendukung dan penghambat. 

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara yaitu observasi, penelitian 

lapangan, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber yang di 

oakai  tidak hanya dari pihak Upt Museum Etnografi Sendawar, Kepala Upt Museum 

Etnografi Sendawar, Kasubag Tata Usaha Upt Museum Etnografi Sendawar dan 

masyarakat yang berkunjung ke Upt Museum Etnografi Sendawar. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Sistem 

Pengelolaan Museum Etnografi Sendawar Dalam Peningkatan Kesadaran Tentang 

Sejarah sebenarnya sudah cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan 

secara maksimal dan masih sangat kurang dari segi pengelolaan infrastruktur. 

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang ada pada museum, kurangnya 

informasi mengenai museum, selain itu juga kurangnya pelatihan bagi tenaga pemandu 

yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum berjalan secara maksimalnya 

sistem pengelolaan museum etnografi sendawar. 

 

Kata Kunci :sistem pengelolaan, pelaksanaan pengembangan, pengawasan 

 
Pendahuluan 

Kutai Barat merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan 

Timur, Indonesia. Merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang 

ditetapkan dalam UU. Nomor 47 Tahun 1999.  Secara geografis Kabupaten Kutai 

Barat terletak antara 113’048’49” sampai dengan 116’032’43” BT serta di antara 

103’1’05” LU dan 100’9’33” LS. Kabupaten Kutai Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Mahakam Ulu di sebelah utara, Kabupaten Kutai Kertanegara  
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di sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara di sebelah selatan dan di sebelah 

barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kutai Barat 
memiliki luas sekitar 20.384,60 km² dan berpenduduk sebanyak 162.199 jiwa pada 

tahun 2018 dan 164.048 jiwa tahun 2019 dengan pertumbuhan 1,13%.  Kabupaten 
Kutai Barat terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 190 kampung. 

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 
tentang kepariwisatawan menyebutkan Kepariwisataan merupakan seluruh kegiatan 

yang dilakukan sebagai wujud kebutuhan setiap masyarakat dan Negara serta 

interaksi antara pengunjung dengan masyarakat setempat, sesama pengunjung, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pengusaha.  

Pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu wujub 
usaha untuk dapat meningkatkan perekonomian, nilai sosial, dan lingkungan yang 

ada pada suatu Negara. Hal tersebut sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang 

Kepariwisataan bahwa Kepariwisataan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani, rohani, dan intelektual setiap para pengunjung/wisatawan yang berkunjung 

dengan cara berekreasi dan perjalanan-jalan serta untuk meningkatkan pendapatan 

bagi Negara untuk dapat mewujutkan tingkat kesejahteraan bagi rakyat. Pengelolan 

pariwisata idealnya dilakukan dengan bersama-sama antara masyarakat dan 

pemerintah sehingga terjalin kerjasama yang baik serta berkelanjutan, pemerintah 

dalam hal ini tidak menjalankan sistem inidengan baik,  diharapkan kedepannya 

untuk mampu meningkatkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat 

dengan cara tidak merusak kearifan lokal yang ada. 

Museum Enografi Sendawar adalah Museum yang dibangun pada tanggal 
01 April 2010 yang terletak di Jl. Sendawar 3 komplek perkantoran Kabupaten Kutai 

Barat. Latar belakang dibukanya objek wisata ini adalah untuk meningkatkan suatu 

nilai sejarah dan menjadi suatu sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat. Di dalam 

museum etnografi sendawar ini terdapat beragam jenis senjata khas suku dayak 

seperti Mandau, tombak, sumpit dan sebagainya, ada pula peralatan-peralatan ritual 

adat, peralatan penguburan dan masih banyak lagi benda yang tersimpan di dalam 

museum ini. Benda-benda yang ada di museum ini adalah hasil dari pemberian 

masyarakat dan ada pula yang di beli oleh pemerintah untuk menambah dan 

memperlengkap koleksi di museum ini. 

Adapun faktor yang berperan dan berpengaruh dalam pengelolaan ini 
adalah, sumber daya manusia itu sendiri dalam pengetahuan pengelolaan yang masih 

dapat dikatakan sangat kurang dalam menjalankan pengelolaan, penganggaran pada 

museum ini yang masih dapat dikatakan kurang terbuka, komitmen dari setiap pihak 

terkait yang masih minim untuk berkomitmen memajukan dan mengembangkan 

museum ini, pengawasan dari setiap pihak yang meliputi masyarakat dan pemerintah 

yang masih minim, serta sikap kepedulian dan tanggung jawab dari semua pihak 

yang meliputi masyarakan dan pemerintah daerah yang masih minim kepedulian 

serta tanggung jawab terhadap museum ini, kemudian dari faktor koordinasi dari 

setiap pihak dan organisasi harus terjalin secara baik dimana jika koordinasi antara 

atasan dengan bawahan terjalin dengan baik maka akan memudahkan suatu hal itu di 

laksanakan namun keadaan ini sepertinya tidak berjalan dengan baik di lapangan, 
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karen masih bisa di katakan sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari keadaan museum 

yang masih kurang berkembang dan kurangnya pengunjung yang mendatangi 

museum ini untuk berkunjung, lalu dari faktor sistem pengelolaannya harus memiliki 

perencanaan sistem yang jelas namun keadaan di lapangan berbanding terbalik, 

perencanaan museum ini masih belum jelas, pengorganisasian yang yang belum baik 

dari pihak-pihak yang terlibat dalam kepengurusan museum ini, pengawasan sistem 

yang dijalankan juga masih sangat kurang dari pemerintah, pengerahan deri setiap 

pihak untuk memajukan museum ini, dan penganggaran yang masih kurang jelas dan 

kemana anggaran itu di jalankan masih tidak jelas. 

 
Kerangka Dasar Teori 

Pengelolaan 

  Pada hakikatnya pengelolaan merupakan suatu pengendalian dan pemanfaatan 

semua sumber daya yang dalam perencanaannya diperlakukan untuk 
menyelesaikan sebuah tujuan kerja tertentu. Menurut  Nugroho (2003:119) 

menyatakan  Pengelolaan adalah sebuah istilah yang digunakan dalam sebuah ilmu 

manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan ini muncul dari kata “kelolah” 

(to manage) dan biasanya berujung pada suatu proses untuk menangani sesuatu 
untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu. 

  Sedangkan pendapat pendapat George R. Terry (2009:9) menyatakan  

pengelolaan saling berkaitan dengan manajemen sehingga pengelolaan dapat 

dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu 

maupun seni agar bisa menyelesaikan sebuah tujuan yang ditetapkan sebelumnya.  

  Berdasarkan  pengertian yang telah di kemukakan diatas maka pengelolaan 

dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dan manajemen merupakan suatu 
rangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat perencanaan/merencanakan, 

pelaksanaan dan pengawasan guna tercapai suatu tujuan yang efektif serta efisien 

dalam menjalankan suatu sistem pengelolaannya. 

      

Tujuan Pengelolaan 

Berdasarkan dari hakikat pengelolaan, maka pengelolaan dilakukan dengan 

tujuan supaya segenap sumberdaya yang dimiliki seperti, sumber daya manusia, 

peralatan atau sarana yang memadai pada organisasi sehingga bisa digerakan 
sedemikian rupa, sehingga hal ini bisa menghindarkan dari segala pemborosan 

waktu, tenaga dan materi guna tercapai sebuah tujuan yang di inginkan 

Beberapa tujuan pengelolaan atau manajemen : 

1.Guna mencapai sebuah tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi 
2.Guna mempertahankan keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. 

3.Guna untuk mencapai efisien dan efektifitas. 

Tujuan sistem menurut L. James Havery (2010:370, sistem adalah sebuah 

prosedur yang logis dan rasional untuk melakukan suatu rangkaian komponen yang 
saling berhubungan dengan yang lain. kemudian pendapat menurut Jogiyanto 

(dalam Yakub, 1999:1), ada dua kelompok pendekatan pada suatu sistem untuk 
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mendefinisikan suatu sistem, yaitu pendekatan komponen/elemen. Pendekatan 

sistem pada prosedurnya mendefinisikan sistem sebagai berikut : “Sistem 
merupakan jaringan kerja pada prosedur yang berhubungan, berkumpul bersama-

sama untuk melakukan kegiatan atau tujuan tertentu”. Sedangkan pada pendekatan 

sistem pada sebuah komponen atau elemennya mendefinisikan sebagai berikut : 

“Sistem adalah bagian dari elemen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan 
guna mencapai sebuah membentuk satu kesatuan” 

Jadi berdasarkan uraian yang ada diatas bahwa sistem tidak terlepas dari 

memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan 

efesien agar tercapai sistem organisasi.  
 

Fungsi Pengelolaan 

Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) menyatakan bahwa fungsi pengelolaan 

adalah upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang ditentukan sebelum melalui 

usaha orang lain. 

Sedangkan John D. Millet dalam Burhanuddin (1994:34) menyatakan bahwa 
fungsi pengelolaan merupakan proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja 

kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai 

tujuan. 

Jadi dari definisi dan konsep pengelolaan yang ada diatas dapat diambil 
kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu 

proses yang saling berhubungan dengan suatu  implementasi indikator fungsi 

pengelolaan atau manajemen yang saling berperan penting dan efektif di dalam 

upaya untuk tercapainya sebuah tujuan individu, lembaga, maupun tujuan dari 
sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan. 

 

Pengelolaan Yang Baik 

 Pengelolaan yang baik adalah sebuah potensi untuk pengembangan di dalam 
organisasi, baik itu organisasi pemerintah, perusahaan, dan organisasi-organisasi 

sebagainya. Dengan menjalankan pengelolaan yang benar, maka hal ini dapat 

mengidenfikasikan bahwa sebuah organisasi sudah memenuhi persyaratan dan 

telah memiliki perangkat untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas 
didalam sebuah institusi guna membangun aturan, membuat sebuah keputusan 

serta juga untuk mengembangkan sebuah program dan kebijakan yang mampu 

merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggotanya. Utamanya, melalui 

pengelolaan yang benar, organisasi dapat  memelihara kepercayaan antar anggota, 
meningkatkan reputasi, dan dapat memengaruhi anggotanya melalui interaksi yang 

dibangunnya. Kegagalan yang di terapkannya di dalam sebuah pengelolaan yang 

baik tidak hanya dapat menghancurkan reputasi, tetapi dapat mengurangi dari 

efektivitas kerja organisasi itu sendiri, akan tetapi bisa berdanpak negatif terhadap 
reputasi yang di wakilinya. 

 Pengelolaan yang baik adalah sebuah hal penting guna memastikan sebuah 

organisasi berjalan sesuai dengan kepentingan dari anggota organisasi. 
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Potensi Museum 

Menurut Intenasional Council Of Museum (icom) di dalam Schouten (1992:3) 
museum dapat diartikan sebagai : 

Merupakan sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak untuk mencari sebuah 

keuntungan, melayani wisatawan serta perkembangannya, terbuka untuk umum, 

memperoleh, pemeliharaan, menghubungkan dan memamerkan benda-benda 
bersejarah tersebut yang bertujuan untuk studi, pendidikan, dan rekreasi. 

Berdasarkan definisi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa museum adalah 

sebuah cagar budaya yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan dari 

benda-benda bersejarah yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan. 
 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan 

dijabarkan secara deskriptif.  

Moleong (2006) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan, 

perilaku, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi di dalam 

sebuah bentuk kata dan bahasa, pada konteks khusus yang bersifat alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode-metode alamiah. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa 

teknik penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan meliputi : 

observasi, wawancara, dokumentasi. Key Informen : Kepala Upt Museum 

Etnografi Sendawar. Informen : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Upt Museum 

Etnografi Sendawar, Staf Upt Museum Etnografi Sendawar, masyarakat selaku 

pengunjung Museum Etnografi Sendawar. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pengembangan sistem pengelolaan museum etnografi sendawar  dalam 

peningkatan kesadaran tentang sejarah Kabupaten Kutai Barat, yaitu terkait unsur 

strategi berdasarkan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai 

Barat adalah: 

 

1. Sistem Pengelolaan 
 Sistem pengelolaan melalui strategi dengan mendorong masyarakat agar dapat 

mengenal dan meningkatkan mutu pengelolaan museum etnografi sendawar secara 

efesien dan berkualitas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, 
dengan dilaksanakannya pembangunan UPT Museum Etnografi Sendawar tersebut 

untuk mendorong masyarakat agar dapat mengenal tentang cagar budaya asli 
daerah  yang menjadi suatu identitas asli masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang 

mulai kurang, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan mutu pengelolaan 
museum etnografi sendawar secara efisien dan berkualitas. 

 Namun dalam pengelolaan yang di jalankan terdapat beberapa hal yang 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 9, Nomor 4, 2022: 298-307 
 

  

303  

menjadi kendala yang berpengaruh dengan perkembangan yang ada pada museum, 

seperti pemeliharaan dan perawatan museum yang kurang karena 
permasalahan/kendala mengenai kurangnya fasilitas dan sarana prasaran yang di 

sebabkan oleh anggaran yang minim dari pemerintah untuk UPT Museum 
Etnografi Sendawar, kurangnya sosialisasi atau promosi dari pihak museum 

melalui media yang ada seperti media cetak, elektronik, maupun visual dan 
berdampak pada kurangnya informasi yang up to date, Dan permasalahan/kendala 

yang juga menjadi kendala dalam pengelolaan museum adalah kurangnya 
kerjasama dengan berbagai komunitas atau kelompok kebudayaan untuk membuat 

program publik guna menarik pengunjung untuk datang ke museum. 
 
2. Sistem Pelaksanaan 

 Kegiatan pelaksanaan pengelolaan Museum Etnografi Sendawar tersebut 

merupakan suatu upaya yang dilakukan berdasarkan acuan norma tertentu yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti kegiatan pelatihan SDM di 

bidang teknis bagi para pengelola koleksi serta pendampingan dari masyarakat 
maupun ahli budaya dalam rangka pengadaan koleksi dan keakuratan informasi 

koleksi. Kerjasama dengan instansi-instansi terkait , masyarakat, ahli budaya dan 
adanya kegiatan kajian yang berkelanjutan untuk melihat kepuasan pengunjung 

atas pelayanan museum guna mencapai pelaksanaan kegiatan yang berkualitas. 
 

3. Sistem Pengawasan 

 Pengawasan merupakan suatu proses atau langkah pencegahan dari segala 

tindakan penyimpangan fatal dan untuk melakukan tindakan koreksi dari 
keberhasilan sasaran  kegiatan yang telah di programkan oleh Upt Museum 

Etnografi Sendawar. Pengawasan tersebut dilakukan baik secara internal maupun 
eksternal. 

 Secara garis besar ada tiga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh  UPT 
Museum Etnografi Sendawar, yaitu:  

1. Pertemuan evaluasi pelaksanaan kegiatan per kegiatan. 
Membahas tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi kualitas pencapaian 

kinerja kegiatan. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul, cara 
penanggulangannya dan saran-saran serta masukan agar hambatan-hambatan 

tersebut tidak muncul kembali dan pencapaian kinerja pada kegiatan 
selanjutnya akan berjalan lebih baik lagi. 

2. Pertemuan setiap minggu bagi Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Seksi. 
Membahas tentang kegiatan yang telah berjalan pada bulan sebelumnya dan 

kegiatan yang akan di lakukan pada bulan berikutnya. 
3. Pertemuan dengan melibatkan pihak luar melalui evaluasi pertemuan 

kegiatan. 
Dalam kegiatan ini dihadirkan para peserta yang telah menjalin kemitraan 

dengan museum. Antara lain komunitas yang sudah sering melakukan 
kegiatan bersama dengan museum,. Serta dihadirkan pula instansi-instansi 

terkait yang sering melakukan kegiatan bersama dengan museum. 
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4. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pembanguan UPT Museum Sendawar yang memiliki tujuan untuk 
mendorong Masyarakat untuk mengenal tentang cagar budaya lokal asli daerah 

Kabupaten Kutai Barat yang mulai luntur dan untuk melestarikan cagar budaya 
yang ada.  

Dalam pelaksanaan suatu program kebijakan, tidak terlepas dari adanya 
faktor pendukung dan faktor penghambat yang menjadi tolak ukur bagi 

pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik atau tidak adalah sebagai 
berikut : 

 
a. Faktor Pendukung 

UPT Museum Etnografi Sendawar dalam meningkatkan minat masyarakat 
akan nilai cagar budaya dan untuk menjaga peninggalan-peninggalan leluhur yang 

ada di Kabupaten Kutai Barat di sebabkan oleh adanya hal-hal yang menjadi 
faktor yang bersifat positif sehingga mendukung dan mempermudah dalam 

pengelolaan yang dijalankan, berikut merupakan data yang sesuai dengan rencana 
strategis UPT Museum Etnografi Sendawar Kabupaten Kutai Barat. 

Faktor Pendukung 

No Pendukung Keterangan 

1 
Dukungan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan 

Pemerintah Daerah. 
Ada 

2 

Tersedianya Sumber Daya Alam (Aparatur) yang potensial 

untuk pembinaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan 

tuntutan serta kebutuhan pembangunan. 

Ada 

3 Adanya semangat dan komitmen untuk membangun museum. Ada 

4 Tersedianya Sarana pembelajaran barang antik. Ada 

Sumber: UPT Museum Etnografi Sendawar 2022 

 

b. Faktor Penghambat 

 Pembangunan UPT Museum Etnografi Sendawar untuk menjadi suatu sarana 

pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat selaku pengunjung serta untuk 
melestarikan  cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat tentunya 

terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat sebagai berikut: 

Faktor Penghambat 

No Penghambat Keterangan 

1 Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung museum Ada 

2 Belum tersebarnya Informasi tentang Museum Ada 

3 Kurangnya pelatihan bagi tenaga pemandu museum Ada 

Sumber: UPT Museum Etnografi Sendawar 2022 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil temuan di lapangan yang telah dikemukakan 
maka penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan sistem telah berjalan tetapi belum 

maksimal.  
Dapun faktor pendukung yaitu dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, 

Provinsi dan Pemerintah Daerah serta tersedianya Sumber Daya Alam (Aparatur) 
yang potensial untuk dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan serta 

kebutuhan pembangunan UPT Museum Etnografi Sendawar sehingga menjadi 
sarana pembelajaran dan edukasi mengenai barang antik serta menjadi semangat 

untuk membangun museum.  
Sementara itu yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya anggaran 

dari pemerintah untuk UPT Museum Etnografi Sendawar, kurangnya informasi 
mengenai Museum sehingga informasi kurang up to date dan terbatasnya sarana 

dan prasarana pendukung yang terdapat pada museum serta kurangnya pelatihan 
bagi para staf tenaga pemandu yang bertugas memandu pada museum. 

 

Rekomendasi  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis 
menjabarkan beberapa rekomendasi mengenai pembahasan penelitian, sebagai 

berikut : 
1. Kekayaan kebudayaan dari leluhur yang terdapat di Kabupaten Kutai Barat 

sangatlah banyak sekali, namun untuk kedepannya diharapkan agar Pemerintah 

dapat mewujudkan kelestarian pariwisata yang berkelanjutan guna menjadi 

sarana pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai 

Barat. 

2. Memiliki suatu dasar hukum yang berguna untuk memberi perlindungan 

terhadap keberadaan peninggalan-peninggalan kebudayaan leluhur yang ada 

serta di dukung oleh konsistensi semua pihak dalam menjaga keaslian dan 

keamanan dari benda-benda peninggalan leluhur yang sudah pasti menjadi 

tanggung jawab semua pihak bukan hanya pemeritah melainkan juga 

masyarakat yang di wujudkan melalui pembangunan Museum Etnografi 

Sendawar. 
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