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BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar
Program Kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara tahun anggaran 2020 merupakan program
kerja tahun ke 26 setelah Balai Arkeologi Sumatera Utara resmi beroperasional pada
bulan September 1994 dengan wilayah kerja di bagian utara Pulau Sumatera yang
meliputi lima provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Aceh, Provinsi Riau,
Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Balai Arkeologi Sumatera Utara
merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Semula struktur organisasinya berada di bawah Balitbang
dan Diklat, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, lalu pada tahun 2006 Balai
Arkeologi Sumatera Utara mengikuti perubahan struktur organisasi, yakni menjadi UPT
kebudayaan pada struktur organisasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya
Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan demikian secara teknis Balai Arkeologi Sumatera
Utara bertanggung jawab kepada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Badan
Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2012, Balai
Arkeologi Sumatera Utara kembali mengikuti perubahan struktur organisasi, yaitu menjadi
UPT kebudayaan pada struktur organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang secara teknis Balai Arkeologi Sumatera Utara tetap bertanggung
jawab kepada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 27 Tahun 2015,
tanggal 9 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi yang di
dalamnya mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan
eselonisasi serta lokasi kedudukan dan wilayah kerja, disebutkan bahwa tugas dan fungsi
Balai Arkeologi adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah
kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum
diterbitkan surat keputusan tentang rincian tugas dan fungsi Balai Arkeologi dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan maka struktur organisasinya didasarkan pada:
1.

2.

3.

4.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian
Negara;
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 27 Tahun 2015, tanggal 9
Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi yang di dalamnya
mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan
eselonisasi serta lokasi kedudukan dan wilayah kerja, disebutkan bahwa tugas dan
fungsi Balai Arkeologi adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi
di wilayah kerjanya
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035 Tahun 2016,
Tentang Rincian Tugas Balai Arkeologi;
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5.

6.
7.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0274/O/1993 tanggal
9 Juli 1993 Tentang Pendirian Balai Arkeologi Sumatera Utara, Balai Arkeologi
Banjarmasin, dan Balai Arkeologi Ujung Pandang;
Kebijakan-kebijakan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional;
Kebijakan-kebijakan Pimpinan Balai Arkeologi Sumatera Utara.
Adapun pelaksanaan program kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara ditunjang oleh
sumber
pendanaan
berupa
DIPA
tahun
anggaran
2020
Nomor:
023.11.2.690383/2020, tanggal 12 November 2019.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud
Penyusunan Program Kerja digunakan sebagai bahan acuan dan pedoman dalam
melaksanakan kegiatan Balai, dasar kebijakan dalam penanggulangan masalah yang
akan dihadapi, serta pencapaian sasaran yang diharapkan dalam tahun anggaran 2020,
sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sumatera Utara.
Tujuan
Program Kerja disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan
kerja, bahan evaluasi dalam rangka penilaian hasil pelaksanaan kegiatan, media
pengendalian, dan pengawasan intern (pengawasan melekat), serta dapat dimanfaatkan
sebagai bahan acuan dalam penyusunan berbagai laporan Balai Arkeologi Sumatera
Utara.
C. Ruang Lingkup
1.

Pendahuluan : berisi dasar kebijakan, maksud, dan tujuan program kerja Balai
Arkeologi Sumatera Utara;

2.

Keadaan dan masalah : Menggambarkan keadaan Balai Arkeologi Sumatera
Utara secara objektif, sebagai modal untuk mengantisipasi hambatan-hambatan
yang akan timbul akibat pelaksanaan tugas Balai Arkeologi Sumatera Utara ke
arah kondisi yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.

Kebijakan umum : Mengarah kepada pengambilan kebijakan yang berkaitan
dengan permasalahan yang dihadapi dan mekanisme kerja Balai Arkeologi
Sumatera Utara dengan instansi terkait;

4.

Kebijakan khusus : Menuju ke arah pelaksanaan tugas secara teknis operasional
dengan mengacu kepada tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sumatera Utara;

Rencana dan program tahun 2020 : Memuat rencana kegiatan Balai Arkeologi Sumatera
Utara untuk tahun anggaran 2020 yang mencakup kegiatan penelitian arkeologi di wilayah
kerja, kegiatan analisis hasil penelitian yang berupa artefak dan non artefak, serta
kegiatan ketatausahaan/administrasi.
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BAB II
KEADAAN DAN MASALAH

A. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
35 tahun 2016 yang di dalamnya mengatur tugas dan fungsi Balai Arkeologi. Dan
sebelumnya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2015 tanggal 9 Oktober 2015, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi yang di dalamnya mengatur tentang
kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja dan eselonisasi serta lokasi
kedudukan dan wilayah kerja, susunan Organisasi Balai Arkeologi terdiri dari:
1. Kepala
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Selanjutnya unsur-unsur struktur organisasi dan tata kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara
seperti tugas dan fungsi, lingkup teknis, serta lingkup administrasi/ ketatausahaan adalah
sebagai berikut:
1.

Tugas dan Fungsi
Balai Arkeologi Sumatera Utara mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan
penelitian benda arkeologi di wilayah kerja yang terdiri atas 5 wilayah provinsi yaitu,
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan
Kepulauan Riau. Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan administratif
Balai Arkeologi Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.

Penelitian arkeologi;
Perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi;
Publikasi hasil penelitian arkeologi;
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut seirama dengan arah kebijakan pimpinan yang
dilandasi usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta sumber daya
manusia (SDM).
Permasalahan yang dihadapi pada saat ini yaitu masih terbatasnya kuantitas sumber
daya manusia baik tenaga administrasi maupun teknis. Hal ini berkaitan dengan beban
tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sumatera Utara yang banyak, serta terbatasnya sarana
serta prasarana untuk menunjang kegiatan operasional tersebut.
2.

Teknis
Untuk menunjang kegiatan yang bersifat teknis dipandang perlu membentuk 8 (delapan)
Kelompok Kerja (Pokja) dengan 1 (satu) Koordinator Peneliti. Hal ini penting untuk
mengatur sistem dan mekanisme kerja dalam mewujudkan kesatuan langkah
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Arkeologi Sumatera Utara. Satuan kerja yang
bersifat teknis dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) tersebut meliputi:
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a. Koordinator Peneliti
Tugasnya adalah:
1) Melaksanakan tugas sebagai koordinator kegiatan penelitian di lingkungan Balai
Arkeologi Sumatera Utara;
2) Melakukan koordinasi dengan seluruh Pokja dalam hal perencanaan kegiatan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pokja ke Kepala
Balai Arkeologi Sumatera Utara.
b. Pokja Bina Program
Tugasnya adalah:
1) Melaksanakan tugas sebagai koordinator Pokja Bina Program;
2) Mengkoordinir penyusunan perencanaan dan evaluasi program penelitian dan
program terkait;
3) Membuat perencanaan dan pelaksanaan pengkajian ilmiah;
4) Menyusun program peningkatan SDM fungsional;
5) Menyiapkan kader peneliti.
c. Pokja Pengembangan dan Pembinaan Ilmiah
Tugasnya adalah :
1)
2)
3)

4)
5)

Membuat perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Pokja Pengembangan
dan Pembinaan Ilmiah;
Melaksanakan koordinasi antar Pokja dan melaporkan seluruh hasil kegiatan
kepada koordinator fungsional;
Melaksanakan TIR berkaitan dengan RD, laporan penelitian, penyeleksian
laporan penelitian yang akan diterbitkan dan diskusi perihal kualitas tulisan
Sangkhakala;
Membantu penyiapan materi dan koreksi atas makalah dalam kegiatan EHPA,
PIA dan sebagainya;
Menyiapkan hal-hal menyangkut laboratorium arkeologi berikut berbagai
perangkat pendukungnya.

d. Pokja Pangkalan Data
Tugasnya adalah :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pokja Pangkalan Data;
Melaksanakan koordinasi antar Pokja;
Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada koordinator peneliti;
Melaksanakan penataan temuan mulai dari pemilahan, pelabelan, penempatan
di rak maupun kotak temuan dan komputerisasi;
Melayani para peneliti dan tamu yang akan melakukan analisis temuan;
Penyusunan data base situs.
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e. Pokja Perpustakaan
Tugas adalah:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
f.

Membuat perencanaan dan pelaksana seluruh kegiatan Pokja Perpustakaan;
Melaksanakan koordinasi antar Pokja;
Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada koordinator peneliti;
Melaksanakan klasifikasi katalogisasi, pelabelan, perawatan dan komputerisasi
buku-buku;
Melaksanakan penataan buku-buku dan laporan;
Melayani pengunjung perpustakaan baik dari dalam maupun dari luar kantor;
Pendistribusian buku-buku terbitan Balar Sumatera Utara;
Merencanakan pengadaan koleksi buku-buku.

Pokja Kerjasama
Tugasnya adalah:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Membuat perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan Pokja Kerjasama;
Melaksanakan koordinasi antar Pokja;
Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada koorditor peneliti;
Melaksanakan kegiatan kehumasan;
Melakukan penyiapan kerjasama penelitian;
Menjembatani kerjasama antar instansi, lembaga terkait, LSM, Sekolah, PT dan
lain-lain;
Bekerjasama dengan koordinator Pokja dokumentasi publikasi dan koordinator
pemasyarakatan hasil penelitian dalam memberikan nformasi kearkeologian.

g. Pokja Pemasyarakatan Hasil Penelitian
Tugasnya adalah:
1)
2)
3)
4)
5)

Membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pokja Pemasyarakatan Hasil
Penelitian;
Melaksanakan koordinasi antar Pokja;
Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada koorditor peneliti;
Melakukan publikasi ilmiah dalam bentuk terbitan, film dokumenter, poster,
webside (termasuk hasil seminar, pameran, sarasehan dsb);
Bekerjasama dengan kordinator Pokja kejasama dan koordinator Pokja
dokumentasi informatika dalam memberi informasi kearkeologian.

h. Pokja Dokumentasi dan Publikasi
Tugasnya adalah :
1)
2)
3)

Membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pokja Dokumentasi dan
Informatika;
Melaksanakan koordinasi antar Pokja;
Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada koordinator peneliti;
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4)
5)
6)
7)

3.

Melaksanakan dokumentasi gambar dan foto;
Menyiapkan gambar dan foto untuk laporan penelitian dan kegiatan pameran;
Memperbaharui tampilan dan tata letak website.;
Bekerjasama dengan kordinataor Pokja kerjasama dan kordinator Pokja
pemasyarakatan hasil penelitian dalam memberikan informasi kearkeologian.

Ketatausahaan / Administrasi
Balai Arkeologi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan operasional dibantu oleh
tenaga administrasi yang struktur organisasinya masuk dalam Subbagian Tata Usaha.
Lingkup kegiatan administrasi/ketatausahaan dapat dikelompokkan dalam urusanurusan, yaitu Urusan Rumah Tangga, Urusan Kepegawaian, dan Urusan Keuangan.
Ketiga urusan tersebut di bawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
a.

Urusan Rumah Tangga
Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas menunjang kegiatan operasional Balai
Arkeologi Sumatera Utara yang meliputi:

b.

1)

Urusan persuratan, mempunyai tugas melakukan pengetikan, penggandaan,
pengagendaan, pendistribusian dan ekspedisi/pengiriman surat;

2)

Urusan perlengkapan mempunyai tugas meliputi perencanaan dan pengadaan
barang inventaris kantor, kegiatan penyimpanan, pendistribusian, dan perawatan
serta melakukan usulan penghapusan barang/inventaris kantor;

3)

Mengatur tata ruang kantor untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja;

4)

Melakukan urusan perpustakaan dengan mengupayakan pengadaan buku baru,
peningkatan mutu pelayanan dalam menunjang kegiatan penelitian,
melaksanakan distribusi penerbitan, melakukan tertib administrasi peminjaman/
pengembalian koleksi, dan melakukan kliping atas artikel bidang kebudayaan
pada umumnya dan artikel arkeologi khususnya;

5)

Melakukan urusan keamanan, ketertiban, dan keindahan kantor dengan
mengamankan seluruh aset kantor, menciptakan ketertiban lingkungannya, dan
menciptakan keindahan kantor;

6)

Melakukan urusan kearsipan meliputi penataan arsip surat, penyimpanan, serta
keamanan arsip surat dan dokumen lainnya.

Urusan Kepegawaian
Urusan Kepegawaian yang merupakan unsur pelayanan masyarakat, khususnya
kepada seluruh pegawai Balai Arkeologi Sumatera Utara mempunyai tugas sebagai
berikut:
1)

Mutasi pegawai, merupakan perubahan status kepegawaian yang meliputi
pengangkatan CPNS, pengangkatan PNS, kenaikan pangkat reguler, kenaikan
jabatan peneliti, kenaikan pangkat, perubahan gaji, usulan gaji berkala, usulan
6

berkas pensiunan dan alih tugas dari instansi lain ke Balai Arkeologi Sumatera
Utara atau sebaliknya;

c.

2)

Pembuatan surat keputusan dengan memproses pembuatan surat keputusan
yang berkaitan dengan mutasi untuk PNS ke atas diusulkan ke Pusat Arkeologi
Nasional;

3)

Penyusunan tata naskah dengan melakukan penyusunan data pegawai dan
arsip pegawai serta surat keputusan yang berkenaan dengan kepegawaian;

4)

Penyusunan data pegawai dilakukan seperti pembuatan DUK (Daftar Urut
Kepangkata n), penyusunan data secara manual yaitu memakai kartu dan buku
induk pegawai, secara elektronik dan secara online (aplikasi) yang memuat data
pegawai secara lengkap sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil
sampai saat sekarang. Cara lainnya yaitu dengan menyimpan data pegawai
melalui elektronik, data pegawai disusun berdasarkan pada jenis kelamin, tingkat
pendidikan, daftar urut kepangkatan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional
peneliti;

5)

Kearsipan pada urusan kepegawaian dengan melakukan penyimpanan seluruh
data pegawai secara manual, elektronik dan kemudian dimasukan dalam file
masing-masing pegawai.

Urusan Keuangan
Tugas urusan keuangan yang penting dan strategis adalah:
1)

Menyusun rencana anggaran DIPA Balai Arkeologi Sumatera Utara untuk
disampaikan ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan cara melakukan
pengumpulan data dari masing-masing urusan dan pokja untuk menentukan
perkiraan dana yang diperlukan/dibutuhkan;

2)

Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan perkiraan keperluan
pelaksanaan pembiayaan kegiatan operasional dinas, yang disesuaikan dengan
rencana serta mengacu pada ketentukan dalam DIPA/POK dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku;

3)

Melakukan tata usaha penggunaan keuangan dinas, guna terciptanya tertib
administrasi, yaitu dengan melakukan kegiatan pencatatan semua
penerimaan/pengeluaran anggaran dinas (termasuk penyetoran pajak ke Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara) berdasarkan pada peraturan yang berlaku.
Bahan yang digunakan untuk administrasi keuangan adalah :
a)

Buku Kas Umum

b)

Buku Bank

c)

Buku Kas Posisi

d)

Buku Bantu Pengawasan Kredit

e)

Buku Pajak PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN
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4)

Mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, dengan
melakukan pendataan/pencatatan atas seluruh bukti pengeluaran yang sah dan
memenuhi persyaratan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan ke
masing-masing pos/jenis mata anggaran sesuai dengan rencana DIPA Tahun
Anggaran 2020;

5)

Melakukan tata usaha perjalanan dinas, dengan membuat surat perintah
perjalanan
dinas
dan
penyelesaian
administrasi
SPPD
untuk
pertanggungjawaban penggunaan anggaran/ keuangan dinas;

6)

Melakukan pengurusan gaji/rapel gaji pegawai. Kegiatan ini dilakukan dengan
membuat konsep gaji/rapel gaji pegawai dengan dilengkapi persyaratan yang
diperlukan untuk pengusulan ke KPN;

7)

Melakukan pembuatan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk laporan
bulanan, triwulan, tengah tahunan, dan tahunan. Laporan ini sebagai
pertanggungjawaban dinas kepada Ditjen Anggaran BPK, Kakanwil Ditjen
Anggaran, KPN, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi pada saat ini, yaitu masih terbatasnya kuantitas dan kualitas
Sumber Daya Manusia (tenaga administrasi dan tenaga teknis). Hal ini berkaitan dengan
tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sumatera Utara dengan cakupan beban kerja yang
semakin banyak, serta terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
operasional tersebut. Adapun permasalahan tersebut meliputi:
1. Kepegawaian
Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya tenaga pelaksana teknis
seperti kurangnya tenaga peneliti. Dari peta jabatan masih ada beberapa jabatan yang
kurang, belum terisi dan belum terpenuhi seperti:
No

Nama Jabatan

Peta
Jabatan

Kondisi
Sekarang

Ket.

1

Pengolah Data Arkeologi

2

1

-1

2

Teknisi Pemetaan dan Penggambaran

2

1

-1

3

Pengelola Situs Web

1

0

-1

Dalam bidang administrasi di setiap urusan, masih ada beberapa kegiatan dilakukan
secara bersama-sama. Untuk menunjang kegiatan yang cukup banyak, selain
penambahan jumlah pegawai dipandang perlu untuk meningkatkan keterampilan
pegawai yang ada dan memberikan motivasi kepada pegawai agar dapat bekerja
secara maksimal. Untuk mengoptimalkan daya kerja dan pencapaian target
pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, maka Balai Arkeologi Sumatera Utara
memperkerjakan 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN). Berkaitan dengan pendanaan maka anggaran tersebut status
penggajiannya dimasukkan dalam DIPA tahun Anggaran 2020.
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2. Pendanaan/Anggaran
Permasalahan terjadi keterlambatan sehingga yang seharusnya bulan Februari 2020
sudah dapat melaksanakan kegiatan penelitian maupun kegiatan lainnya. Namun dana
penelitian belum dapat diterima disebabkan :
-

Adanya perubahan/review anggaran yang berulang kali dalam proses kegiatan
penelitian dari Inspektorat Jenderal.

-

Terjadinya wabah pendemi virus corona (Covid 19) sehingga pemerintah
mengeluarkan surat edaran tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, perjalanan
dinas dan lain-lain.

Hal ini tertunda dan terkendalanya dalam pelaksanaan penelitian dan kegiatan lainnya
sebagai tugas dan fungsi Balai yang mencakup lima provinsi sebagai wilayah kerja
Balai Arkeologi Sumatera Utara.
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BAB III
KEBIJAKAN

Mengacu pada keadaan dan masalah pada bab sebelumnya, maka Balai Arkeologi
Sumatera Utara dalam tahun anggaran 2020 ini menetapkan hal-hal berikut:
A. Kebijakan Umum
1.

2.

Melakukan sistim kerja di rumah (Work From Home) dalam situasi wabah covid 19,
agar administrasi dan kinerja dapat berjalan sesuai dengan kondisi ini. Suasana
kerja yang harmonis dalam rangka terciptanya kerjasama yang lebih baik, ke
dalam maupun ke luar (internal maupun eksternal) agar diperoleh hasil kerja yang
maksimal;
Menciptakan adanya suatu mekanisme dan sistem kerja yang lebih baik dan
mampu mendorong pelaksanaan tugas secara tepat guna, tepat hasil, dan tepat
waktu.

B. Kebijakan Khusus
1.

Melaksanakan kegiatan pekerjaan penerbitan, alat peraga, penelitian arkeologi
dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas, dan mempublikasikan hasil
penelitian melalui media penerbitan Berkala Arkeologi “SANGKHAKALA” serta
buku terbitan lainnya;

2.

Mengusahakan pemerataan pelaksanaan penelitian ke seluruh wilayah kerja yang
terdiri dari Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera
Utara dalam berbagai kajian arkeologi;

3.

Mengikuti forum kegiatan ilmiah seperti Pertemuan Ilmiah Arkeologi, Evaluasi Hasil
Penelitian Arkeologi, dan Diskusi Ilmiah Arkeologi, serta meningkatkan SDM
pegawai dengan mengikutsertakan pada kegiatan diklat dan juga workshop bagi
pengembangan dan peningkatan mutu tenaga peneliti/fungsional;

4.

Menjalin kerjasama dengan instansi terkait maupun komponen masyarakat lainnya
dalam bentuk penelitian bersama, pameran, pemasyarakatan Undang-undang
Cagar Budaya dan pemasyarakatan ilmu arkeologi/kepurbakalaan;

5.

Melaksanakan pengadaan sarana administrasi (ATK) dan kerumahtanggaan
kantor.

6.

Mengusahakan penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
dengan mengusulkannya ke Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balitbangbuk
agar adanya penambahan pegawai sesuai dengan peta jabatan.

7.

Meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja pegawai dengan memberikan
kesempatan mengikuti pendidikan keterampilan tertentu melalui pendidikan formal
maupun non-formal.
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BAB IV
RENCANA DAN PROGRAM TAHUN 2020
Memperhatikan keadaan dan masalah yang dihadapi Balai Arkeologi Sumatera Utara, serta
menimbang arah kebijaksanaan umum maupun khusus seperti yang telah diuraikan di atas,
maka disusunlah Program Kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020
yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sumatera Utara.
A. Kegiatan Penelitian
Pada tahun anggaran 2020 ini terdapat 8 penelitian yang akan dilaksanakan dari 11
proposal yang telah diajukan, sesuai Surat Keputusan Kepala Puslit Arkenas Nomor
1337/H5/PG/2020, tanggal 13 Februari 2020, tentang Penetapan Judul Penelitian
Arkeologi Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian sebagai berikut:
BALAI ARKEOLOGI SUMATERA UTARA
No

Peneliti

Judul Proposal

Jadwal

Anggaran
(Rp)

1

Andre Restiyadi, MA

AUSTRONESIA DI INDONESIA
BAGIAN BARAT (Kajian Budaya
Austronesia
Prasejarah
di
Wilayah Budaya Gayo)

Maret – April 2020

420.700.000

2

Churmatin
S.Hum

Sumber Tertulis Beraksara Batak
pada Sub-Etnis di Kabupaten
Dairi, Sumatera Utara

Juni 2020

257.109.000

3

Defri Elias Simatupang,
SS., M.Si

Pengelolaan Kawasan Tinggalan
Dinasti
Sisingamangaraja
di
Tanah Batak dalam Bingkai
Tujuan-tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

April – Mei 2020

299.600.000

4

Drs. Yance, M.Si

Melacak Jejak Budaya Hidup
Menetap Masyarakat Batak Toba
di Pulau Samosir

Juni 2020

297.580.000

5

Nenggih Susilowati, SS.,
M.I.kom

Mencari Jejak Hunian Prasejarah
pada Situs-Situs Terbuka di
Sekitar Tepian Danau Singkarak,
Sumatera Utara

Juni – Juli 2020

286.770.000

6

Repelita Wahyu Oetomo,
SS

Identifikasi
Kampung
Lamo
Rambahan,
Sebagai
Bekas
Permukiman Masa Kerajaan
Melayu Dharmasraya

Juni 2020

276.822.000

7

Stanov Purnawibowo

Tingglan Arkeologi Bawah Air di
Pesisir Utara Pulau Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau

Maret – April 2020

299.620.000

8

Taufiqurrahman
Setiawan, MA

Pesisir Barat Aceh Dalam
Konteks Budaya Masa Prasejarah
di Sumatera Utara

Juli 2020

295.591.000

Nashoicah,
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AUSTRONESIA DI INDONESIA BAGIAN BARAT
(Kajian Budaya Austronesia Prasejarah di Wilayah Budaya Gayo)

1. Latar Belakang
Situs Loyang Mendale, Loyang Ujung Karang, Loyang Putri Pukes dan Loyang Muslimin
merupakan situs yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
yang berkaitan dengan budaya Hoabinh dan Austronesia dibuktikan dengan penelitian
sebelumnya. Untuk budaya Hoabinh dan Austronesia terekam pada statigrafi di bawah abu
vulkanik, dengan kisaran antara 8.400 BP hingga 3.000 BP sedangkan untuk budaya Proto
Sejarah (Dong Son) dan sejarah terekam dalam lapisan di atas abu vulkanik pada kisaran
3000 BP- Abad ke- 13 Masehi. Hasil penelitian lainnya juga mengindikasikan masuknya
budaya Hindu/Buda dengan sisa budaya dan DNA yang berbaur antara satu ras dengan
ras lainnya, merupakan sebuah bukti yang sangat penting atas adanya aktivitas masa lalu
yang juga penting bagi ilmu pengetahuan, tidak hanya arkeologi semata tetapi juga ilmu
pengetahuan lainnya seperti antropologi, biologi, sosiologi dan lainnya. Begitu juga dengan
temuan artefaktual berupa fragmen tembikar. Berapa jumlah tembikar polos, berhias, poles
dan juga berslip menjadi aspek yang harus direviu kembali. Untuk itu juga dilakukan analisis
berbagai aspek yang terkait dengan teknologi dan temuan lainnya.
Pembabakan selanjutnya dicirikan dengan adanya penggunaan logam (besi dan perunggu)
dan tembikar dengan ciri budaya Sa Huyn Kalanai merupakan temuan awal di Indonesia
bagian barat menjadikan aspek migrasi pada periode selanjutnya memperkaya data awal
migrasi manusia pada periode tersebut. Kondisi ini memunculkan interpretasi sempit
bahwa migrasi itu hanya dari jalur Out Of Taiwan saja. Keberadaan berbagai budaya
Neolitik dengan pentarihkan yang sangat tua membuka kemungkinan adanya alur migrasi
di luar alur Out Of Taiwan. Adanya situs-situs Hoabinh dengan pentarihan sekitar 8.000
tahun lalu, yang merupakan pentarihkan lebih muda dari pentarihkan di pesisir (12.000
tahun lalu) (Wiradnyana 2010) menggambarkan adanya migrasi dari pesisir ke dataran
tinggi. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya situs-situs yang ada di sekitar
Danau Lut Tawar dalam memahami migrasi masa lalu di berbagai periode. Untuk
menggambarkan adanya sebaran manusia dan budaya yang cukup intens di ceruk dan gua
di sekitar Danau Lut Tawar. Selain itu juga mengindikasikan perpindahan kelompok
masyarakat dari pesisir ke pedalaman dalam lingkup periode Mesolitik dengan budaya
Hoabinh. Selain itu dipastikan adanya migrasi periode Neolitik ke pedalaman Wilayah
Budaya Gayo.
Untuk itu diperlukan survei pada gua dan ceruk di sekitar Danau Lut Tawar atau pada
wilayah-wilayah lainnya yang agak jauh dari pusat danau. Dengan harapan ditemukan
situs-situs baru yang akan memperkaya data arkeologis yang telah dihimpun selama ini.
2. Tujuan Penelitian
Melanjutkan penelitian sebelumnya yang menghasilkan beberapa data awal yang masih
perlu dibuktikan lebih lanjut, serta mengetahui bentuk aktivitas kehidupan manusia di dalam
memanfaatkan gua sebagai hunian. Penelitian ini juga berusaha untuk merekonstruksi
kehidupan manusia masa lalu di sekitar Danau Laut Tawar dan di daerah pedalaman
Sumatera bagian Utara terutama di punggung Bukit Barisan. Mencari priodesasi atau
pembabakan dengan adanya penggunaan logam (besi dan perunggu) dan tembikar dengan
ciri budaya Sa Huyn Kalanai.
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Selain itu, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi bagi manusia
pendukung dan kebudayaan Austronesia dan budaya lainnya di Indonesia bagian barat
dalam konteks nasional maupun regional. Berkaitan dengan itu akan dilakukan penggalian
pada areal yang diduga mengandung tinggalan budaya masa lalu serta identifikasi polahias
masa lalu dan masa sekarang di Wilayah Budaya Gayo. Informasi yang dihasilkan akan
disebarkan ke masyarakat di wilayah budaya Gayo, dalam bentuk Diskusi Kelompok
Terpumpun.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan metode eksploratif beralur penalaran induktif, dengan
penyaringan data secara vertikal melalui ekskavasi. Selain menggunakan penyaringan data
secara vertikal, pengumpulan data juga dilakukan secara horizontal pada beberapa variabel
lain, antara lain lingkungan, Pada ekofak akan dilakukan determinasi dan pada artefak akan
diamati morfologi dan, teknologinya. Proses dimaksud diharapkan memberikan kejelasan
akan cara hidup dan ciri budayanya. Analogi artefaktual dan ekofaktual juga akan dilakukan
dengan situs-situs lain berkonteks sama di wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atau
juga dengan situs-situs lain di Semenanjung Malaysia dan juga di Asia Daratan. Analisa
karbon melalui sampel yang ditemukan diharapkan dapat memperkaya data arkeologis di
sekitar Danau Lut Tawar. Dalam implementasi di lapangan, penelitian akeologi ini
memerlukan tahapan, metode, dan lingkup kegiatan yang harus diikuti. Ini dimulai dengan
proses pengumpulan data arkeologi dan etnografi serta informasi nilai penting melalui
survei/wawancara dan ekskavasi, pengolahan data, dan diharapkan diakhiri dengan
publikasi sebagai upaya sosialisasi hasil penelitian baik untuk kepentingan ilmiah maupun
masyarakat pada umumnya, menyangkut lingkup yang telah ditetapkan.
Selain itu, akan dilakukan analisis terhadap pola hias masa lalu dengan pola hias di masa
sekarang pada masyarakat Gayo kotemporer. Analisis laboratorium lainnya juga akan
dilakukan untuk mengetahui apakah fragmen gerabah yang ditemukan itu memiliki bahan
yang sama dengan bahan baku gerabah lokal. Hal tersebut dilakukan dalam upaya
merekonstruksi gambaran akan kehidupan masa lalu yang lebih baik. Analisa karbon
dilakukan pada 2 sampel baik yang ditemukan di Loyang Mendale ataupun di situs-situs
lainnya.
 Sumber Tertulis Beraksara Batak pada Sub-Etnis
di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara
1. Latar Belakang Masalah
Aksara Pasca-Palawa atau biasa disebut dengan aksara Sumatera kuno merupakan hasil
dari perkembangan bentuk aksara Palawa yang ada di Nusantara. Di Sumatera Utara, salah
satu bukti adanya pengaruh India adalah dengan ditemukannya sumber tertulis berupa
prasasti. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Sumatera Utara khususnya berada di
Kawasan Kepurbakalaan padang Lawas. Prasasti-prasasti tersebut dituliskan dengan
menggunakan aksara Pasca-Palawa (Sumatera kuno) yang secara paleografis mirip
dengan aksara Jawa kuno.
Unsur-unsur lokal tetap dipertahankan walaupun pengaruh budaya Hindu-Buddha
memberi pengaruh pada kebudayaan masyarakatnya. Seperti yang terlihat pada bentuk
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aksara lokal di Sumatera Utara. Dalam perkembangannya, muncullah varian bentuk aksara
pasca-Palawa (Sumatera kuno) ini, terutama dalam masyakarat beretnis Batak yang
disebut dengan aksara Batak. Aksara Batak mulai dikenal oleh masyarakat Batak dan
digunakan pada penulisan makam-makam kuno Batak, diantaranya pada makam kuno
Sutan Nasinok Harahap, makam kuno Raja Soritaon, makam kuno Lobu Tua, Makam kuno
Tuat Sohatembalon Siregar, dan beberapa bukti tertulis lainnya. Selain itu bukti tertulis
lainnya banyak juga dijumpai pada penulisan naskah-naskah kuno yang berupa pustaha
laklak, naskah bambu, dan juga naskah-naskah yang ditulis pada media tulang binatang.
Masyarakat beretnis Batak sendiri terdiri dari beberapa sub-etnis di antaranya sub-etnis
Angkola-Mandailing, Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak-Dairi. Ketujuh sub-etnis Batak
tersebut memiliki bahasa yang satu sama lain mempunyai banyak persamaan. Namun
demikian, para ahli bahasa membedakan sedikitnya dua cabang bahasa-bahasa Batak
yang perbedaannya begitu besar sehingga tidak memungkinkan adanya komunikasi antara
kedua kelompok tersebut. Bahasa Angkola, Mandailing, dan Toba membentuk rumpun
selatan, sedangkan bahasa Karo dan Pakpak-Dairi termasuk rumpun utara. Bahasa
Simalungun sering digolongkan sebagai kelompok ketiga yang berdiri di antara rumpun
utara dan rumpun selatan, namun menurut Ahli bahasa Adelaar (1981) secara historis
bahasa Simalungun merupakan cabang dari rumpun selatan yang berpisah dari cabang
Batak selatan sebelum bahasa Toba dan bahasa Angkola-Mandailing tersebut (Kozok
2009, 13).
Dari ketiga cabang bahasa-bahasa tersebut, terlihat juga adanya beberapa perbedaan
bentuk aksara Batak yang digunakan di sub-etnis tersebut. Mulai tahun 2014-2018 Balai
Arkeologi Sumatera Utara telah melakukan penelitian terkait bentuk-bentuk aksara dari subetnis Angkola-Mandailing yang merupakan cabang bahasa rumpun selatan. Dari hasil
penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa baik di Mandailing Natal, Tapanuli Selatan,
Padang Lawas maupun Padang Lawas Utara memiliki bentuk aksara yang sama baik itu
ina ni surat maupun anak ni surat nya. Hal ini menunjukkan bahwa aksara Mandailing dan
aksara Angkola tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan bisa dikatakan sama
sehingga bisa disebut sebagai bentuk aksara Angkola-Mandailing (Nasoichah et al. 2017,
47).
Penelitian terkait bentuk-bentuk aksara Batak pada rumpun utara berdasarkan bukti-bukti
tertulis baik itu berupa pustaha laklak, naskah bambu, maupun batu belum pernah
dilakukan. Hal inilah yang menjadi alasan pemilihan tema dalam rencana penelitian Balai
Arkeologi Sumatera Utara pada tahun 2020 dan seterusnya. Rumpun utara yang terdiri dari
sub-etnis Dairi, Pakpak, dan Karo akan menjadi rencana penelitian pada 3 tahun ke depan.
Penelitian tahun 2020 ini akan difokuskan pada Kabupaten Dairi karena sesuai dengan
informasi masyarakat terkait adanya temuan prasasti batu beraksara Batak di kabupaten
tersebut.
2. Tujuan Dan Manfaat
Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bentuk aksara Batak pada
sub-etnis Dairi berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ditemukan di Kabupaten Dairi,
Sumatera Utara serta kaitannya dengan budaya masyarakat Dairi di masa lalu. Melalui
penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan beberapa manfaat, terutama terkait
dengan penguatan identitas etnis, dalam hal ini masyarakat sub-etnis Dairi. Selain itu juga
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diharapkan dapat menjadi sebuah refleksi terhadap kebhinnekaan atau keragaman budaya
berdasarkan bentuk aksaranya dalam satu induk etnis, dalam hal ini Batak.
3. Metode
Objek kajian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis beraksara
Batak pada sub-etnis Dairi di Kabuaten Dairi, Sumatera Utara. Adapun hal yang menjadi
minat penelitian pada tahun 2020 ini berkaitan dengan bentuk paleografi aksara Batak pada
sub-etnis Dairi. Penelitian ini akan bersifat eksploratif yang disesuaikan dengan
permasalahan penelitian. Selain itu, alasan penelitian ini bersifat eksploratif juga
disebabkan karena kurangnya data arkeologis yang dapat digunakan sebagai bahan
interpretasi. Penelitian ini akan menggunakan model penalaran induktif, yang juga
disesuaikan dengan sifat penelitian yang eksploratif. Adapun analisis dan interpretasi akan
menggunakan model deskriptif-analitis yang akan berpijak pada data temuan di lapangan
selama penelitian berlangsung.
4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui dua cara yaitu survei dan wawancara.
a) Survei
Dalam penelitian ini survei akan dilakukan di beberapa desa/huta di Kabupaten Dairi
untuk mencari keberadaan sumber-sumber tertulis beraksara Batak Dairi. Sumbersumber tertulis tersebut bisa berupa prasasti, naskah-naskah kuno maupun
dokumen-dokumen pendukung lainnya. Adapun data tentang lokasi survei didapat
baik dari penelitian sebelumnya, studi pustaka, maupun wawancara singkat dengan
masyarakat setempat. Selain masyarakat setempat sebagai informan, beberapa
masyarakat akan dilibatkan langsung dalam kegiatan survei yang dimaksud. Melalui
survei tersebut diharapkan akan didapatkan peta keletakan, sebaran, deskripsi,
gambar maupun foto yang nantinya dapat digunakan sebagai data dukung dalam
interpretasi.
b) Wawancara
Adapun sasaran wawancara tersebut adalah masyarakat sekitar, tokoh masyarakat,
dan keluarga keturunan marga-marga yang ada di wilayah sub-etnis Dairi di
Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Data yang diharapkan berkaitan dengan penelitian
ini antara lain cerita turun-temurun, hubungan kekerabatan, dan peristiwa sejarah.
Diharapkan melalui wawancara tersebut akan didapatkan lokasi-lokasi baru terutama
berkaitan dengan keberadaan prasasti maupun naskah-naskah kuno beraksara
Batak yang nantinya akan menambah khasanah dalam interpretasi.
5. Analisis dan Sintesis
Data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian baik itu berasal dari survei maupun
wawancara selanjutnya akan dianalisis dan disintesiskan. Analisis data arkeologis yang
meliputi prasasti, naskah kuno, dan dokumen kuno, dan bukti arkeologis lainnya akan
menggunakan perangkat analisis komparatif dan konteks untuk menghasilkan gambaran
umum kondisi data di masa lalu.
Berkenaan dengan aspek lingkungan, analisis lingkungan rencananya akan dilakukan
dengan memadukan hasil analisis lingkungan saat ini dengan hasil analisis lingkungan
masa lalu yang dapat tercermin dari hasil analisis konteks. Diharapkan melalui analisis
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lingkungan tersebut dapat diperoleh gambaran umum kondisi lingkungan di masa lalu pada
saat eksistensi objek arkeologi tersebut dipakai oleh manusia pendukungnya.
6. Interpretasi
Hasil dari analisis data lapangan kemudian akan digunakan untuk menjawab permasalahan
yang dimunculkan. Adapun penggunaan teori dalam hal ini akan digunakan sebagai pengait
antar data lapangan. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa interpretasi dalam hal ini
bukanlah hal yang bersifat stabil dan final, melainkan dapat berubah seiring dengan
perkembangan data atau perangkat analisis yang baru. Beberapa permasalahan yang
belum dapat dipecahkan pada penelitian ini ataupun permasalahan baru yang muncul
dalam penelitian ini, akan dipaparkan agar penelitian ke depan dapat terjawab.



PENGELOLAAN KAWASAN TINGGALAN DINASTI SISINGAMANGARAJA DI
TANAH BATAK DALAM BINGKAI
TUJUAN-TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (SDGs)

1. Latar Belakang Masalah
Berawal dari keikutsertaan dalam sebuah forum diskusi terbatas (FORDITAS) yang
diselenggarakan oleh kelompok masyarakat pemerhati Kebudayaan Batak, yang
membahas tentang Dinasti Sisingamangaraja. Topik-topik bahasan setiap bulannya selama
FORDITAS berlangsung, perlu diperkuat kajian dan analisisnya melalui tambahan data
primer (lapangan). Kantor Balai Arkeologi Sumatera Utara sendiri, yang memfasilitasi
kegiatan FORDITAS ini, belum pernah melakukan penelitian yang terfokus tentang Dinasti
Sisingamangaraja. Maka dari saat itu, muncul pemikiran untuk melakukan penelitian
arkeologi sejarah dan kajian CRM sebagai langkah lanjutan.
Paradigma penelitian arkeologi terkini telah bergeser dari semula berkutat dengan
rekonstruksi masa lalu beserta penafsirannya yang bersifat murni keilmuan, kini dituntut
menghasilkan penelitian aplikatif/terapan. Penelitian arkeologi terapan pasti mendukung
percepatan pembangunan karena menyentuh kepentingan masyarakat umum (publik),
melalui tawaran solusi praktis terkait pengelolaan sumber daya budaya (SDB). Dalam Ilmu
Arkeologi, kajian pengelolaan sumber daya tersebut dinamakan Cultural Resource
Management (CRM).
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional sudah harus bersiap menghadapi arah rencana
strategis tahun 2020-2024 kedepan, yang menekankan pada pengembangan sumber daya
manusia
yang
menyokong
terwujudnya
tujuan
tujuan
pembangunan
berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 SDGs agar
diterapkan kepada benda cagar budaya. Zona inti kawasan tinggalan Dinasti
Sisingamangara yang berada di Bakkara, Kabupaten Humbang Hasudutan. Sebagai tanah
kelahiran Sisingamangaraja, Lembah Bakkara menawarkan wisata sejarah dengan
keindahan panorama alam kawasan Danau Toba.
Model signifikansi potensi sumber daya untuk dikelola dalam bingkai SDGs, sesuai dengan
arah kebijakan dari Badan Penelitian dan Pengembangan. Model yang dihasilkan
diharapkan dipakai sebagai salah satu output membantu percepatan pembangunan
berkelanjutan di kawasan tersebut secara SDGs. Hal ini yang melatar belakangi untuk
melakukan penelitian dikawasan tinggalan Dinas Sisingamangaraja.
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2. Tujuan dan manfaat
Model pengelolaan kawasan tinggalan Dinasti Sisingamangaraja dalam bingkai SDGs
merupakan model konseptual baru, yang mendesak perlu dibuat untuk disosialisasikan.
Kajian ini menetapkan nilai penting kawasan situs berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan
dan UU Cagar Budaya, hingga masuk tahapan kajian pengelolaan dalam bingkai SDGs.
Tidak adanya model pengelolaan seperti tujuan penelitian ini berpotensi menimbulkan
ketidakjelasan arah terhadap pemajuan kawasan sesuai amanat UU Cagar Budaya dan UU
Pemajuan Kebudayaan.
3. Metode
Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Dalam
kualitatif dan kuantitatif, subjek penelitian (informan stakeholder) merupakan orang-orang
yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya (SDB, SDA, dan SDM) yang
ada di kawasan tinggalan Dinasti Sisingamangaraja. Ada tiga kategori stakeholder yaitu :
Kalangan Institusi Pemerintah, Kalangan akademisi, dan Kalangan masyarakat umum
(publik).
Perbedaan data kuantitatif dan kualitatif, data kuantitaif didapat melalui wawancara kepada
informan terpilih, sedangkan data kuantitatif didapat dari responden saat mereka bersedia
mengisi kuesioner. Wawancara dengan para informan dan penyebaran kuesioner kepada
para responden, dilakukan setelah tahap observasi lapangan secara mendalam terhadap
sumber daya (SDB, SDA, dan SDM) yang ada di kawasan tinggalan Dinasti
Sisingamangaraja dan kawasan situs – situs pembanding. Tehnik observasi, wawancara,
dan penyebaran kuesioner, dapat dimulai pada saat berbarengan melakukan penggalian
pada daerah – daerah tertentu yang sudah mendapat izin pemilik tanah untuk digali.
Selanjutnya dilakukan studi perbandingan dengan kawasan situs yang dianggap identik
dengan Kawasan tinggalan Dinasti Sisingamangaraja. Kawasan situs yang masih berada
di wilayah kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara tersebut antara lain : kawasan situs makam
Sisingamangaraja XII, di Balige Kabupaten Toba Samosir, situs makam bangsawan yang
ada di Kabupaten Simalungun, Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau, dan situs Kota
Lama di Provinsi Riau. Situs – situs tersebut merupakan situs pemakaman bangsawan yang
pernah dikunjungi oleh peneliti (ketua Tim). Data pengamatan kekinian (dalam konteks
proposal penelitian ini) terhadap kawasan situs-situs pembanding, penting dinilai karena
bisa dibandingkan dengan kondisi masing-masing ketika dulu pernah dikunjungi oleh
peneliti. Apabila dianggap mengalami percepatan pembangunan yang signifikan, tentu
memiliki alasan logis untuk dianalisis dan diproyeksikan terhadap Kawasan tinggalan
Dinasti Sisingamangaraja.
Berdasarkan tahapan-tahapan diatas, selanjutnya data dianalisis, antara lain : analisis data
(hasil ekskavasi, survei permukaan kawasan situs, analisis CRM & SDGs, Antropologi,
Sejarah, dan Arsitektur Lingkungan). Draft model-model yang sudah dibuat, seperti : model
koordinasi antar instansi pemerintah, model pemberdayaan masyarakat, model
pengembangan kawasan kemaritiman. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD)
nantinya melibatkan guru-guru bidang studi sejarah dan ilmu sosial tingkat SMP dan SMA.
Adanya hubungan Supervisi/bimbingan kepada orang yang ahli dibidang aplikasi
permodelan SDGs, diharapkan membantu peneliti meningkatan pemahaman pengolahan
data SDGs sebelum dan sesudah dari lapangan.
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MENCARI JEJAK HUNIAN PRASEJARAH PADA SITUS-SITUS TERBUKA DI
SEKITAR TEPIAN DANAU SINGKARAK, SUMATERA BARAT

1. Latar Belakang Masalah
Danau Singkarak yang cukup luas sebagian merupakan wilayah administrasi Kabupaten
Solok, sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di
Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan (BPS Kab. Tanah Datar 2017, 3-7). Bagian
yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Solok berada di Kecamatan X Koto Singkarak
dan Kecamatan Junjung Sirih. Danau Singkarak merupakan danau yang cukup luas
dibandingkan dengan danau-danau lain yang terdapat di Kabupaten Solok, yaitu 129,7 Km2
(BPS Kab. Solok 2018, 21).
Hasil penelitian tahun 2019, secara umum lingkungan karst sekitar Danau Singkarak
memiliki gua-gua dan ceruk-ceruk alam yang sebagian dimanfaatkan sebagai tempat
aktivitas manusia dan sebagian tidak. Gua dan ceruk yang ada diketahui sebagian berada
di bagian barat Danau Singkarak, seperti gua-gua yang terdapat di Nagari Paninggahan
yaitu Gua Beringin dan Gua Carano. Gua Beringin dan Gua Carano terletak di Jorong
Kampung Tangah, Dusun Tabiang Biduak, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih,
Kabupaten Solok. Gua Beringin dan Gua Carano (Ngalau Carano) terletak tidak jauh dari
Danau Singkarak. Gua Carano posisinya lebih mendekati arah Danau Singkarak
dibandingkan dengan Gua Beringin, masing-masing berjarak 110 m dan 220 dari tepi danau
(lihat Gb.1.1).
Kedua gua itu dimanfaatkan sebagai gua hunian sementara yang berlangsung dari masa
prasejarah hingga sejarah. Aktivitasnya didukung oleh letak geografis yang berdekatan
dengan lingkungan danau yaitu Danau Singkarak. Lingkungan karst dan danau tersebut
menyimpan potensi sebagai sumber air dan sumber makanan dari dahulu bahkan ketika
manusia masih hidup dengan cara berburu dan meramu. Kondisi ruangan Gua Beringin,
dan Gua Carano cukup nyaman terutama bagian ceruknya, sehingga memungkinkan
sebagai tempat aktivitas manusia sebagai hunian sementara. Di Gua Beringin sebagian
ruangan guanya lembab dan gelap, kecuali di bagian ceruknya, sedangkan di Gua Carano
bagian ceruk dan guanya kering dan terang. Demikian juga hasil ekskavasi menjelaskan
bahwa kedua gua itu dimanfaatkan dari masa ke masa, yang menggambarkan adanya
budaya prasejarah (Neolitik) hingga sejarah.

Setelah mendapatkan gambaran berkaitan dengan situs-situs tertutup (gua atau ceruk) di
tepian Danau Singkarak, maka penelitian selanjutnya ingin mendapatkan gambaran
aktivitas yang berlangsung pada situs terbuka yang berada di wilayah tersebut. Setidaknya
melalui penelitian ini ingin mendapatkan data-data yang berkaitan dengan aktivitas di
bagian lain dari tepian Danau Singkarak, karena pada penelitian tahun 2019 baru
mendapatkan data pada bagian barat tepian Danau Singkarak.
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Gambar. 1.1. Peta lokasi Situs Gua Beringin dan Gua Carano
di Nagari Paninggahan (titik 1 & 2)

2. Tujuan dan Manfaat
2.1. Tujuan
Secara khusus penelitian arkeologi yang dilakukan di wilayah ini bertujuan untuk
mendapatkan data-data artefak, ekofak, fitur, kondisi stratigrafinya serta konteks temuan
lain guna mengetahui aktivitas masa lalu pada situs-situs terbuka di tepian Danau
Singkarak, Sumatera Barat. Selain itu untuk mengetahui kesamaan masa antara situs-situs
terbuka dengan situs-situs peguaannya. Serta mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dalam
konteks lingkungan alam dan budayanya.
Bertujuan untuk memperkaya khasanah penelitian arkeologi berkaitan dengan keberadaan
situs-situs di sekitar tepian Danau Singkarak yang memiliki beragam fungsi bagi manusia
sehingga menggambarkan keberagaman budayanya khususnya bagi wilayah Sumatera
Barat. Penelitian yang dilakukan juga bertujuan untuk dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang berguna bagi Ilmu Arkeologi khususnya, dan Ilmu Pengetahuan pada
umumnya.
2.2. Manfaat
Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk
aktivitas pada gua/ceruk, kronologi, serta lingkungannya dalam bentuk deskripsi maupun
analisis yang dalam. Selain itu juga dapat melengkapi peta yang menggambarkan
lingkungan situs dan peta persebaran situs prasejarah di wilayah Sumatera Barat. Secara
umum manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat merangkum hasil berkaitan dengan
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nilai-nilai penting - 5 (lima) nilai penting yang dijabarkan dalam UU No.11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya, yaitu: Nilai penting bagi Sejarah, Nilai Penting bagi Ilmu
Pengetahuan, Nilai Penting bagi Pendidikan, Nilai Penting bagi agama, Nilai Penting bagi
Kebudayaan dan membangun kesadaran dan wawasan budaya melalui arkeologi.
3. Metode penelitian
Metode yang diterapkan adalah penelitian kualitatif menggunakan alur penalaran induktif
dengan melakukan ekskavasi pada tempat terpilih untuk mengetahui kejelasan akan sisa
tinggalan budayanya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa
yang dipelajari, dan mengambil kesimpulan akhir (Bodgan & Biklen dalam Moleong 2014,
248). Logika yang dilakukan dalam penarikan kesimpulan penelitian kualitatif bersifat
induktif (dari yang khusus kepada yang umum). Karenanya, antara kegiatan pengumpulan
data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain. Prosesnya
berbentuk siklus, bukan linier. Analisis dilakukan secara kontinu dari pertama sampai akhir
penelitian (Bungin 2003, 68-69).
Sesuai dengan metode tersebut di atas maka tahap-tahap yang dilakukan adalah
pengumpulan data, analisis data, dan sintesis (Tanudirjo, 1989: 34). Pengumpulan data
primer diperoleh dengan survei permukaan dan ekskavasi. Survei permukaan dimaksudkan
untuk melihat permukaan tanah dalam ruangan ceruk/ gua terdapat artefak atau ekofak
sebagai bagian jejak-jejak pemanfaatan ceruk/ gua. Kemudian data primer tersebut
didukung dengan pengamatan morfologi gua, stratigrafi, maupun lingkungan sekitarnya.
Kerangka bentuk, ruang, dan waktu ini menyangkut lingkungan alam tempat situs itu
berada, juga dengan kondisi lingkungan budaya yang masih menyisakan jejaknya hingga
kini.



IDENTIFIKASI KAMPUNG LAMO RAMBAHAN, SEBAGAI BEKAS PERMUKIMAN
MASA KERAJAAN MELAYU DHARMASRAYA

1. Latar Belakang Masalah
Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini
merupakan pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dibentuk berdasarkan
Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Nama
Kabupaten Dharmasraya diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco.
Dalam prasasti tersebut Dharmasraya, disebutkan sebagai ibukota dari kerajaan Melayu
waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14 M.
Wilayah kekuasaan kerajaan Dharmasraya ini adalah merupakan sebagian dari wilayah
kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya.
Rambahan adalah salah satu situs yang disinyalir merupakan bekas ibukota kerajaan
Melayu Dharmasraya pada masa Adityawarman. Hal ini didukung dengan salah satu
temuan yang berkaitan dengan penemuan arca Amogapasha, yang dikirim Raja
Kertanegara dalam upayanya melaksanakan ekspedisi Pamalayu pada masa itu, walaupun
sebagian ahli berpendapat bahwa Padang Roco juga memiliki potensi yang sama karena
lapik arca Amogapasha yang memuat prasasti tersebut ditemukan di Padang Roco.
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Kepurbakalaan di Dharmasraya memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan kerajaan
Melayu seperti yang disebutkan dalam beberapa naskah kuno, yaitu Negarakertagama
serta pertulisan yang terdapat dalam prasasti pada lapik arca Amoghapasa. Dalam prasasti
maupun naskah, disebutkan bahwa Kertanegara sebagai penguasa Singasari pada tahun
1286 mengirimkan arca Amoghapasa melalui ekspedisi ke Swarnabhumi yang disebut
Pamalayu yaitu kerjasama antara kerajaan Singasari dengan kerajaan Malayu untuk
mengantisipasi ancaman ekspansi Mongol dibawah pimpinan Khubilai Khan. Arca
Amoghapasa dikirimkan sebagai tanda persahabatan kepada penguasa Malayu Srimat
Tribuwanaraja Mauliwarmadewa, yang kemudian ditempatkan di Dharmasraya. Prasasti ini
berangka tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, dituliskan pada arca Amoghapāśa hadiah
dari Sri Mahārājādhirāja Keṛtanagara Wikrama Dharmmottunggadewa raja dari kerajaan
Singhasari di Jawa untuk rakyat dan Raja Kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera.
Prasasti ini menceritakan bahwa pada tahun 1208 Saka, atas perintah raja Kertanegara
dari Singhasari, sebuah arca Amoghapasa lokeswara dipindahkan dari Bhumi Jawa ke
Swarnabhumi untuk ditegakkan di Dharmasraya. Dengan hadiah ini diharapkan agar rakyat
Swarnabhumi bergirang hati dan bersuka cita, terutama rajanya Sri Mahārāja Srīmat
Tribhuwanarāja Mauliwarmmadewa.
Namun, peran penting Dharmasraya tampaknya tidak berlangsung lama, sebab pada masa
Adityawarman (pertengahan abad ke-14 M) pusat politik dipindahkan ke daerah
Pagaruyung-Batusangkar. Beberapa situs diperkirakan merupakan pusat aktivitas
masyarakat Dharmasraya pada masa itu, antara lain, situs Padang Roco, yang merupakan
situs permukiman dan peribadatan, situs Pulausawah yang diduga merupakan situs
peribadatan serta aktivitas lain yang berkaitan dengan peribadatan, misalnya asrama bagi
para biksu, situs Awang Maombiak sebagai situs peribadatan serta situs-situs lain yang
umumnya merupakan bekas-bekas percandian. Adapun situs Rambahan sampai saat ini
belum pernah dilakukan penelitian. Situs ini diperkirakan merupakan areal permukiman.
Sampai sejauh ini, berdasarkan hasil survey permukaan tidak ditemukan adanya struktur
bangunan berbahan bata yang mengindikasikan bahwa situs tersebut merupakan tempat
peribadatan. Adapun indikasi bahwa areal tersebut merupakan areal permukiman, diketahui
dari adanya benteng-benteng tanah yang mengelilinginya.
2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang mendukung situs
tersebut sebagai bekas situs permukiman bagi masyarakat Dharmasraya pada masa lalu.
Melalui penelitian kali ini diharapkan didapat informasi mengenai periodisasi hunian situs
tersebut untuk dibandingkan dengan situs-situs lain, misalnya Padang Roco Pulau Sawah
dan sebagainya. Bagaimana peranan Kampung Lamo dibandingkan dengan keberadaan
situs-situs arkeologi lain di sekitarnya, seperti misalnya, Situs Padang Roco, Situs Pulau
Sawah, Awang Mombiak serta situs-situs lainnya. Terdapat kemungkinan bahwa situs
Kampung Lamo merupakan bekas ibukota kerajaan Dharmasraya, mengingat di lokasi
tersebut juga pernah Candi Pulau Sawah Kampung Lamo Rambahan ditemukan Arca
Amogapasha yang dalam catatan sejarah dikirimkan Raja Kertanegara dari Singosari ke
Ibukota Kerajaan Dharmasraya.
Menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengaan keberadaan Kampung Lamo pada
masa lalu, antara lain, bagaimana bentuk Kampung lamo berdasarkan keletakan bentengbenteng tanahnya, kedua adalah membuat peta keberadaan situs Kampung Lamo secara
detail beserta dengan komponen di bagian dalamnya. Selanjutnya, beberapa komponen
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seperti dimaksudkan di depan dianalisis serta dibandingkan dengan kondisi alam serta
informasi lain, seperti sejarah maupun cerita masyarakat untuk sampai pada suatu
kesimpulan yang cukup baik terhadap keberadaan Kampung Lamo, Rambahan, sebagai
situs permukiman pendukung kerajaan Melayu Dharmasraya dalam kerangka sejarah
kerajaan-kerajaan masa Hindhu – Buddha, selain Padang Roco dan Pulau Sawah yang
selama ini umum dikenal sebagai bagian dari pusat aktivitas keagamaan bagi Kerajaan
Dharmasraya pada masa lalu.
3. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan didapatkan informasi sejarah dan kepurbakalaan berkaitan
dengan aktivitas budaya manusia pendukung kebudayaan Hindu-Buddha di Dharmasraya.
Diperkirakan, rambahan adalah merupakan salah satu bekas permukiman kerajaan melayu
Dharmasraya sebelum kemudian Adityawarman memindahkan pusat kerajaannya ke
Pagaruyung. Kemungkinan merupakan bekas pusat kerajaan Dharmasraya pada masa
Adityawarman, atau setidaknya situs tersebut memiliki peran penting sebelum akhirnya
Adityawarman memindahkan pusat kerajaannya di Pagaruyung. Arti penting situs tersebut
ditandai dengan keberadaan arca Amogapasha serta susunan dan pola permukimannya
yang cukup baik. Benteng-benteng keliling serta saluran air dibangun dengan baik,
demikian juga dengan pemilihan lokasi yang berada di lokasi lebih tinggi namun tetap
mempertimbangkan faktor akses penghubung dengan dunia luar, yaitu sungai.
Melalui penelitian kali ini akan didapatkan informasi berupa peta tinggalan-tinggalan
monumental, antara lain benteng-benteng tanah, saluran air, serta keletakannya. Selain itu
akan dilakukan analisis baik terhadap artefak, hasil penggalian maupun terhadap kondisi
lingkungan yang mendukungnya dengan harapan dapat diketahui apakah peranan
Kampung Lamo tersebut dalam perjalanan sejarah Dharmasraya, serta latar belakang
sejarah dan budaya apa yang terdapat pada situs tersebut.
4. Metode dan Teknik
Keberadaan situs-situs yang menyebar di daerah hulu Batanghari, untuk menjelaskannya
diperlukan satu model pendekatan yang sudah dikenal oleh banyak arkeolog di beberapa
penjuru dunia, yaitu pendekatan ekologi (ecological approach). Konfigurasi keletakkan
situs-situs dan analisis lokasi, dapat digunakan sebagai sumber data untuk menelaah
subyek-subyek seperti persebaran penduduk, kepadatan penduduk, sistem perdagangan,
sistem sosial, sistem politik, dan sistem religi. Model pendekatan ini dijadikan landasan dan
pedoman dalam usaha pengumpulan data di lapangan. Dengan data yang sudah
dikumpulkan, dapatlah data itu diolah kemudian dan digunakan sebagai bahan untuk
membuat interpretasi.
Untuk mencoba menerapkan pendekatan ini, telah ditentukan sebagai daerah penelitian
ialah suatu wilayah berbentuk lingkaran dengan jari-jari sekitar 5 Kilometer berpusat pada
kompleks bangunan suci Padang Roco. Hal ini diasumsikan bahwa Padang Roco
merupakan pusat upacara yang terbesar di daerah itu. Sebagai suatu tindakan sementara,
luas dan batas-batas daerah penelitian bersifat arbiter. Hal ini disebabkan karena pada
akhirnya batas-batas wilayah budaya (Culture Area) yang menjadi tujuan akhir dari
penelitian ini, dan baru dapat ditentukan setelah penelitian yang lebih mendalam dan
menyeluruh dilaksanakan. Kajian ini merupakan kajian regional yang berdasarkan model
pendekatan ekologi dapat dipertimbangkan sebagai langkah awal untuk serangkaian
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penelitian arkeologi yang cakupannya lebih luas lagi, misalnya dari Kawasan Padang Roco
hingga Kawasan Tanah Datar yang masih satu lingkung budaya.



MELACAK JEJAK BUDAYA HIDUP MENETAP MASYARAKAT BATAK TOBA DI
PULAU SAMOSIR

1. Latar Belakang
Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba telah dicanangkan sebagai salah
satu wilayah yang sangat penting dalam kaitannya sebagai tujuan wisata di Sumatera
bagian utara. Berkaitan erat dengan banyaknya peninggalan budaya megalitik.
Keberadaan tinggalan arkeologis dan juga folklor masyarakat menjadi acuan utama dalam
melacak jejak aktivitas manusia pada masa lalu di Pulau Samosir. Menyikapi hal tersebut,
maka sangat diperlukan penelitian arkeologi yang intensif di Kabupaten Samosir ini,
khususnya menyangkut aktivitas masa lalu yang berkaitan dengan unsur megalitik terutama
di sekitar wilayah gunung Pusuk Buhit.
Dari seluruh hamparan wilayah Tanah Batak, Pulau Samosir dan daratan sekitar Danau
Toba memiliki peninggalan arkeologi yang paling padat, sehingga patut diduga bahwa
kawasan ini sejak dahulu sudah menjadi wilayah domestifikasi dan pemukiman menetap.
Dalam folklor masyarakat Batak Toba, disebutkan bahwa Nenek Moyang Orang Toba yaitu
Si Raja Batak, turun dari langit dan mendarat di puncak gunung Pusuk Buhit. Dalam folklor
orang Batak Toba diceritakan bahwa hunian awal Si Raja Batak berada di sekitar gunung
Pusuk Buhit. Diasumsikan sebagian dari folklor itu memiliki kebenaran.
Kondisi demikian sangat memungkinkan untuk dijadikan kawasan pemukiman menetap
sejak dahulu kala. Hasil survei dan ekskavasi telah membuktikan bahwa Desa Sianjur MulaMula merupakan salah satu pemukiman tertua di kawasan Toba. Di samping Desa Sianjur
Mula-Mula, di kawasan sekitar kaki gunung Pusuk Buhit masih terdapat dua desa lain yang
memiliki bentang alam yang mirip dengan Desa Sianjur Mula-Mula, tetapi sampai sekarang
belum pernah dieksplorasi baik dalam bentuk survei maupun ekskavasi.
Mengingat sudah sulit mencari lahan yang dapat diekskavasi di Sianjur Mula Mula, sudah
waktunya fokus perhatian ditujukan untuk melakukan survei dan ekskavasi di Desa
Limbong. Diharapkan data yang bakal diperoleh di Desa Limbong dapat memperkaya data
yang sudah diperoleh di Desa Sianjur Mula-Mula. Data dari Desa Limbong dapat dijadikan
bahan pembanding dalam mengkaji pembentukan pemukiman awal di kawasan Danau
Toba, yang diduga memiliki peranan yang sama pentingnya dengan Desa Sianjur MulaMula.
2.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode eksploratif beralur penalaran induktif, dengan
penyaringan data secara vertikal melalui ekskavasi. Selain menggunakan penyaringan data
secara vertikal, pengumpulan data juga dilakukan secara horizontal pada beberapa variable
lain, antara lain sebaran perkampungan, genealogi masyarakat (identitas
masyarakat/marga) dan lingkungan. Selain survei dan ekskavasi juga dilakukan wawancara
mendalam dengan informan kunci untuk mendapatkan data etnografi. Disamping
wawancara mendalam juga dilakukan upaya mencari informasi melalui kegiatan FGD
dengan melibatkan para responden yang terpilih. Dalam analisis artefaktual dan ekofaktual
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diperlukan teknik pertanggalan radio karbon (C14). Dalam implementasi di lapangan,
penelitian arkeologi ini akan didahului dengan survei dan wawancara terbuka, untuk
kemudian dilakukan penggalian di wilayah terpilih. Selanjutnya data yang ditemukan akan
diidentifikasi dan dipilah menurut morfologi dan teknologinya untuk kemudian
diinterpretasikan sebelum diakhiri dengan pelaporan dan publikasi sebagai upaya
sosialisasi hasil penelitian baik untuk kepentingan ilmiah maupun masyarakat pada
umumnya, menyangkut lingkup yang telah ditetapkan.
3.

Pengumpulan Data

Seperti yang telah diuraikan di atas maka pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan
survei dan ekskavasi. Kegiatan survei dilakukan di seluruh wilayah Desa Limbong dengan
metode transek. Berdasarkan hasil survei, lalu dipilih titik-titik lokasi yang akan diekskavasi.
Kajian pustaka. Kegiatan ini meliputi penelusuran dan telaah tulisan para sarjana, hasil
penelitian di tempat lain, dan hasil peneltian sebelumnya di kawasan Toba.
Survei tahapan yang dilakukan :
1. Survei arkeologi yang meliputi survei permukaan dengan metode transek.
2. Survei antropologi, melakukan wawancara mendalam dengan para informan.
3. Survei Sejarah, melakukan wawancara mendalam dengan para narasumber (tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan)
4. Survei Lingkungan, melakukan observasi cermat terhadap karakteristik bentang
alam, melakukan pengumpulan data-data hidroklimat, geohidrologi, pedologi,
biodiversiti
5. (keanekaragaman hayati) untuk menghitung kemampuan sumber daya lahan dan
sumber daya air.
6. FGD (Focus Group Discussion) dengan mengundang tokoh masyarakat, informan
kunci dan narasumber yang mengetahui informasi tentang riwayat Desa Limbong.
Dalam rangka memajukan sektor pariwisata di kawasan Danau Toba.
Pengumpulan data melalui ekskavasi dimulai dari :
1. Pembuatan layout situs
2. Membuka kotak penggalian dengan teknik box dan spit
3. Observasi cermat selama eksavasi.
4. Mengumpulkan semua temuan artefaktual dan ekofaktual
5. Melakukan klasifikasi temuan berdasarkan ciri-ciri atribut tertentu.
6. Melakukan analisis temuan, meliputi aspek-aspek bentuk, bahan, teknologi
pembuatan, fungsi, kontekstual dan sebarannya pada aspek keruangan.

4.

Tujuan dan Manfaat

4.1. Tujuan Adapun tujuan penelitian ini antara lain:
- Untuk mengetahui bentuk aktivitas manusia masa lalu di Desa Limbong.
- Untuk mengetahui hubungan relasi antara Desa Sianjur Mula-Mula dengan Desa
Limbong di dalam konteks sebagai hunian awal masyarakat Batak Toba.
4.2. Manfaat Hasil penelitian ini bermanfaat untuk :
- Menambah perbendaharaan pengetahuan tentang proses pembentukan budaya
hidup menetap di kalangan masyarakat Batak Toba pada masa lampau.
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- Menambah pengetahuan tentang aktivitas kehidupan sehari-hari, interaksi manusia
dengan lingkungan dan relasi antar desa pada masyarakat Batak Toba pada masa
lampau.
- Menambah jumlah Geopoint (Desa Sianjur Mula-Mula dan Desa Limbong) di dalam
Geosite Pusuk Buhit, dan di dalam Geo Area Samosir.


TINGGALAN ARKEOLOGI BAWAH AIR DI PESISIR UTARA
PULAU BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU\

1. Latar Belakang
Pesisir utara Pulau Bintan merupakan wilayah yang sangat strategis. Wilayah perairannya
merupakan salah satu wilayah terdepan yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.
Khususnya bagian ujung timur laut Pulau Bintan, yang merupakan jalur persimpangan
pelayaran dari arah utara menuju ke barat dan ke selatan. Pelayaran menuju barat akan
melalui bagian utara Pulau Bintan dan masuk ke arah Selat Malaka.
Kondisi arah angin menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas pelayaran dan perniagaan
dalam skala besar dan berlangsung terus-menerus. Hasil yang telah dicapai dari hasil
ekskavasi di Bukit Kerang Kawal dari tahun 2011-2016 indikasi adanya penentuan nilai
penting situs, potensi konflik, temuan hasil ekskavasi berupa temuan alat batu prasejarah
(Simatupang, dkk. 2016, 25 – 46). Pada tahun 2016 oleh Koestoro (2017) hingga 2019 telah
dilakukan penelitian terhadap lokasi situs yang memiliki tinggalan arkeologi bawah air di
sekitar pesisir utara Pulau Bintan. Mulai dari Pulau Koko, Pulau Wangkang/Pulau Berakit,
dan Pulau Sumpat di bagian timurlaut Pulau Bintan tahun 2018, serta perairan Pengudang
Desa Pengudang dan perairan Senggiling, Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong
(Purnawibowo, 2019).
Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Pulau Bintan merupakan persimpangan lalu lintas
laut. Adapun di bagian utaranya merupakan persimpangan dua jalur, pertama jalur lintasan
Selat Malaka – Pesisir Timur Semenanjung Malaya – Teluk Thailand hingga ke Cina, kedua
jalur lintasan Selat Malaka – Pesisir Utara Borneo – Philipina – Cina atau ke Nusantara
bagian Timur. Berdasarkan uraian tersebut Pulau Bintan memiliki potensi tinggalan
arkeologis berkenaan dengan aktivitas perniagaan di masa lalu, khususnya di Pulau Bintan
bagian utara yang menjadi persimpangan dua jalur perekonomian melalui laut.
Daerah pesisir utara Pulau Bintan merupakan bentang alam pantai yang lokasinya
dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan masyarakat
dari tempat lain pada masa lalu. Hasil riset tinggalan arkeologis yang telah didapatkan di
ketiga lokasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Perairan Desa Pengudang memiliki potensi
tinggalan yang berasal dari abad ke-12 hingga ke-14 Masehi berupa mangkuk dan piring
celadon; 2) Perairan Senggiling di Desa Sri Bintan memiliki potensi arkeologis dari masa
abad ke-19 hingga ke-20 Masehi; 3) Adapun di perairan Pulau Wangkang atau Pulau
Berakit memiliki potensi arkeologis dari abad ke-15 hingga ke-17 Masehi (Purnawibowo
2019, 110).
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Peta Situs Senggiling dan Pengudang

2. Tujuan, Sasaran, dan Manfaat
2.1. Tujuan
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi bentuk dan sebaran
tinggalan arkeologi bawah air di lokasi perairan Pengudang dan perairan Senggiling. Serta
menentukan potensi pemanfaatan yang relevan dalam pengembangan situs arkeologi
bawah air, untuk kepentingan di masa mendatang tanpa mengesampingkan aspek
pelestarian dan pelindungannya.
2.2 Sasaran
Sasaran penelitian difokuskan terhadap data arkeologis yang berada di bawah air di dua
lokasi, yaitu perairan Pengudang dengan data keramik asal abad ke-12 hingga ke-14
Masehi serta perairan Senggiling dengan kapal karam dan muatannya yang berasal dari
masa abad ke-19 Masehi.
2.3. Manfaat
Secara umum penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai langkah identifikasi awal potensi
dan sebaran tinggalan arkeologis yang ada di kedua lokasi tersebut. Sumber dan potensi
melimpah di wilayah pesisir utara Pulau Bintan merupakan perwajahan daya arkeologi
maritim dalam wujud tinggalan arkeologi bawah air yang terpendam di bawah laut dan
pesisir NKRI. Dengan penelusuran potensi arkeologis, diharapkan mampu memberikan
manfaat alternatif pembangunan negara dari bidang kebudayaan sektor arkeologi bawah
air di samping sumberdaya kebudayaan sektor adat istiadat dan kesenian yang telah ada
di wilayah tersebut.
3. Metode penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penilaian signifikasi tinggalan arkeologi bawah air
sesuai dengan kaidah yang dipandu dalam the UNESCO Manual for Activities directed at
Underwater Cultural Heritage (Maarleveld, Guérin, and Egger 2013). Penelitian ini
menggunakan empat tahapan, yaitu: studi literatur awal, eksplorasi bawah air, analisis, dan
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publikasi. Perekaman situs bawah air akan dilakukan dengan alat akustik sonar dan teknik
perekaman fotogrametri. Pengukuran detail dilakukan sesuai dengan SOP Nautical
Archaeology Society berupa teknik baseline, quadran, dan grid guna mendapatkan peta
sebaran situs yang detail.
Untuk dapat menyelesaikan permasalahan, mencapai tujuan dan sasaran yang diajukan
dalam proposal ini, akan digunakan metode penelitian. Metode penelitian yang akan
digunakan adalah observasi lapangan dan kajian pustaka yang didukung oleh analisis
arkeologis dan laboratoris terhadap tinggalan arkeologi yang didapat. Observasi yang akan
dilakukan adalah observasi bawah air. di dua lokasi, yaitu perairan Pengudang dan perairan
Senggiling dan dilakukan dengan tiga cara.
-

Cara pertama adalah dengan menggunakan alat sonar yang bertujuan untuk
menentukan gambaran umum luasan dan kondisi dasar laut dengan radius tertentu di
Pengudang dan Senggiling.

-

Cara kedua hasil citra sonar kemudian dimanfaatkan untuk melaksanakan transek
permukaan dasar laut di perairan Pengudang dan Senggiling yang bertujuan untuk
membuat titik lokasi lubang uji bawah air. Berdasarkan hasil sonar dan transek akan
menentukan jumlahan kotak ekskavasi bawah air.

-

Cara ketiga beberapa lokasi ditandai berdasarkan hasil citra sonar dan transek,
berikutnya adalah membuat kotak Test Pit (lubang uji) bawah air dengan sistem box
dan grid di dua situs bawah air ukuran kotak yang rencananya akan dibuat adalah
masing-masing 10 kotak ekskavasi di setiap lokasi.

Model tersebut didasarkan atas observasi bawah air di kedua lokasi situs. Berdasarkan
hasil survey dan telaah multidisiplin arkeologi maritim, akan didapatkan suatu model dalam
pemanfaatan dua situs bawah air tersebut untuk dijadikan sebagai wisata bawah air.
Selanjutnya untuk mengetahui jenis kayu yang dipakai untuk membuat kapal di perairan
Senggiling dilakukan analisis spesias kayu dari tiga bagian kapal yang berbeda. Analisis
XRF terhadap pasak logam yang telah ditemukan, serta analisis Radiokarbon C14 untuk
bagian kayu kapal yang di sampel 2 buah untuk memastikan kerangka waktu
pembuatannya, selain teknologi pembuatan kapal yang perlu diperdalam lagi.
4. Subjek penelitian
Subjek dari penelitian arkeologis secara umum adalah objek material budaya manusia yang
berupa sisa-sisa aktivitas kehidupan manusia masa lalu yang telah ditinggalkan. Data
tersebut dapat dipakai untuk menelaah masa lalu di suatu wilayah. Beberapa subjek
penelitian yang nantinya diharapkan akan didapatkan di lokasi penelitian adalah fragmen
keramik lama, fragmen tembikar lama, bila memungkinkan didapatkannya fragmen rangka
kapal lama (shipwreck) di lokasi penelitian.



PESISIR BARAT ACEH DALAM KONTEKS BUDAYA MASA PRASEJARAH DI
SUMATRA BAGIAN UTARA

1.

Latar Belakang

‘Survei Gua dan Ceruk Arkeologis di Pesisir Barat Aceh, Provinsi Aceh’ tahun 2018 oleh
Balai Arkeologi Sumatera Utara menghasilkan adanya tiga buah gua dan ceruk yang
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mempunyai potensi hunian dan penelitian lebih lanjutan, yaitu Gua Mabitce, Gua
Tuandigedong, Gua Ek Leunthie. Pada penelitian ‘Pesisir Barat Aceh dalam Konteks
Budaya Masa Prasejarah di Sumatra Bagian Utara’ tahun 2019 (tahap I), Gua Mabitce
menjadi lokasi pertama yang diteliti dan diperoleh gambaran tentang adanya bukti hunian
di Gua Mabitce. Temuan artefak batu di Gua Mabitce memiliki karakteristik artefak batu
yang mencirikan karakter budaya Hoabinhian (Sumatralith, Split Pebble) yang berkembang
di Asia Daratan. Akan tetapi, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai reabilitas,
variabilitas, dan kompleksitas dari budaya Hoabinhian tersebut (Setiawan, dkk 2019).
Gua yang pada tahun 2019 masuk dalam rencana penelitian namun belum dapat dilakukan
adalah Gua Tuandigedong dan Gua Ek Leunthie. Kedua gua tersebut terletak di Kecamatan
Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Gua Tuandigedong yang terletak di Gampong Keutapang,
Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Gua ini berada tepat dipinggir Jalan Raya
Banda Aceh-Meulaboh dan berada di bagian bawah lereng perbukitan Karst Lhoong. Gua
ini berada pada koordinat 5,222188 LU dan 95,278012 BT (UTM 46N 752506.41
577681.77). Gua ini memiliki morfologi ruang yang sangat luas dengan dua pintu
menghadap ke selatan (1800) dengan permukaan lantai gua relatif datar dan kering.
Intensitas pencahayaan dan sirkulasi udara sangat baik. Lokasi gua ini berada satu bukit
dengan Gua Pari yang berada di selatannya. Gua ini juga berjarak + 1 km dengan Krueng
Lhoong yang berada di utaranya dan + 2 km dari garis pantai sekarang di bagian baratnya.
Gua ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lokasi pengambilan guano. Oleh karena itu,
sebagian besar lantai gua pada bagian ruangan gua bagian dalam telah digali hingga
batuan dasarnya. Bagian yang masih relatif terjaga masih ditemukan pada bagian pintu
masuk gua dan ruangan bagian selatan. Pada lokasi ini ditemukan cukup banyak manuport
batu yang mungkin berasal dari Krueng Lhoong yang berada di utaranya, namun belum
ditemukan adanya artefak batu pada saat survei dilakukan. Temuan permukaan di gua ini
adalah fragmen-fragmen tulang binatang teridentifikasi sebagai tulang pelvis babi hutan
(Sus sp) dan rusa (Cervus sp) (Setiawan 2018)
Pada penelitian tahun 2019 juga dilakukan survei pada lokasi-lokasi yang belum disurvei
pada tahun 2018. Pada survei tersebut ditemukan satu gua yaitu Gua Paroi Indah. Gua ini
berada di wilayah Gunung Paro, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Gua ini
berada di puncak sebuah bukit di sebelah Pantai Paroi Indah. Gua yang ditemukan memiliki
dua pintu, yang salah satu pintunya menghadap ke arah Samudera Indonesia. Gua ini
memiliki dimensi ruang yang sangat lebar dengan sedimen yang sangat tebal. Hal tersebut
terlihat pada bagian yang telah ditambang yang berada di bagian tengah gua. Lantai gua
relatif kering dan memiliki permukaan yang datar. Lokasi gua ini kini sedang dibangun untuk
dimanfaatkan sebagai sarang burung walet. Secara umum, Gua Paroi Indah ini sangat
potensial sebagai lokasi hunian karena memiliki morfologi ruang yang luas, lantai kering,
dan memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang sangat baik. Gua ini sangat layak untuk
diteliti lebih lanjut karena memiliki potensi penelitian arkeologi cukup besar (Setiawan dkk.
2019, 58-59)
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Gambar 1.1. Lokasi gua yang akan diteliti pada tahun 2020
(Gambar oleh Taufiqurrahman Setiawan 2020)

Gambar 3.1. Roadmap penelitian Pesisir Barat Aceh dalam Konteks Budaya
Masa Prasejarah di Sumatra Bagian Utara
B. Temu Ilmiiah Arkeologi
Kegiatan Temu Ilmiah Arkeologi di tahun 2020 ini terlaksana dengan baik. Sebagai
narasumber Bapak Bungaran Anthonius Simanjuntak (BAS) seorang Profesor Guru Besar
(FIS) Sosiologi Antropologi Unimed dan Kepala Balai Arkeologi Sumatera Utara.
Diskusi ini diharapkan adanya peningkatan proposal jauh lebih baik dari yang sudah kita
lakukan. Output yang dihasil dalam kegiatan TIA ini berupa laporan pelaksanaan kegiatan,
sedangkan outcome adanya meningkatnya pengetahuan para peneliti khususnya terutama
dalam pedoman penyusunan proposal, (skripsi, tesis maupun disertasi) dalam proses
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pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian. Dengan adanya kegiatan ini,
diharapkan kualitas proposal dan hasil penelitian dari para peneliti di Balai Arkeologi
Sumatera Utara dapat lebih meningkat.
C. Peningkatan Jiwa Korsa Pegawai
Peningkatan jiwa korsa yang sering disebut dengan kegiatan outbond dapat terlaksana
dengan sukses yang berlangsung di Hotel Niagara Prapat – Sumatera Utara. Kegiatan ini
memberikan pelajaran bagaimana memahami pendapat dan perbedaan dari orang lain dan
dalam memecahkan masalah secara berkelompok. Menumbuhkan kemampuan
komunikasi yang baik dengan orang lain. Melatih kemandirian dan kebersamaan,
kepemimpinan atau leadership dalam suatu kelompok. Sehingga jika terjadi masalah,
pegawai dengan pimpinan saling berkolaborasi (bersama) untuk memecahkan masalah
tersebut. Dan memberikan semangat, penyegaran dan refreshing jiwakorsa seluruh
pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Sebaiknya tetap dilaksanakan setiap tahun untuk menunjang kebersamaan dalam
berkinerja sebagai outcame, dan laporan kegiatan sebagai outputnya.
D. Pameran Arkeologi
Kegiatan penelitian arkeologi di berbagai wilayah harus diaplikasikan ke dalam kegiatan
lain yang berkaitan dengan publikasi hasil penelitian. Selain penerbitan berupa
pameran/publikasi/promosi. Kegiatan pameran merupakan sarana untuk memperkenalkan
sekaligus memasyarakatkan arkeologi. Tanggung jawab ilmiah, Balai Arkeologi Medan
adalah mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya arkeologi. Kegiatan Pameran
dilaksanakan dua kali dalam 1 tahun anggaran 2020 dan direncanakan akan dilaksanakan
pada bulan Mei di Kota Medan dalam kegiatan Hardiknas dan Juli-Agustus di luar Sumatera
Utara (rincian anggaran terlampir).
E. Pengenalan Arkeologi
Penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui pengenalan arkeologi tahun ini
dilaksanakan di Kabupaten Tanah Karo, Aula Dinas Pendidikan Tanah Karo. Narasumber
dari peneliti memberikan penjelasan dan sistim kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara saat
melakukan ekskavasi maupun survei. Peserta dari kegiatan ini akan melibatkan siswa/i,
tingkat SMP, SMA sederajat sebanyak 50 orang, serta beberapa guru pendamping.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4-6 Maret 2020 dan direncanakan bulan April-Mei
2020 pada saat kegiatan Hardiknas. (rincian anggaran terlampir).
F.

Penerbitan Jurnal/Majalah

Penerbitan merupakan bagian akhir dalam menyampaikan hasil penelitian. Dan menjadi
informasi yang sangat berguna di masyarakat. Balai Arkeologi Sumatera Utara memiliki
wadah publikasi, yaitu Berkala Arkeologi “SANGKHAKALA” yang terbit dua kali dalam satu
tahun, yang memuat artikel-artikel arkeologis maupun ilmu bantu lainnya. Pada tahun ini,
diprogramkan Sangkhakala edisi Vol. 23 Mei no. 1 dan Vol. 23 November no. 2 tahun 2020
masing-masing setiap nomor sebanyak 380 eksemplar.
Buka lain yaitu berupa Bunga Rampai bertopik tentang “Kearkeologian di Provinsi Riau dan
Kepulauan Riau”, diperkirakan terbit di bulan November 2020. Dalam 25 Tahun berdirinya
Balai Arkeologi Sumatera Utara juga membuat suatu buku yang bernuansa hasil penelitian
di wilayah kerja Balai Arkeologi yang memiliki 5 wilayah kerja 600 eksemplar (rincian
anggaran terlampir).
30

G. Rumah Peradaban
Peran Arkeologi dalam memajukan peradaban Indonesia adalah sebagai pembentuk
identitas dan karakter bangsa, sebagai sarana untuk pembentukan pola pikir dan sikap
mental, memajukan adab dan kemampuan bangsa. Antara lain masih lemahnya daya saing
bangsa menghadapi globalisasi, apresiasi keragaman budaya, kemampuan dan kreativitas
bangsa dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan jaman. Rumah Peradaban
diharapkan mampu menjadi salah satu wujud nyata upaya menanggulangi isu-isu tersebut.
Tahun 2020, rangkaian kegiatan Rumah Peradaban akan dilaksanakan di dua lokasi yaitu
di Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Samosir, dan direncanakan akan
dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2020 (rincian anggaran terlampir).
H. Layanan Perkantoran
Kegiatan Layanan Perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan, pengadaan
keperluan sehari-hari perkantoran dan honor pramubakti, sopir, satpam, cleaning service,
instruktur senam, pemeliharaan inventaris kantor dan kendaraan dinas, pemeliharaan
gedung dan halaman kantor, langganan daya dan jasa, operasional perkantoran dan
pimpinan serta penyelenggaraan kegiatan pimpinan. Berikut rincian anggaran layanan
perkantoran:
1. Gaji dan Tunjangan
Pembayaran dilakukan setiap bulan (rincian anggaran terlampir);
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Untuk mendukung kegiatan di kantor Balai Arkeologi Sumatera Utara maka pada
tahun anggaran 2020 telah mengangkat 12 (dua belas) orang Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri terdiri dari 1 (satu) orang pengemudi, 2 (dua) orang
pramubakti, 4 (empat) orang tenaga kebersihan (cleaning service), serta 5 (lima)
orang Satpam.
3. Kerjasama
Dalam melaksanakan kegiatan setiap tahunnya, Balai Arkeologi Sumatera Utara
senantiasa membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan instansi-instansi
terkait, baik dalam kegiatan penelitian bersama ataupun penyebarluasan informasi
kearkeologian, contohnya :


Kerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB),
penanganan kasus-kasus kepurbakalaan, pemanfaatan situs dan lain-lain di
wilayah kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara;



Kerjasama penelitian dengan BPCB Batusangkar dan BPCB Banda Aceh di
wilayah kerjanya;



Melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Kota Medan dalam penanganan
benda arkeologi di Provinsi Sumatera Utara.



Melakukan kerjasama pameran kepurbakalaan dengan instansi terkait dalam
wilayah kerja Balai Arkeologi Sumatera Utara.
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4. Perpustakaan
Kegiatan perpustakaan tahun 2020 difokuskan pada pengelolaan terkait dengan
pendataan buku-buku secara komputerisasi dan peningkatan pelayanan. Beberapa
kegiatan pengelolaan perpustakaan mencakup :
 Klasifikasi buku yang sesuai dengan sistem yang telah ditentukan;
 Pelayanan peminjaman dan pengembalian buku;
 Pelayanan referensi dan penelusuran informasi;
 Pengelolaan kliping surat kabar harian (Nasional dan lokal) tentang berita atau
artikel yang berhubungan dengan kearkeologian dan kebudayaan;
 Pemeliharaan semua jenis/bahan pustaka seperti perbaikan buku-buku yang
rusak, label, penjilidan dan pembersihan, penataan dan fumigasi;
 Memasukkan data buku perpustakaan ke dalam aplikasi slim
 Rekapitulasi buku perpustakaan hasil pembelian Balai Arkeologi Sumatera Utara.
5. Dokumentasi
 Penyusunan pedoman teknis pengelolaan dokumentasi berupa dokumen foto
dan dokumen gambar;
 Merekam kegiatan penelitian melalui kegiatan pemotretan dan penggambaran
serta pemetaan situs-situs yang sedang diteliti;
 Penataan dokumen foto serta dokumen gambar/peta topografi;
 Menyelesaikan desaian untuk penerbitan buku, poster, benner dan lain-lain.
 Melakukan pemeliharaan dan penyimpanan dokumen foto/gambar secara
sistematis;
 Melakukan pemeliharaan peralatan dokumentasi dan peralatan gambar.
6. Pangkalan Data
 Mengumpulkan keterangan tentang situs dan obyek arkeologi di wilayah kerja
Balai Arkeologi Sumatera Utara baik yang telah diteliti maupun yang belum. Data
tersebut diolah untuk dijadikan acuan bagi rencana penelitian maupun kepentian
lain yang lebih luas;
 Pencatatan sumber data pendukung berupa referensi maupun laporan penelitian
dan temuan yang berasal dari luar Balai Arkeologi Sumatera Utara;
 Membuat database situs dan temuan hasil penelitian;
 Memperbaharui peta sebaran situs di wilayah kerja Balai Arkeologi Sumatera
Utara.
7. Pelaporan
Ada 2 (dua) bentuk pelaporan yang harus dikerjakan, pertama merupakan laporan
hasil penelitian yang dibuat oleh tim yang melaksanakan penelitian di lapangan,
sedangkan yang kedua adalah laporan yang mencakup seluruh kegiatan Balai
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Arkeologi Sumatera Utara dalam bentuk laporan kegiatan bulanan dan tahunan
(LAKIP). Kegiatan penyusunan kedua laporan tersebut di bawah koordinasi Kepala
Subbag Tata Usaha Balai Arkeologi Sumatera Utara.

I. Kegiatan Ketatausahaan
1. Kepegawaian
a) Kenaikan Pangkat 2020 :
- Andre Restiyadi dan Taufiqurrahman S. dari III/b ke III/c
- Sri Elfina dari III/b ke III/c (dalam proses)
b) Kenaikan Berkala :


Bulan Januari
- Umi N. Syahra







Bulan Februari
- Churmatin Nashoicah

- Andre Restiyadi

- Taufiqurrahman

- Dekson Munte

Bulan Maret
- Ketut Wiradnyana

- Nurlela

- Ery Soedewo

- Nenggih Susilowati

- Repelita W. Oetomo

- Dyah Hidayati

- Suhadi

- Madhiyas C. Handrayani

Bulan Mei
- Jufrida

- Defri E. Simatupang,

- Stanov Purnawibowo

- Elisabeth Yuniati

- Masdar


Bulan Agustus
- Briska FT Sitanggang



- Pesta HH. Siahaan

Bulan Oktober
- Kimlai Tarigan
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c) Tugas dan Izin Belajar
No.

Nama

Pendidikan/
Program

Waktu

Ket.

1

Ery Soedewo SS., M. Hum

S3- Program IlmuIlmu Humaniora UGM

September 2014 –
September 2020

Januari
2020Selesai

2

Defri E. Simanjuntak, SS.,
M.Si

S3 – Program
studi Pengelolaan
SDA
dan
Lingkungan - USU

11 Februari 2016 11 Februari 2020

Berlangsung

3

Churmatin Nashoicah

S2 – Program
Linguistik - USU

September 2018 –
September 2020

Berlangsung

4

Repelita Wahyu Oetomo, SS

S2 – Anhtropologi
dan Sosiologi Unimed

September 2019 –
September 2021

Berlangsung

5

Dyah Hidayati, SS

S2 – Anhtropologi
dan Sosiologi Unimed

September 2019 –
September 2021

Berlangsung

d.

Berusaha meningkatkan SDM melalui mengikuti beberapa diklat, pelatihan,
simulasi, sosiolisasi, dan pendidikan luaran lainnya.

e.

Melakukan penyusunan database kepagawaian (dengan menggunakan kartu
dan buku induk pegawai) maupun menggunakan komputer;

f.

Mengusulkan satyalancana sesuai masa kerja bagi pegawai yang berhak
menerima

g.

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan pegawai dan pembuatan KP4.

2. Urusan Rumah Tangga
a. Melaksanakan kegiatan urusan persuratan yang meliputi pengetikan,
penggandaan,
mengagendakan,
mendisposisi,
ekspedisi/pengiriman,
pengarsipan terhadap semua surat keluar dan surat masuk;
b. Melaksanakan urusan perlengkapan meliputi perencanaan, pengadaan ATK dan
barang inventaris kantor, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan
dan pencatatan barang dan penomoran barang inventaris dan penghapusan
barang;
c. Melaksanakan penyusunan laporan keadaan barang inventarisasi/kekayaan
negara setiap tiga bulan sekali (triwulan);
d. Melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan kantor, keamanan kantor
dilaksanakan petugas satpam dibantu tenaga kemanan setempat sehingga
diharapkan terciptanya ketertiban;
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e. Penerimaan tamu sesuai dengan ketentuan pencatatan indentitas dan keperluan
tamu ke dalam buku tamu yang telah disiapkan;
f.

Melaksanakan tata ruang kantor sesuai dengan keadaan agar tercipta suasana
nyaman dalam bekerja;

g. Melaksanakan pengurusan publikasi hasil penelitian, penghimpunan naskah,
memproses penerbitan, dan pendistribusian, bahan publikasi yang siap cetak
dilaksanakan oleh dewan redaksi yang ditunjuk;
h. Penyusunan laporan kegiatan di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Membuat
laporan secara terpadu kegiatan yang dibiayai dengan DIPA 2020 dalam bentuk
laporan kegiatan bulanan, dan tahunan.

3. Urusan Keuangan
a.

Menyusun rencana anggaran DIPA Balai Arkeologi Sumatera Utara tahun
anggaran 2020 dengan melakukan pengumpulan data masing-masing urusan
dan pokja untuk menentukan perkiraan dana yang dibutuhkan masing-masing
urusan dan pokja.

b.

Menyusun petunjuk operasional kegiatan anggaran DIPA tahun anggaran 2020,
menurut keperluan pelaksanaan pembiayaan kegiatan operasional dinas sesuai
DIPA 2020 dengan memperhatikan peraturan yang berlaku;

c.

Melakukan tata usaha penggunaan keuangan dinas, agar tertib administrasi
keuangan, penerimaan/pengeluaran anggaran dinas (termasuk penyetoran pajak
ke Kantor Perbendaharaan Negara) melalui bank mengacu pada peraturan yang
berlaku dan melakukan penyimpanan arsip keuangan secara tertib;

d.

Mempersiapkan pertanggungjawaban penggunaan keuangan melalui
pendataan/pencatatan atas seluruh bukti pengeluaran yang sah yang memenuhi
persyaratan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan berlaku ke masingmasing pos/jenis mata anggaran sesuai dengan rencana DIPA Tahun Anggaran
2020 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 2020;

e.

Melakukan tata usaha perjalanan dinas, melalui surat perintah perjalanan dinas
yang ditandatangani oleh pimpinan, dan meminta penyelesaian administrasi
SPPD kepada yang ditugaskan sebagai pertanggungjawaban penggunaan
anggaran/ keuangan dinas;

f.

Melakukan pengurusan gaji/rapel gaji pegawai yang dilakukan sepanjang tahun
yang meliputi pembuatan daftar gaji/rapel gaji pegawai dengan dilengkapi
persyaratan yang diperlukan untuk pengusulan ke KPPN;

g.

Melakukan pembuatan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk laporan
bulanan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan yang mengacu kepada peraturan
yang berlaku. Laporan ini sebagai pertanggungjawaban dinas kepada yang
pihak-pihak yang berkompeten.
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J. Saran
1. Masih terbatasnya tenaga administrasi, teknis, dan peneliti yang ada di Balai
Arkeologi Sumatera Utara menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai jadwal
yang sudah ditentukan. Berkenaan dengan itu maka diharapkan terpenuhnya peta
jabatan sesuai dengan beban kerja;
2. Memberi kesempatan kepada SDM untuk mengikuti pelatihan/Diklat baik yang
berkaitan dengan keterampilan teknis maupun administrasi, sebagai inovasi,
motivasi dan kreatifitas bagi pegawai
3. Pemenuhan kebutuhan akan inventaris kantor dan peralatan penunjang operasional
kantor yang sangat diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan agar
lebih efektif dan efisien;
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk penyelenggaraan program;
5. Memberikan kesempatan sertifikasi peneliti serta penjejangannya dan diklat yang
akan membantu peneliti dan calon peneliti agar lebih leluasa dalam
mengembangkan potensi diri dan ilmu pengetahuan.

Menyetujui

Koordinator Penyusunan

Kepala,

Program Kerja,

Dr. Ketut Wiradnyana, M.Si

Dra. Nurlela, M.AP.

NIP. 196604261994031001

NIP.196310221990032002
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LAMPIRAN
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RINCIAN ANGGARAN PAMERAN ARKEOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2020
NO

521211

521213

522141

524111

URAIAN

VOLUME
KEG.

BIAYA SATUAN
(Rp.)

JUMLAH BIAYA
(Rp.)

PAMERAN ARKEOLOGI

82.940.000

Belanja Bahan

20.600.000

-

Penggandaan dan jilid lapaoran

-

Pembuatan spanduk, Benner,Poster dll

-

ATK

2 Keg

300.000

600.000

2 Pkt

7.500.000

15.000.000

2 Keg

2.500.000

5.000.000

Belanja Honor output Kegiatan

2.900.000

-

Penanggung jawab (1 org x 2 Keg)

2 OK

450.000

900.000

-

Ketua (1 org x 2 Keg)

2 OK

400.000

800.000

-

Sekretaris (1 org x 2 Keg)

2 OK

300.000

600.000

-

Anggota (1 org x 2 Keg)

2 OK

300.000

600.000

Belanja Sewa

19.600.000

-

Sewa tempat pameran (2 Keg x 1 Kali)

2 Keg

5.000.000

10.000.000

-

Sewa Mobil (1 unit x 4 Hari x 3 Keg)

12 UH

800.000

9.600.000

Belanja Perjalanan Biasa

39.840.000

-

Transport Medan lokasi (4 Org x 2 Keg)

-

8 OK

2.000.000

16.000.000

Uang Harian (4 Org x 4 Hr x 2 Keg)

32 OH

370.000

11.840.000

Penginapan (4 Org x 3 Hr x 2 Keg)

24 OH

500.000

12.000.000

RINCIAN ANGGARAN PENGENALAN ARKEOLOGI
TAHUN ANGGARAN 2020
NO

URAIAN

VOLUME
KEG.

BIAYA SATUAN
(Rp.)

PENGENALAN ARKEOLOGI
521211

521213

JUMLAH BIAYA
(Rp.)
54.680.000

Belanja Bahan

9.300.000

-

Penggandaan dan jilid laporan

2 Keg

300.000

600.000

-

ATK (1 Kali x 2 Keg)

2 Keg

2.000.000

4.000.000

-

Snack (50 Org x 2 Keg)

100 OK

12.000

1.200.000

-

Makan (50 Org x 2 Keg)

100 OK

35.000

3.500.000

Belanja Honor output Kegiatan

2.900.000

-

Penanggung jawab (1 org x 2 Keg)

2 OK

450.000

900.000

-

Ketua (1 org x 2 Keg)

2 OK

400.000

800.000
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522141

522151

1.200.000
19.600.000

Sewa Kenderaan (3 Hari x 2 Keg)

6 UH

600.000

Belanja Jasa Profesi

-

524113

300.000

Belanja Sewa

-

524111

4 OK

Anggota (1 org x 2 Keg)

3.600.000
2.000.000

Honor Naraumber (2 Org x 2 Keg)

4 OK

500.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

-

Transport Medan lokasi (4 Org x 2 Keg)

-

2.000.000
25.440.000

8 OK

1.500.000

12.000.000

Uang Harian (4 Org x 3 Hr x 2 Keg)

24 OH

360.000

8.640.000

Penginapan (4 Org x 2 Hr x 2 Keg)

16 OH

300.000

4.800.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

-

Transport peserta (50 Org x 2 Keg)

-

Transport Narasumber (2 Org x 2 Keg)

11.440.000
100 OK

110.000

11.000.000

4 OK

110.000

440.000

RINCIAN ANGGARAN PENERBITAN JURNAL/MAJALAH
TAHUN ANGGARAN 2020
NO

URAIAN

VOLUME
KEG.

BIAYA SATUAN
(Rp.)

PENERBITAN JURNAL/MAJALAH
521211

521213

521219

174.840.000

Belanja Bahan

-

Pengadaan Bahan (4 Keg x 1 Pkt)

-

Pengiriman (2 Keg x 1 PKT)

10.000.000
4 PKT

1.000.000

4.000.000

2 PKt

3.000.000

6.000.000

Belanja Honor output Kegiatan

-

Penanggung jawab

-

JUMLAH BIAYA
(Rp.)

2.900.000
4 OTER

400.000

1.600.000

Redaktur

12 OTER

300.000

3.600.000

-

Editor (3 Org x 4 Terb)

12 OTER

250.000

3.000.000

-

Honor Mitra Bestari (2 Terbt x 4 Org)

8.OTER

1.500.000

40.000.000

-

Honor Penulis (20 Org x 10 Hal)

200 OH

200.000

40.000.000

-

Desain Grafis

8 OTER

180.000

1.440.000

-

Sekretaris

8 OTER

150.000

1.200.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

102.000.000

-

Penerbitan Sangkhakala (380 Eks x 2 Teb)

760 EKS

75.000

57.000.000

-

Penerb. Jurnal Buku Lain (300 Eksx 2Terb)

600 EKS

75.000

45.000.000
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RINCIAN ANGGARAN GAJI DAN TUNJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE

URAIAN

VOLUME
KEG.

BIAYA
SATUAN (Rp.)

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
511111

511119

511121

511122

511123

511124

511125

511126

JUMLAH BIAYA
(Rp.)
4.039.441.000

Belanja Gaji Pokok PNS

4.039.441.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS

1 THN

1.137.710.000

1.137.710.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 13 )

1 BLN

82.881.000

82.881.000

-

Belanja Gaji Pokok PNS ( gaji ke 14 )

1 BLN

82.881.000

82.881.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS

19.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1 BLN

21.000

21.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13)

1 THN

2.000

2.000

-

Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

1 BLN

2.000

2.000

BelanjaTunj. Suami/Istri PNS

83.972.000

-

BelanjaTunj. Suami/Istri PNS

1 THN

59.177.000

59.177.000

-

BelanjaTunj. Suami/Istri PNS ( gaji ke 13 )

1 BLN

4.932.000

4.932.000

-

BelanjaTunj. Suami/Istri PNS ( gaji ke 14 )

1 BLN

4.932.000

4.932.000

Belanja Tunj. Anak PNS

24.736.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS

1 THN

18.733.000

18.733.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS ( gaji ke 13 )

1 BLN

1.562.000

1.562.000

-

Belanja Tunj. Anak PNS ( gaji ke 14 )

1 BLN

1.562.000

1.562.000

Belanja Tunj. Struktural PNS

7.560.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS

1 THN

21.600.000

21.600.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke 13)

1 BLN

1.800.000

1.800.000

-

Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

1 BLN

1.800.000

1.800.000

Belanja Tunj. Fungsional PNS

231.000.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS

1 THN

189.000.000

189.000.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)

1 BLN

16.500.000

16.500.000

-

Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

1 BLN

16.500.000

16.500.000

Belanja Tunj. PPh PNS

27.180.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS

1 THN

19.278.000

19.278.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke 13)

1 BLN

1.607.000

1.607.000

-

Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

1 BLN

1.607.000

1.607.000

Belanja Tunj. Beras PNS

59.536.000
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511129

512411

59.536.000

Belanja Uang Makan PNS

511151

1 THN

Belanja Tunj. Beras PNS

59.536.000
266.904.000

Belanja Uang Makan PNS

1 THN

266.904.000

Belanja Tunjangan Umum PNS

266.904.000
85.120.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS

1 THN

72.960.000

72.960.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13)

1 BLN

6.080.000

6.080.000

-

Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14)

1 BLN

6.080.000

6.080.000

-

Belanja Pegawai
(TunjanganKhusus/Kegiatan/Kinerja)

1 THN

1.918.794.000

1.918.794.000

JUMLAH

4.039.441.000

RINCIAN ANGGARAN RUMAH PERADABAN YANG DIKEMBANGKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
VOLUME
KEG.

BIAYA SATUAN
(Rp)

JUMLAH BIAYA
(Rp)

NO

URAIAN

051

Singkronisasi Lintas Instansi

53.112.000

Rapat Singkronisasi

26.840.000

A
521211

Belanja Bahan

-

Snack rapat (25 Org x 1 Keg)

25 OK

12.000

300.000

-

Makan rapat (25 Org x 1 Keg)

25 OK

30.000

750.000

-

ATK

1 Keg

1.000.000

1.000.000

522151

Belanja Jasa Profesi

524111

Narasumber (2 Org x 1 Jam x 1 Keg)

1.800.000
2 OH

900.000

1.800.000

4 OK

2.000.000

2.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

-

Transport (2 Org x 2 Keg)

-

Uang Harian (2 Org x 3 Hr x 2 Keg)

12 OK

370.000

4.440.000

-

Penginapan (2 Org x 2 Hr x 2 Keg)

8 OK

600.000

4.800.000

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota

B

524119

2.050.000

Uang Saku rapat diluar jam kerja (23 Org x 1
Keg)

5.750.000

23 Org

250.000

Partisipasi Rakor Rumah Peradaban Puslit
dan Balar

5.750.000

26.272.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar
Kota

26.272.000

-

Transportasi Balai Medan - Lokasi (pp)

4 Org

4.500.000

18.000.000

-

Paket Fullboard Balai Medan (4 orgx2 Hr)

8 OH

764.000

6.112.000
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052
A
521211

521213

B
521811

521219

054
A
521211

521213

2.160.000
179.740.000
17.740.000

Belanja Bahan

5.260.000

-

ATK

2 Keg

2.000.000

4.000.000

-

Snack rapat penyusunan (15 Org x 2 Keg)

30 OK

12.000

360.000

-

Makan rapat penyusunan (15 Org x 2 Keg)

30 OK

30.000

900.000

Belanja honor output kegiatan

-

Honor penulis buku (1 Bk x 50 Hal x 2 Keg)

-

12.480.000
100 Hal

100.000

10.000.000

Honor Penanggungjawab Buku (1 Org x 2
Keg)

2 OK

400.000

800.000

-

Honor Editor (1 Org x 2 Keg)

2 OK

180.000

360.000

-

Honor Redaktur (1 Org x 2 Keg)

2 OK

300.000

600.000

-

Honor Sekretaris (1 Org x 2 Keg)

2 OK

180.000

360.000

-

Honor Desain Grafis (1 Org x 2 Keg)

2 OK

180.000

360.000

Percetakan Buku Pengayaan

160.000.000

Belanja Barang Persediaan barang konsumsi

160.000.000

Buku pengayaan (800 BH x 2 Keg)

1600 OK

100.000

Distribusi Buku pengayaan

Pengiriman buku pengayaan

160.000.000
2.000.000

Belanja barang non operasional lainnya

-

B

180.000

Penyusunan Buku Pengayaan

C

053

12 OH

Buku Pengayaan

-

521219

Uang Harian Balai Medan (4 Org x 3 Hr)

2.000.000
2 Keg

1.000.000

2.000.000

Alat Peraga

125.000.000

Pembuatan Film

125.000.000

Belanja barang non operasional lainnya

125.000.000

-

Pembuatan Film (1 PKT x 1 Keg)

1 Keg

80.000.000

80.000.000

-

Pembuatan Miniatur Candi (25 Bhx2 Keg)

50 BH

900.000

45.000.000

Destinasi Pendidikan

209.600.000

Pelayanan Destinasi Pendidikan

209.600.000

Belanja Bahan

144.000.000

-

ATK (1 Kali x 2 Keg)

-

2 Keg

1.000.000

2.000.000

Goody bag (500 Org x 2 Keg)

1000 OK

100.000

100.000.000

-

Nasi Kotak (500 Org x 1 Keg)

1000 OK

30.000

30.000.000

-

Snack (500 Org x 2 Keg)

1000 OK

12.000

12.000.000

Belanja Honor output Kegiatan

5.900.000

-

Penanggung jawab (1 org x 2 Keg)

2 OK

450.000

900.000

-

Ketua (1 org x 2 Keg)

2 OK

400.000

800.000
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522141

055
A
521211

522151

2 Keg

4.000.000

Narasumber (4 Org x 1 Jam x 2 Keg)

8.000.000
7.200.000

8 OJ

900.000

7.200.000
44.500.000

-

Transport pp (5 Org x 2 Keg)

10 Org

1.000.000

10.000.000

-

Uang Harian (5 Org x 5 Hr x 2 Keg)

50 OH

370.000

18.500.000

-

Penginapan (5 Org x 4 Hr x 2 Keg)

40 OH

400.000

16.000.000

Evaluasi dan Laporan

13.110.000

Penyusunan From Evaluasi

11.110.000

Belanja Bahan

1.260.000

-

Snack rapat (30 Org x 1 Keg)

30 OK

12.000

360.000

-

Makan rapat (30 Org x 1 Keg)

30 OK

30.000

900.000

4 OJ

900.000

3.600.000

Belanja Jasa Profesi

524114

Narasumber (4 Org x 1 Jam)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting
Dalam Kota

-

521219

Sewa Gedung

3.600.000
8.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

-

B

300.000

Belanja Jasa Profesi

524111

12 OK

Belanja Sewa

522151

Anggota (6 org x 2 Keg)

Uang Saku rapat diluar jam

6.250.000

25 Org

250.000

6.250.000

Laporan

2.000.000

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2.000.000

-

Pencetakan Laporan

2 Keg

1.000.000

2.000.000
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