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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan kinerja Balai Arkeologi Sumatera Utara tahun 2019 menyajikan tingkat
pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, serta 1
(satu) indicator kinerja pendukung/rutin sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja tahun 2019. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail
diuraikan pada Bab III.
Secara umum, capaian kinerja keuangannya adalah Rp 9.321.952.478,00 dari
keseluruhan anggaran Rp 10.103.247.000,00. Prosentase realisasi kinerja keuangan
Balai Arkeologi Sumatera Utara tahun 2019 adalah 92,27%, sedikit mengalami
peningkatan dari tahun lalu (91,44%). Tren capaian kinerja dalam 5 tahun sebagai
berikut:
IKK 1
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi Lintas Disiplin dan Tematis
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IKK 2
Jumlah Rumah Peradaban sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi
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IKK 3
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, BMN, dan
Evaluasi Kinerja yang Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku
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IKK 4 (Kegiatan Rutin)
Jumlah Bulan untuk Layanan Perkantoran
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Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara
lain:
1. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dan sarana prasarana
yang kurang memadai;
2. Peran serta masyarakat belum sesuai dengan harapan;
3. Adanya perubahan sistem pencairan/pelaksanaan penelitian, faktor eksternal dan
internal penyebab kurang maksimalnya kinerja keuangan.
Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang
muncul antara lain :
1. Mengajukan formasi/kebutuhan CPNS dan memperbantukan/mempekerjakan
beberapa pegawai honorer;
2. Mengadakan peralatan perkantoran dan peralatan penelitian untuk mendukung
kelancaran kerja pegawai;
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3. Melakukan peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya
manusia/pegawai dengan mengikutsertakan dalam berbagai diklat dan pelatihan;
4. Mengadakan sosialisasi dan kerjasama dengan akademisi dan masyarakat;
5. Melakukan koordinasi rutin dengan pihak KPPN setempat untuk kelancaran
proses pencairan anggaran;
6. Kepala Balar Sumut menghimbau serta monitoring rencana anggaran belanja
peneliitian, ketepatan peneliti dalam memenuhi kewajiban pengumpulan laporan,
dan telah menugaskan beberapa staf di luar peneliti, serta peneliti dari luar instansi
untuk membuat dan mengajukan proposal penelitian.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Balai Arkeologi Sumatera Utara merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang
berada di bawah pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara teknis berada di bawah Pusat Penelitian
Arkeologi Nasional. Balai Arkeologi Sumatera Utara pertama kali dibentuk pada tahun
1995 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: /O/1995
tanggal 1 Februari 1995, dipimpin seorang Kepala Balai dengan eselon III/a, dibantu
Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV/a dan Kelompok Jabatan
Fungsional, dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut:
1 Kepala Balar

Kepala Balai Arkeologi
Dr. Ketut Wiradnyana, M.Si

1 Kasubbag Tata Usaha
Kepala Subbag Tata
Usaha

Fungsional Umum

Kelompok
Fungsional
(Peneliti)

9 Jabatan Fungsional Peneliti

17 Jabatan Fungsional Umum

12 PPNPN

Balai Arkeologi Sumatera Utara mempunyai wilayah kerja di Provinsi Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

B. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang menjadi acuan, antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
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4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemendikbud;
5. Permendikbud Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Arkeologi.
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
Tugas Balai Arkeologi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Arkeologi adalah : “Melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di
wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.”
Fungsi Balai Arkeologi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015, yaitu :
1. Penelitian arkeologi;
2. Perawatan benda bernilai budaya berskala nasional;
3. Pedayagunaan hasil penelitian arkeologi;
4. Publikasi hasil penelitian arkeologi;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar.
D. ISI-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN
Beberapa kendala/isu strategis yang menjadi perhatian pada tahun 2019, antara lain:
1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dalam bidang penelitian (peneliti dan
teknisi) maupun bidang administrasi, sarana prasarana, dan anggaran yang
mempunyai kopetensi dan kualitas di bidang masing-masing;
2. Peran serta masyarakat belum sesuai dengan harapan terutama dalam upaya
perlindungan terhadap kemungkinan rusak dan hilangnya benda-benda tinggalan
arkeologi karena tindakan manusia;
3. Adanya perubahan sistem pencairan/pelaksanaan penelitian menjadi sistem
kontrak, sehingga sedikit menghambat proses pencairan di KPPN;
4. Adanya faktor eksternal, seperti tidak lolosnya pengiriman hasil temuan ke luar
negeri di bagian bea cukai, sehingga analisis tidak dapat dilakukan dan anggaran
analisis harus kembali ke KAS Negara, sehingga pengurangi prosentase kinerja
anggaran Balar;
5. Adanya keterlambatan peneliti dalam menyelesaikan laporan, sehingga diberikan
sanksi berupa tidak diperbolehkannya pencairan dana termin ke-3 penelitiannya.
Hal ini berimbas pada rendahnya prosentase kinerja anggaran Balar;
6. Adanya satu proposal penelitian yang ditolak oleh reviuer Pusat sehingga tidak
dapat dilaksanakan dan menyebabkan rendahnya prosentase kinerja anggaran
Balar.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Visi Balai Arkeologi Sumatera Utara periode 2015-2019 adalah :
“Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi yang berdayaguna dalam
mendukung pembangunan karakter dan penguatan jatidiri bangsa.”
Misi Balai Arkeologi Sumatera Utara adalah :
1. Mewujudkan data arkeologi yang akurat di wilayah kerja melalui penelitian
arkeologi yang berkesinambungan;
2. Membangun jatidiri dan karakter bangsa melalui pemasyarakatan pengembangan hasil penelitian arkeologi;
3. Mengusulkan rekomendasi hasil penelitian untuk pelestarian dan peman-faatan
sumber daya arkeologi;
4. Melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan arkeologi dengan pemangku
di wilayah kerja;
5. Meningkatkan profesionalisme fungsional peneliti dan fungsional umum.
Tujuan Strategis Balai Arkeologi Sumatera Utara adalah :
“ Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi”
Perjanjian Kinerja Awal 2019
Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Anggaran
(dalam ribuan)

(1)

(2)

(3)

(4)

9.608.542
Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi
lintas disiplin dan tematis
 Hasil Penelitian Arkeologi


Tersedianya hasil
penelitian dan
pengembangan
arkeologi

Penelitian

Jumlah rumah peradaban sebagai media
pemanfaatan hasil penelitian arkeologi
 Rumah Peradaban yang
dikembangkan
Jumlah dokumen Perencanaan dan
anggaran, keuangan, kepegawaian, dan
evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku
 Layanan Dukungan Manajemen
Satker

4.412.380
4 opsi kebijakan

462.380

11 laporan

3.950.000

2
Rumah Peradaban

604.412

1
layanan

55.000
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Jumlah alokasi anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi
sebesar Rp 9.608.542.000,00 yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp
5.071.792.000,00 dan untuk kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar Rp
4.536.750.000,00 termasuk anggaran yang masih diblokir sebesar Rp 650.000.000,00.
Perjanjian Kinerja Akhir 2019
Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Anggaran
(dalam
ribuan)

(1)

(2)

(3)

(4)

10.103.247
Tersedianya hasil
penelitian dan
pengembangan
arkeologi

Jumlah dokumen hasil penelitian
arkeologi lintas disiplin dan tematis
 Hasil Penelitian Arkeologi



Penelitian

Jumlah rumah peradaban
sebagai media pemanfaatan hasil
penelitian arkeologi
 Rumah Peradaban yang
dikembangkan
Jumlah dokumen Perencanaan
dan anggaran, keuangan,
kepegawaian, dan evaluasi
kinerja sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku
 Layanan Dukungan
Manajemen Satker

3.762.380
4 opsi kebijakan

462.380

11 laporan

3.300.000

2
Rumah Peradaban

604.412

1
layanan

55.000

Jumlah alokasi anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi
sebesar Rp 10.103.247.000,00 yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp
4.421.792.000,00 dan untuk kegiatan yang bersifat pendukung/rutin sebesar
Rp5.681.455.000,00.
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA BALAI ARKEOLOGI SUMATERA UTARA
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019, Balai Arkeologi Sumatera Utara menetapkan 1
(satu) sasaran strategis (SS) dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama dan 1 (satu) IKK
atau kegiatan yang bersifat rutin. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya:
SASARAN
“Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi.”
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Arkeologi Sumatera Utara, yaitu:
IKK 1 : Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis.
IKK 2 : Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.
IKK 3 : Jumlah dokumen Perencanaan dan anggaran, keuangan, kepegawaian, dan
evaluasi kinerja sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
IKK 4 : Jumlah bulan untuk layanan perkantoran.

IKK 1
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi Lintas Disiplin dan Tematis
Realisasi
2015
9
Laporan

Realisasi
2016
9
Laporan

Realisasi
2017
8
Laporan

Realisasi
2018
10
Laporan

Tahun 2019
Target
Realisasi
11
11
Laporan
Laporan

%

Capaian sampai
dengan 2019

100

47 Laporan

PENELITIAN
Pada tahun 2019, Balai Arkeologi Sumatera telah melaksanakan 11
penelitian sesuai target yang telah ditetapkan. Daftar penelitian Balai
Sumatera Utara tahun 2019 sebagai berikut:
1. Judul Penelitian :
Lansekap Bangunan Suci Biara Sangkilon Abad XI-XIV Masehi,
Kepurbakalaan Padang Lawas Bagian Selatan
Lokasi Penelitian :
Biara Sangkilon dan sekitarnya, Desa Sangkilon, Kecamatan Lubuk
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 7 Juli—31 Juli 2019
Hasil Penelitian :
Artefak : fragmen gerabah, keramik, logam, manik-manik
Fitur : bekas tiang bangunan, bekas modifikasi lahan

(sebelas)
Arkeologi

Kawasan

Barumun,
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Kompleks Biara Sangkilon beserta komponen-komponennya berdasarkan pada
penelitian tahun 2019 ternyata cukup luas yang meliputi bangunan semisakral,
profan, indikasi permukiman, dan toponim labuhan. Adapun kedudukan
komponen-komponen tersebut merupakan pendukung eksistensi Biara
Sangkilon tidak saja bersifat religius melainkan juga kemungkinan besar menjadi
jalur perdagangan melalui toponim labuhan, Sungai Sangkilon, dan Sungai
Barumun. Biara Sangkilon yang selama ini hanya dianggap sebagai bangunan
suci, ternyata memiliki makna yang jauh lebih besar daripada fungsinya sebagai
tempat pemujaan. Dalam rangka menunjang lansekap bangunan suci yang
kompleks tersebut, ternyata masyarakat pendukungnya juga melakukan
beberapa modifikasi lahan seperti sungai, morfologi lahan, termasuk di dalamnya
modifikasi lapisan tanah seperti yang terdapat pada data stratigrafi.

Struktur Biara Pembakaran

Timbunan bata di sebelah selatan Biara Sangkilon

2. Judul Penelitian :
Unsur Ekstrinsik Dan Unsur Intrinsik Pustaha Laklak Poda Ni Tabas Serta
Kaitannya Dengan Konsep Permukiman Masyarakat Batak Mandailing
Lokasi Penelitian :
Bagas godang di Huta Godang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
Waktu Pelaksanaan :
Penelitian dilakukan selama 17 (tujuh belas) hari, pada tanggal 15 Juni - 3 Juli
2019
Hasil Penelitian :
Setelah dilakukan alih aksara dan alih bahasa didapatkan beberapa hal terkait isi
dari pustaha tersebut. Terdapat bentuk-bentuk penggunaan aksara Batak
Angkola-Mandailing yang secara morfologi memiliki bentuk yang tidak jauh
berbeda dengan aksara-aksara Batak Toba. Sedangkan dari segi bahasa,
pustaha laklak tersebut menggunakan bahasa Mandailing yang juga tidak jauh
berbeda dengan bahasa yang digunakan di Batak Toba. Terdapat berbagai hal
terkait isi dari pustaha laklak tersebut. Penyebutan hari baik, beberapa ramuan
serta syarat-syarat untuk mengalahkan musuh menjadi poin khusus dari isi
pustaha laklak tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan ke
depan masyarakat dan pemerintah lebih peduli terhadap tinggalan-tinggalan
masa lalu terkait bukti-bukti tertulis. Tradisi penulisan dengan menggunakan
6

aksara Batak yang juga kian berkurang, perlu adanya pengenalan kembali
terutama pada generasi muda melalui muatan-muatan lokal yang diajarkan
disekolah-sekolah sehingga anak didik tidak melupakan akar sejarahnya. Banyak
hal yang dapat dikaji dari isi pustaha laklak. Diharapkan terdapat bentuk kearifan
lokal misalnya dalam hal penghitungan hari baik maupun pengobatanpengobatan tradisional sehingga masyarakat tidak terbawa arus modernisasi
yang kian hari kian merusak bumi dan manusia.

3. Judul Penelitian :
Konteks Penguburan Kompleks Makam Sutan Nasinok Harahap Di Kabupaten
Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara
Lokasi Penelitian :
Kompleks makam Sutan nasinok Harahap, di Desa Gunung Tua Batang Onang,
Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara
Waktu Pelaksanaan : Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 31 Maret -23
April 2019
Hasil Penelitian :
Penelitian dimulai dengan membagi 2 sektor, sektor makam kuna dan sektor lobu
Gunung Tua Batang Onang. Pada umumnya setiap kotak ekskavasi yang dibuka
mengandung fragmen gerabah di dalamnya. Adapun fragmen terbanyak yang
dijumpai pada ekskavasi tahun 2019 ini merupakan bagian badan gerabah.
Terdapat beberapa bagian rim (bibir), base (dasar), spout (cucuk kendi), dan
tutup tetapi tidak banyak. Selain fragmen gerabah, dijumpai beberapa fragmen
keramik. Pada umumnya, temuan fragmen keramik menyertai temuan fragmen
gerabah. Dapat dilihat pada identifikasi yang dilakukan, bahwa masa relatif
fragmen keramik yang ditemukan sangat heterogen namun masih didominasi
pada abad 16-17 Masehi (Dinasti Ming-Swatow/Zhangzhou). Selain itu ada
temuan-temuan berupa logam, gigi, tulang dan arang. Terdapat juga fitur-fitur
yang berupa lubang bekas tiang. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
diharapkan pemerintah setempat beserta masyarakat lebih peduli akan tinggalan
nenek moyangnya. Peduli dalam hal ini lebih terbuka terhadap penelitianpenelitian ke depan sehingga sejarah masa lalu nenek moyangnya bisa
terungkap. Perlunya tindak lanjut oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
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untuk melindungi, melestarian dan mengembangkan kawasan tersebut karena
sangat potensial untuk pembelajaran dan juga untuk pengembangan destinasi
wisata.

4. Judul Penelitian :
Survey Arkeologi di Bagian Utara Pulau Bintan, Kabupaten Bintan Provinsi
Kepulauan Riau
Lokasi Penelitian : Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
Waktu Pelaksanaan : 18 Maret 2019 - 11 April 2019
Hasil Penelitian :
Artefak : Fragmen Keramik, Fragmen Kayu Kapal, Fragmen Gerabah, Fragmen
Logam, Rangka Kayu Kapal Tenggelam di bawah air, fragmen figurin, fragmen
gravestone, fragmen marbel terrakota.
Hasil sementara terkait dengan permasalahan yang diajukan adalah terkait
dengan ragam tinggalan arkeologis yang ada di kawasan pesisir utara Pulau
Bintan, khususnya di sisi bagian barat bila dibandingkan dengan temuan tahun
2018 yang ada di sebelah timur justru lebih variatif baik bentuk, teknik
pengerjaan, dan asal masa periodisasinya. Ragam tinggalan arkeologis yang
didapatkan di tahun 2019 antara lain jenis wadah celadon, wadah keramik biruputih, kayu kapal, fragmen logam yang berasal dari badan kapal kayu, figur Cina
tanah liat, figur badut tanah liat, serta beberapa mata uang logam lama berasal
dari Cina. Berkenaan dengan keterkaitan antara temuan fragmen keramik abad
XV – XVII yang ada di pesisir timur Sumatera bagian utara dengan yang ada di
pesisir utara Pulau Bintan dapat dibandingkan dengan temuan yang berasal dari
wilayah DAS Indragiri, Rokan Hulu, dan Situs Kota Rantang yang ada di Pulau
Sumatera. Keberadaan fragmen keramik tersebut ternyata lebih muda bila
dibandingkan dengan temuan yang ada di perairan Teluk Sumpat desa
Pengudang, dan lebih tua dari yang ditemukan di Senggiling. Terkait dengan
prospek pelestarian dan pemanfaatan tinggalan arkeologis di kawasan pesisir
utara bagian barat Pulau Bintan dalam persepsi masyarakatnya dapat dilihat dari
harapan masyarakatnya yang didasari atas ketakutan penguasaan lahan oleh
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pihak swasta dan keinginan yang kuat menjadikan wilayah tersebut sebagai
tempat wisata yang pengelolaannya dapat diserahkan kepada masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraannya.

Ekskavasi bawah air di situs Senggiling

Ekskavasi darat

5. Judul Penelitian :
Penelitian Arkeologi di Pulau-pulau Terdepan Bagian Barat Sumatera Utara
(Pulau-pulau Batu, Nias Selatan): Studi Arkeologi untuk Mengungkap
Karakteristik Permukiman Lama Etnis Nias
Lokasi penelitian :
Desa Sifituewali, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan,
Provinsi Sumatera Utara
Waktu pelaksanaan : 25 Juli sampai dengan 11 Agustus 2019
Hasil penelitian :
Artefak : fragmen tembikar, fragmen keramik, manik-manik, artefak perunggu
(lonceng, tutup wadah kapur sirih), benda terakota, tutup parfum kaca, keranda
kayu.
Ekofak : sisa tengkorak dan tulang manusia, rahang dan gigi binatang
Fitur : sumur lama, parit Jepang, susunan batu lantai
Pembukaan kotak uji dilaksanakan di Desa Sifituewali, Kecamatan Pulau-pulau
Batu, Kabupaten Nias Selatan. Lokasi-lokasi kubur lama itu berupa gua-gua atau
lingkungan gua/tebing yang meninggalkan jejak aktivitas penguburan masa lalu
berupa sisa keranda kayu berbentuk dasar menyerupai perahu yang di dalamnya
masih terdapat sisa tengkorak dan tulang-belulang manusia beserta rahang dan
gigi babi. Selain itu juga terdapat susunan batu karang yang menutupi jenasah
yang dikebumikan di dalamnya, serta temuan fragmen tembikar dan keramik
sebagai perangkat dari aktivitas kubur yang pernah dilakukan di masa lalu.
Pembukaan kotak uji dilakukan pada lokasi yang diinformasikan sebagai lokasi
permukiman lama etnis Nias yang telah ditinggalkan, yaitu di bukit Hilimbatuomo.
Selain itu juga dicoba dibuka kotak uji di lokasi yang lebih rendah dan berdekatan
dengan pantai dan lokasi kubur di mana cukup banyak terdapat temuan
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permukaan berupa tembikar dan keramik, serta titik yang lebih dekat dengan
permukiman yang baru di mana masih terdapat sumur tua yang diinformasikan
merupakan sumur yang digunakan saat penduduk masih bermukim di
Hilimbatuomo. Kotak uji dibuka sebanyak 12 kotak dengan ukuran yang
bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kontur tanahnya. Dari keduabelas
kotak tersebut, di lokasi bukit Hilimbatuomo disimpulkan memang merupakan
lokasi yang pernah dihuni, ditunjukkan dengan cukup banyaknya temuan yang
diperoleh dari 8 kotak uji. Di lokasi yang berdekatan dengan pantai di mana
dibuka 2 kotak uji juga menunjukkan adanya aktivitas dengan jenis temuan yang
lebih bervariasi. Sedangkan di lokasi yang berdekatan dengan sumur belum
mendapatkan hasil yang cukup memberikan gambaran pendukung. Pada salah
satu kotak uji yang kemudian ditelusuri lagi dengan menambahkan 2 kotak lagi
terdapat susunan batuan yang diperkirakan merupakan hasil aktivitas manusia
berupa upaya pengerasan tanah atau susunan batu yang berfungsi sebagai
lantai.
Aktivitas keseharian ditunjukkan oleh banyaknya temuan fragmen tembikar yang
mengacu pada fungsi rumah tangga seperti wadah-wadah yang digunakan untuk
memasak makanan. Di antara fragmen-fragmen tembikar tersebut di antaranya
terdapat bagian-bagian yang menunjukkan bentuk tembikar yang masih dibuat
serta digunakan oleh masyarakat saat ini, seperti wadah tembikar untuk
memasak sagu. Wadah tersebut memiliki 1 buah kupingan yang menempel di
bagian dalam bibir wadah tembikar yang berfungsi sebagai pegangan. Bentuk
kupingan yang berupa segitiga tersebut termasuk dalam temuan di kotak uji yang
terdapat di Bukit Hilimbatuomo. Selain barang yang berfungsi sebagai peralatan
rumah tangga, terdapat pula artefak terakota yang diduga merupakan alat
produksi, semacam alat untuk mencetak “sesuatu” yang belum diketahui dengan
pasti apakah itu logam (emas?) atau lainnya. Artefak tersebut ditemukan dengan
jumlah yang cukup banyak, lebih kurang sebanyak 10 keping. Hal itu
mengindikasikan adanya aktivitas lain selain aktivitas harian yang terkait dengan
kerumahtanggaan, yaitu aktivitas produksi. Di samping itu juga terdapat temuan
yang lebih bersifat sebagai barang kemewahan atau terkait status sosial seperti
manik-manik, wadah kapur sirih, dan lonceng perunggu.
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6. Judul Penelitian :
Penelitian Arkeologi Mencari Jejak Hunian Prasejarah di Sekitar Tepian Danau
Singkarak- Solok, Sumatera Barat
Lokasi Penelitian :
Gua Beringin dan Gua Carano di Jorong Kampung Tangah, Nagari Paninggahan,
Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
Waktu Pelaksanaan :
Penelitian di lapangan dilaksanakan selama 23 hari (hari Rabu, tanggal 19 Juni
2019 hingga hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019).keseluruhan penelitian di lapangan
hingga analisis di kantor, dan laboratorium hingga penyelesaian laporan
dilaksanakan dalam kurun waktu selama 4 (empat) bulan (bulan Juni-JuliAgustus-September- Oktober).
Hasil Penelitian :
Artefak : Fragmen gerabah (bagian badan, tepian, cucuk, pegangan tutup),
fragmen keramik (Eropa warna biru bagian badan, bagian tepian, bagian dasar),
logam (koin Belanda dan paku), batu obsidian (sebagian alat serpih).
Ekofak : Cangkang kemiri, cangkang moluska (bivalvia- family corbiculidae
(pensi) dan grastropoda), fragmen tulang dan gigi hewan (Family Suidae/babi,
bovidae/sapi).
Aktivitas masa lalu yang berkaitan dengan hunian sementara pada masa
prasejarah juga berlangsung di Gua Beringin dan Gua Carano. Diperkirakan
berlangsung pada budaya neolitik melalui identifikasi sementara terhadap
temuan berupa alat serpih bersama dengan pecahan tembikar, serta tulangtulang hewan. Ditemukan juga gigi hewan. Temuan tersebut berada pada
serakan moluska pensi. Melalui tulang-tulang hewan itu juga terdapat sisa tulang
belakang ikan. Ikan dan moluska pensi merupakan jenis hewan yang ada di
Danau Singkarak. Alat-alat batu juga ditemukan di Ngalau Carano salah satunya
obsidian berbentuk lancip. Juga alat serpih berbahan batu yang lain.
Gua Baringin dan Gua Carano memiliki beberapa nilai penting sesuai dengan
yang tertuang dalam UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
Keberadaan Gua Baringin dan Gua Carano serta beberapa gua atau ceruk
lainnya di tepian Danau Singkarak memiliki beberapa nilai penting. Nilai penting
bagi sejarah, dalam konteks pemanfaatan ruang manusia pada masa lalu untuk
memanfaatkan gua atau ceruk di tepian Danau Singkarak sebagai hunian (tetap
atau sementara) yang ditandai dengan beberapa temuan berupa fragmen
gerabah hias dan polos, sisa makanan berupa fragmen tulang, dan gigi,
cangkang moluska, kulit kemiri, serta alat batu berbahan obsidian. Nilai penting
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bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan diketahui salah satunya dari temuan
gerabah berhias di Gua Baringin dan Gua Carano memberikan informasi bahwa
sudah adanya teknologi dan seni masyarakat masa lalu dalam membuat
peralatan berbahan tanah liat untuk keperluan religi dan profan. Kemudian, dari
temuan cangkang kerang yang cukup banyak menandakan pemanfaatan kerang
sebagai sumber makanan dahulunya cukup banyak. Nilai penting bagi
kebudayaan, diketahui melalui temuan artefak maupun ekofak di Gua Baringin
dan Gua Carano. Bahwa masyarakat pada lalu telah cukup lama memanfaatkan
gua tersebut sebagai hunian baik tetap atau sementara pada masa Prasejarah
dan juga tempat persembunyian di masa Sejarah. Dalam konteks kebudayaan
lokal, temuan arkeologi ini jelas dapat memberikan informasi terbaru dalam
sejarah dan kebudayaan khususnya Nagari Paninggahan.

7. Judul Penelitian :
Pesisir Barat Aceh dalam Konteks Budaya Masa Prasejarah di Sumatera
Bagian Utara
Lokasi Penelitian :
Gua Mabitce, Gampong Deah Mamplam, Kec. Leupung, Kab. Aceh Besar
Waktu Pelaksanaan :
10 – 30 April 2019 (Pengumpulan data lapangan)
Mei – Oktober 2019 (Analisis dan Pelaporan)
Hasil Penelitian :
Artefak
: Alat Batu
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Ekofak
Fitur

: tulang binatang, cangkang kerang
: kjokken-modinger

Gua Mabitce merupakan gua yang menjadi lokasi hunian di pesisir barat Aceh
dengan ciri budaya Hoabinh. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya ditemukan
artefak batu berupa sumatralih, split-pebble, serpih, dan pipisan. Budaya ini
mirip yang ditemukan di pesisir timur dan bagian tengah Sumatera bagian utara,
dan juga di wilayah Semenanjung Malaka (dari Malaysia hingga Vietnam).
Lapisan kerang cangkang kerang yang ditemukan di dalam gua merupakan
salah satu hasil deposisi yang terjadi seketika yang disebabkan oleh
tsunami/badai. Lokasi ini dapat ditetapkan sebagai salah satu struktur cagar
budaya yang menyimpan informasi tentang keberadaan Situs Arkeologi berciri
Hoabinh di pesisir barat Aceh dan informasi terkait bencanaalam tsunami yang
terekam pada fitur kjokkenmodinger yang ditemukan di dalam ruangan gua.

8. Judul Penelitian :
Identifikasi Kampung Lamo Rambahan sebagai Bekas Permukiman Kerajaan
Melayu Dharmasraya
Lokasi Penelitian : Kampung Lamo Rambahan, Dharmasraya
Waktu Pelaksanaan : 20 Juni – 9 Juli 2019
Hasil Penelitian :
Benteng tanah seluas ±3500 km2, dengan pola terstruktur, massive dengan
tinggi mencapai 6 meter dan lebar 3 meter, merupakan proses buatan manusia,
yang dibuat secara bertahap setidaknya dalam beberapa decade. Pada bagian
dalam benteng, terdapat lapisan-lapisan benteng tanah/tanggul tanah yang
memisahkan dan membagi ruang-ruang dalam wilayah benteng yang
kemungkinan besar didasari atas pembagian berdasarkan fungsi dan kegunaan
ruang dalam benteng di masa lalu. Adanya temuan disisi utara benteng tanah,
dan pada kotak 1000 yang mengindikasikan temuan jenis media ritual (temu
gelang?) yang terbentuk dari susunan batuan andesit berukuran sedang (40-55
cm) tersusun melingkar dengan satu batu monolit berukuran lebih besar
(Tinggi=90 cm, Lebar=20 cm) berbentuk meyerupai menhir hulu keris megalit
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Mahat, Sumatera Barat. Adanya folklore yang berkembang ditengah-tengah
masyarakat Kampung Lama, Pulau Punjung tentang kisah kedatangan
bangswan/raja dari Jawa yang ditunggu oleh ninikmamak dari luhak nan tigo, di
pertemuan antara sungai Pangiang dengan Sungai Batanghari/Dareh tidak jauh
dari lokasi ditemukannya arca Amogapasha. Tentunya pendekatan lain dengan
metode analysis arkeologi lain juga akan dilakukan guna mendukung hipotesa
penelitian tahun 2019, yang antara lain berupa analysis temuan keramik dan
tembikar pada beberapa kotak ekskvasi dengan keberagaman bentuk, warna
dan gaya glasir yang berbeda-beda. Hasil analysis keramik dan tembikar akan
sangat membantu dalam menentukan kronologi masa okupasi benteng tanah
kampong lamo, Pulau Punjung. Temuan tembikar juga akan sangat membantu
menentukan kronologi dan relasi interaksi antara masyarakat didalam benteng
tanah dengan peradaban lain yang ada diluar benteng. Ekonstruksi sejarah
budaya dan proses perubahan budaya diwilayah Dahmasraya khususnya
antara masa Adityawarman dan pasca runtuhnya dinasti Adityawarman masih
sangat minim dan penuh dengan tanda tanya. Sehingga ini merupakan hal
penting dan kunci penting yang akan membantu menjawab lembaran sejarah
yang hilang.

9. Judul Penelitian :
Austronesia di Indonesia Bagian Barat : Kajian Budaya Austronesia Prasejarah
dan Sesudahnya di Wilayah Budaya Gayo
Lokasi Penelitian :
Situs Loyang Mendale, Loyang Ujung Karang dan Loyang Putri Pukes, Kab.
Aceh Tengah, Provinsi Aceh
Waktu Pelaksanaan : Tanggal 23 Mei - 30 Juni 2019
Hasil Penelitian :
Penelitian kali ini memberikan gambaran yang lebih kuat perihal, penggunaan
Loyang Mendale V, sebagai areal aktivitas masa lalu, khususnya pada periode
setelah aktivitas erupsi Gunung Salah Nama, yaitu setelah 3000 BP. Aspek
pembabakan masa, yaitu kawasan situs Loyang Mendale di Kabupaten Aceh
Tengah sebagai salah satu hunian etnis Gayo telah membuktikan adanya
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aktivitas yang cukup panjang di wilayah tersebut dari sejak masa prasejarah
Mesolitik sebelum 8430 ± 80 BP (mungkin 10.000 BP) hingga masa Neolitik
awal sekitar 5080 ± 120 – 3115 ± 30. Hasil analisa dating terakhir pada lapisan
atas Mesolitik menghasilkan pertanggalan 5470 ± 140 BP yang sejalan dengan
aktivitas awal Neolitik. Sedangkan dari aspek kebudayaannya tampaknya
berlangsung terus dari sejak masa Mesolitik, Neolitik hingga Paleometalik pada
kisaran awal-awal Masehi. Hal tersebut terbukti dari berbaurnya tinggalan
artefaktual dari periode tersebut. Di situs Loyang Mendale paling tidak ada 20
individu yang ditemukan hingga kini, mereka berbaur antara ras Mongolid
dengan Australomelenesid. Umumnya yang menghuni adalah kelompk wanita
dan anak-anak, telah ada prosesi inisiasi selain penguburan. Keberadaan
artefak menggambarkan telah berlangsung juga migrasi dari periode Mesolitik,
Neolitik hingga Paleometalik. Kematian yang terjadi pada penghuni Situs
Loyang Mendale diindikasikan bukan karena faktor makanan/kelaparan tetapi
mungkin disebabkan oleh wabah penyakit. Keberadaan aktivitas di situs Loyang
Muslimin diindikasikan pada periode pasca erupsi Gunung Salah Nama.
Interpretasinya, ketika terjadi erupsi kelompok itu berpindah dari situs Loyang
Mendale ke situs Loyang Muslimin. Interpretasi itu didasarkan atas temuan dua
kerangka manusia dengan budaya konteksnya adalah berciri tembikar Sahuynh
Kalanai yang sama dengan fragmen tembikar yang ditemukan di situs Loyang
Muslimin.
Berdasarkan hasil analisis Granulometri dan analisi petrografi atas lapisan abu
vulkanik yang ada di situs Loyang Mendale dan Loyang Ujung Karang serta
pengamatan atas kondisi geografis menunjukkan bahwa ada kesamaan ciri
litologi, stratigrafi, struktur lapisan, posisi mulut gua dan kondisi topografi,
diinterpretasikan endapan tufanya hasil letusan Gunung Salah Nama yang
berada di sebelah barat situs Loyang Mendale dan Ujung Karang. Endapan
dimaksud tergolong jenis piroklastik dari jenis tufa yang diendapkan tiga kali.
Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi tiga kali letusan. Hal lain juga
ditafsirkan dari bentuk topografi dinding kaldera Gunung Nama Salah yang
salah satu bukaannya terlihat ke arah tenggara. Jadi pemilihan lokasi hunian di
situs Loyang Muslimin, sebenarnya tidak terlalu ideal sebagai lokasi hunian
mengingat kondisi ruang yang gelap dan cenderung sempit dengan lorong yang
cukup banyak. Namun keberadaan temuan arkeologis yang ada padanya
cenderung semasa dengan periode perkembangan budaya Sahuynh Kalanai,
sehingga asumsi sementara keberadaan budaya itu di situs Loyang Muslimin
akibat adanya erupsi Gunung Salah Nama.
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Beberapa hal yang dapat disampaikan berkenaan dengan hasil penelitian di
situs Loyang Mendale Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah,
Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:
1. Pada waktu aktivitas ekskavasi berlangsung, sangat banyak minat
masyarakat untuk melihat aktivitas dimaksud. Berkenaan dengan itu pihak
pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan aktivitas penelitian
menjadi satu daya tarik wisata lokal;
2. Serangkaian hasil penelitian arkeologis ini, sebaiknya dapat dijadikan
muatan lokal dalam upaya penguatan identitas etnis dan juga obyek
arkeologi dapat dijadikan sebagai sarana kepariwisataan (open site
museum) dan dengan pengelolaan yang bijaksana akan dapat
dimanfaatkan secara optimal;
3. Karena pengungkapan sumber daya arkeologi kawasan ini belum dilakukan
secara optimal, perlu dipertimbangkan tindaklanjut berupa penelitian yang
memanfaatkan studi-studi terkait. Berkenaan dengan itu perlu dilakukan
kegiatan yang lebih intensif pada situs-situs yang sedang diteliti atau situs
lain yang tampaknya masih ada atau masih layak untuk diteliti. di wilayah
Kabupaten Aceh Tengah.

10. Judul Penelitian :
Menelusuri Jejak Budaya Batak Toba Masa Lalu di Pulau Samosir dan
Sekitarnya dalam Upaya Penguatan Identitas
Lokasi Penelitian :
Desa Sianjur Mula-Mula Kecamatan Sianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir
Waktu Pelaksanaan : 19 Juli – 1 September 2019
Hasil Penelitian :
Hasil penelitian arkeologi memberikan informasi bahwa Desa Sianjur Mula-mula
telah dihuni sekurang-kurangnya pada 600 tahun yang lalu. Selama beberapa
abad, masyarakat Batak Toba di Desa Sianjur Mula-Mula hidup dalam kondisi
stagnan, aman,damai dan jauh dari gejolak. Penduduk hidup berdasarkan
perekonomian subsisten yang berbasiskan ekosistem padi sawah. Berdasarkan
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sumber sumber sejarah, gejolak yang dialami orang Batak Toba pertama kali
terjadi pada paruh pertama abad ke-19 oleh invasi kaum Paderi dari Sumatera
Barat. Gejolak itu menimbulkan trauma yang mendalam dan membekas di
ingatan masyarakat Batak Toba. Ketika memori pengalaman buruk tersebut
belum hilang dari ingatan, terjadi gejolak besar di kalangan orang Batak Toba
dengan masuknya gerakan misionaris dan agama Kristen Protestan, Katolik
dan invasi tentara KNIL terhadap masyarakat Batak Toba. Penjelasan dari ilmu
arkeologi tentang peran Desa Sianjur Mula-Mula mendapat dukungan dari
penelitian antropologi, sejarah dan arsitektur serta ilmu lingkungan seperti yang
sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Perubahan terbesar yang dialami
orang Batak Toba terjadi pada sistem kepercayaan. Sebagian besar
masyarakat Batak Toba sudah beralih dari Agama Parmalim dan Palbegu ke
Agama Kristen Protestan dan sebagian lagi menganut agama Katolik dan Islam.
Sementara itu pada sistem sosial dan budaya relatif tidak mengalami
perubahan. Jika ada perubahan , hal itu hanya perubahan yang bersifat
kuantitatif, bukan kualitatif. Perubahan kuantitatif lebih bersifat pengayaan atau
penambahan variasi dan perubahan kualitatif bersifat structural. Tampak jelas
bahwa ciri identitas budaya Batak masih terlihat jelas pada budaya materi dan
non materi. Hal ini tentunya akan memudahkan upaya pelestarian warisan
tersebut. Upaya pelestarian tersebut akan memperkuat identitas ke-Batakan.
Penguatan ciri-ciri identitas budaya Batak tidak akan mengurangi aspek
kemajemukan atau kebhinekaan. Pada aspek mata pencaharian dan ekonomi
terjadi differensiasi profesi dari mayoritas petani ke sektor-sektor lain seperti
industri dan jasa, serta pegawai pemerintah. Perubahan lain yang terjadi adalah
penyebaran Orang Batak Toba dalam ruang yang lebih luas. Banyak orang
Batak yang pergi merantau ke daerah lain dan berhasil meraih kesuksesan. Hal
ini menjadi inspirasi bagi warga yang masih tinggal di desa, bermigrasi ke
daerah lain untuk meraih kesuksesan. Perubahan-perubahan tersebut turut
membentuk wajah peradaban di desa-desa di kawasan Toba di masa depan.
Berdasarkan hasil penelitian di situs Desa Sianjur Mula-Mula, beberapa
rekomendasi dapat diajukan:
1) Hasil-hasil penelitian di Desa Sianjur Mula-Mula dapat disebarluaskan
melalui pemuatan lokal bahan pelajaran di sekolah-sekolah dan melalui
penyelenggaraan pameran dan rumah peradaban;
2) Hasil penelitian dapat dijadikan bahan untuk pengembangan sektor
pariwisata. Desa Sianjur Mula-Mula dapat diproyeksikan menjadi salah satu
titik sentral pengembangan pariwisata terpadu. Desa Sianjur Mula-Mula
terletak di cekungan lembah yang dikelilingi oleh perbukitan yang di masa
lalu pada zaman kuarter merupakan dinding Gunung Api Toba. Setelah
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terjadi letusan Gunung Toba 74.000 tahun lalu, bekas-bekas/ jejak-jejak
letusan gunung tersebut terekam dengan jelas pada tebing-tebing bukit di
tepi Danau Toba tidak jauh dari Desa Sianjur Mula-Mula. Pada tebingtebing tersebut terdapat endapan formasi batuan yang menunjukkan
peristiwa letusan dahsyat di masa lalu. Pada bagian lain tidak jauh dari
kawasan Sianjur Mula-Mula terdapat endapan vulkanik, fosil daun,fosil
ganggang air dan fosil biota air yang dapat menjelaskan peristiwa
pengangkatan daratan Samosir dari dasar danau. Semua fenomena alam
tersebut dapat dijadikan titik-titik pengembangan wisata dengan model
museum outdoor. Di atas Bukit Sigulati tidak jauh dari Desa Sianjur Mula—
Mula terdapat Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba yang sepanjang
tahun ramai dikunjungi para wisatawan. Pusat informasi yang menyimpan
banyak sampel batuan dan benda benda budaya dapat dijadikan model
museum indoor. Tidak jauh dari Sianjur Mula-Mula terdapat monumen
artefak dan objek alam yang disakralkan seperti Batu Hobon, Aek Sipitu
Dai. Lokasi-lokasi tersebut dapat dijadikan titik-titik persinggahan dalam
sebuah lintasan atau trek, prosesi paket wisata yang menarik. Selain itu di
sekitar Desa Sianjur Mula-Mula dan Samosir banyak terdapat titik-titik
pandang atau view point yang memperlihatkan keindahan panorama alam
Danau Toba. Kombinasi dari formasi batuan geologis, Pusat Informasi
Geopark objek-objek arkeologis keindahan panorama alam, keunikan
budaya dan keunikan arsitektur tradisional dapat dijadikan paket- paket
wisata terpadu;
3) Pada tahun berikut perlu dipertimbangkan untuk melakukan penelitian
sejenis di Desa Limbong atau Desa Harian Boho. Kedua desa tersebut
memiliki kemiripan bentang alam dengan Desa Sianjur Mula-MulaBerbeda
dengan Desa Sianjur Mula-Mula yang lebih menunjukkan ciri
ketradisionalannya, Desa Limbong dan Desa Harian Boho kelihatannya
mendapat persentuhan lebih intens dengan budaya barat dibanding Desa
Sianjur Mula-Mula. Kehadiran sosok Kepala Nagari di Desa Limbong dan
Desa Harian Boho membuatnya lebih intens dalam berinteraksi dengan
budaya modern.
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11. Judul Penelitian :
Perniagaan Maritim pada Abad X-XVI MAsehi di Teluk Aru, Langkat,
Sumatera Utara
Lokasi Penelitian : Teluk Aru, Langkat, Sumatera Utara
Waktu Pelaksanaan : 12 Agustus – 9 September 2019
Hasil Penelitian :
Situs-situs di kawasan pantai timur Sumatera Utara adalah situs-situs arkeologi
maritim potensial yang layak dikaji secara intensif. Hasil penelitian di kawasan
Teluk Aru terhadap situs-situs Pulau Kampai dan Pulau Sembilan menunjukkan
dinamika pelayaran dan perniagaan lintas samudera yang cukup intens. Jalinan
interaksi yang menghubungkan kawasan Teluk Aru dengan mancanegara telah
berlaku setidaknya sejak abad ke-10 M, yang terwakili oleh situs Pulau Kampai.
Ketika aktivitas perniagaan di Pulau Kampai mulai surut di akhir abad ke-14 M,
aktivitas perniagaan di Pulau Sembilan baru mulai tumbuh. Faktor utama yang
menjadi penggerak keterhubungan situs-situs di Teluk Aru dalam pelayaran dan
perniagaan internasional adalah ketersediaan komoditas alam bernilai
ekonomis tinggi yang tersedia di perairan Teluk Aru dan kawasan
pendukungnya yang berada di daerah hulu Sungai Besitang. Pulau Sembilan
yang baru terjalin dalam perniagaan lintas lautan di akhir abad ke-13 M, tidak
pernah menggantikan peran Pulau Kampai sebagai pelabuhan utama di
kawasan Teluk Aru. Hal itu tercermin oleh minimnya keragaman artefak dan
kuantitas artefak yang ditemukan di Pulau Sembilan. Aktivitas perniagaan Pulau
Sembilan baru mencapai masa kejayaannya di abad ke-18 M, yang
berlangsung terus hingga abad ke-20 M. Hal itu terefleksikan lewat kuantitas
keramik asing yang berasal dari rentang abad itu yang mendominasi jumlah
seluruh fragmen keramik yang ditemukan di Pulau Sembilan. Berbeda dari
keramik yang ditemuk ditemukan di Pulau Kampai yang didominasi oleh
keramik-keramik dari Cina, keramik-keramik asing yang ditemukan di Pulau
Sembilan berasal dari Eropa. Bulu Cina boleh dikata adalah situs kemaritiman
tertua di pantai timur Sumatera Utara. Hal itu didasarkan pada temuan-temuan
arkeologis khususnya yang berupa arca dan tablet-teblet tanah liat (votive
tablets) berinskrips yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 M – ke-8 M. Kajian
awal ini terhadap situs Bulu Cina kali ini belum bisa memverifikasi akurasi
pertanggalan relatif itu, sebab data tertua yang ditemukan berasal dari abad ke10 M. Oleh sebab itu diperlukan ekskavasi yang lebih ekstensif dan intensif
terhadap situs Bulu Cina.
Ditemukannya sejumlah bukti arkeologis di kawasan Teluk Aru dan Bulu Cina
menjadi bukti terjalinnya interaksi yang intensif antara pendukung budaya
setempat dengan para pelaut dan saudagar yang datang dari mancanegara.
19

Kehadiran mereka di tempat-tempat seperti Pulau Kampai, Pulau Sembilan,
dan Bulu Cina telah meninggalkan jejak perjalanan mereka dari tempat-tempat
jauh di sebarang lautan. bahkan samudera. Kajian ke depan kiranya bisa lebih
fokus ke situs Bulu Cina, mengingat situs ini mempunyai potensi besar untuk
mengungkap satu situs maritim tertua di pesisir timur Sumatera Utara.

Selain kegiatan Penelitian, terdapat pula kegiatan pendukung yaitu Fasilitasi dan Diseminasi
Penelitian Arkeologi. Rincian capaian kegiatan tersebut sebagai berikut:
FASILITASI DAN DISEMINASI PENELITIAN ARKEOLOGI
Target output dalam Fasilitasi dan Diseminasi Penelitian Arkeologi adalah 4 (empat) bahan
kebijakan yang kesemuanya telah tercapai dan tidak terdapat kendala yang berarti dalam
sebagian besar pelaksanaanya. Rincian kegiatannya sebagai berikut:
1. Temu Ilmiah Arkeologi
TIA dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Januari 2019, berlokasi di ruang rapat Balai
Arkeologi Sumatera Utara. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas proposal
dan hasil penelitian dari para peneliti di Balai Arkeologi Sumatera Utara dapat
meningkat setiap tahunnya.

2. Penanggulangan Kasus
Penanggulangan Kasus bertujuan untuk menjawab/menangani permasalahan
arkeologi yang ada di masyarakat melalui identifikasi situs atau objek arkeologis
(tinjauan biasanya dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat).

20

Kegiatan

Penanggulangan
Kasus

Target

5 Laporan

Realisasi

6 Laporan

Peninjauan di Situs Kota Cina

Objek arkeologis di Kab. Rokan Hulu

Situs Gua Kembar, Salapian, Langkat

Rincian
1. Peninjauan Laporan Masyarakat di Situs
Kota Cina, Medan
2. Pengangkatan Peti Batu Raja Heda'u
Harita di Hilimondregeraya, Kec Onolalu,
Nias Selatan
3. Objek-Objek Arkeologi di Kab. Rokan
Hulu, Riau
4. Peninjauan Laporan Masyarakat di Situs
Buluh Cina, Kab. Deli Serdang
5. Peninjauan Situs Gua Kembar, Salapian,
Langkat
6. Peninjauan Laporan Masyarakat di Bukit
Bongal, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri,
Kabupaten Tapanuli Tengah

Pengangkatan peti batu di Nias Selatan

Peninjauan Laporan Masyarakat di Situs Buluh Cina

Temuan di Bukit Bongal, Tapanuli Tengah
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3. Pengenalan Arkeologi
Pengenalan Arkeologi dilaksanakan sebagai salah satu bentuk penyebarluasan
informasi kearkelogian kepada masyarakat, baik masyarakat umum ataupun para
siswa, sehingga dapat menambah wawasan masyarakat.

Pengenalan Arkeologi “Raja Bius, Parbaringin, dan Raja Imam Sisisngamangaraja”

Pengenalan Arkeologi bagi Siswa SMA di Museum Pusaka Nias, Provinsi Sumatera Utara

4. Pameran Arkeologi
Kegiatan

Pameran
Arkeologi

Target

2
Laporan

Realisasi

Rincian

5
Laporan

1. Gebyar Pendidikan dan
Kebudayaan,Deli Serdang
2. Pameran Arkeologi di
Samosir Gebyar Budaya
Se-Indonesia
3. Pekan Hari Pendidikan
Nasional 2019
4. Pameran Arkeologi di
Museum Negeri Prov.
Sumut
5. Pameran Maritim di
Tanjung Pinang

Tanggal
Pelaksanaan

Jumlah
Pengunjung

30 Maret 2019

100 Orang

24-26 April 2019

120 Orang

30 April - 4 Mei
2019

260 Orang

23-25 Oktober
2019

139 Orang

27 Oktober – 1
November 2019
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5. Penerbitan Jurnal/Majalah
Kegiatan

Target

Penerbitan
4
jurnal/buku
Terbitan
lain

Realisasi
4
Terbitan

Rincian
Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol. 22 Nomor 1
Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol. 22 Nomor 2
Budaya Maritim Nusantara dalam Perspektif
Arkeologi
Sisingamangaraja : Pemersatu Batak di Toba

6. Sinkronisasi Kegiatan Pusat-Balar
Kegiatan ini berisi perjalanan dinas ke Jakarta dan telah digunakan pada saat
memenuhi undangan Puslit Arkenas untuk berkoordinasi terkait program dan
kegiatan 2019.
7. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi
Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) dilaksanakan dengan tujuan sebagai
sarana publikasi hasil penelitian arkeologi, sekaligus evaluasi laporan/hasil
penelitian yang telah dilakukan pada tahun berjalan. EHPA dilaksanakan pada
tanggal 14 s.d. 15 November 2019 di Saulina Resort, Samosir, Provinsi Sumatera
Utara.

IKK 2
Jumlah Rumah Peradaban sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian Arkeologi
Realisasi
2015

Realisasi
2016

Realisasi
2017

Realisasi
2018

0 Rumah
Peradaban

1 Rumah
Peradaban

1 Rumah
Peradaban

2 Rumah
Peradaban

Tahun 2019
Target
Realisasi
2 Rumah
Peradaban

2 Rumah
Peradaban

%
100

Capaian
sampai
dengan 2019
6 Rumah
Peradaban

Pada tahun 2019, Balai Arkeologi Sumatera Utara melaksanakan 2 kegiatan Rumah
Peradaban sesuai target yang ditetapkan, yaitu Rumah Peradaban Gayo dan Rumah
Peradaban Dharmasraya. Kegiatan ini terdiri dari sinkronisasi lintas instansi, pembuatan
dan distribusi buku pengayaan serta alat peraga, destinasi pendidikan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan kegiatan.
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Rumah Peradaban dilaksanakan dengan tujuan sebagai bentuk pengembangan
arkeologi, sekaligus sarana penyebaran hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat
luas. Keluaran di kegiatan ini berupa 2 (dua) laporan kegiatan Rumah Peradaban, 2 (dua)
terbitan buku pengayaan yang dibagikan kepada masyarakat umum, Perpusda, Dinas,
siswa sekolah, dan peserta kegiatan Rumah Peradaban.
Rumah Peradaban Gayo
Rumah Peradaban Gayo 2019 dilaksanakan di Situs Loyang Mendale, Kebayakan,
Aceh Tengah pada tanggal 2 9 - 31 Juli 2019. Bentuk kegiatan Rumah Peradaban Gayo
2019 ini terdiri dari lima kegiatan, yaitu: Buku Pengayaan; Destinasi Pendidikan; Belajar
Membuat Gerabah; Rekonstruksi Gerabah; dan Puzzle Arkeologi. Peserta Rumah
Peradaban Gayo ini terdiri atas siswa tingkat SD dan SMP.

Rumah Peradaban Dharmasraya
Rumah Peradaban Dharmasraya 2019 merupakan lanjutan dari kegiatan Rumah
Peradaban Dharmasraya 2018. Kegiatan ini berlangsung di Situs Pulau Sawah,
Dharmasraya dan destinasi ke sekolah-sekolah yang berlangsung pada tanggal 21-25
September 2019, serta melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Dinas
Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya,
Guru-guru Sejarah di Dharmasraya, Siswa SD, SMP, dan SMA di Dharmasraya. Bentuk
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kegiatan Rumah Peradaban Gayo 2019 ini terdiri dari Buku Pengayaan dan Destinasi
Pendidikan.

IKK 3
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan, Kepegawaian, BMN, dan
Evaluasi Kinerja yang Sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku
Realisasi
2015

Realisasi
2016

Realisasi
2017

Realisasi
2018

1
Layanan

1
Layanan

1
Layanan

1
Layanan

Tahun 2019
Target Realisasi
1
Layanan

1
Layanan

%

Capaian
sampai
dengan 2019

100

5 Layanan

Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari Penyusunan rencana program dan
penyusunan rencana anggaran, Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, Pengelolaan
kepegawaian, dan Pelayanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam ke-4
kegiatan tersebut terdapat anggaran perjalanan dinas yang telah dipergunakan untuk
melakukan perjalanan memenuhi undangan dari Puslit Arkenas dan Balitbang terkait
koordinasi program, anggaran, keuangan, dan kepegawaian. Selain itu terdapat anggaran
untuk pembelian ATK dan pembelian snack konsumsi rapat/jamuan tamu. Target yang
dicapai pada rencana kinerja output Dokumen Perencanaan dan Anggaran, Keuangan,
Kepegawaian, BMN, dan Evaluasi Kinerja adalah 4 dokumen, yaitu 2 dokumen
Perencanaan dan Anggaran, 1 dokumen keuangan, dan 1 dokumen kepegawaian.

IKK 4 (Kegiatan Rutin)
Jumlah Bulan untuk Layanan Perkantoran
Realisasi
2015

Realisasi
2016

Realisasi
2017

Realisasi
2018

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Tahun 2019
Target Realisasi
12 Bulan

12 Bulan

%
100

Capaian
sampai
dengan 2019
60 Bulan

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Sarana dan Prasarana Internal memiliki jumlah target 1 (satu) layanan
dalam 1 tahun yang telah selesai dicapai sepenuhnya pada bulan Desember 2019.
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Dalam layanan ini berisi pengadaan fasilitas perkantoran dan renovasi gedung dan
bangunan, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sarana yang memadai bagi
pegawai demi peningkatan efektivitas bekerja. Efektivitas dan efisiensi kerja para
pegawai dapat meningkat dan perbaikan kondisi gedung bangunan dapat menambah
suasana kondusif dalam bekerja. Pada tahun 2019 Balai Arkeologi
membeli/melakukan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, meubelair, dan buku
perpustakaan dengan total sejumlah 388 buah/unit. Sedangkan renovasi lantai
dilakukan pada lantai ruang Pimpinan, ruang rapat, dan sebagian selasar dengan
total renovasi seluas 200 m2.
2. Layanan Perkantoran
Layanan Perkantoran terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta
anggaran lain yang rutin dicairkan setiap bulan. Ada pula anggaran perjalanan dinas
Pimpinan yang dipergunakan bagi keperluan perjalanan Pimpinan dan staf yang
ditugaskan (memenuhi undangan/perjalanan lain selain kegiatan dalam Fasilitasi dan
Diseminasi Penelitian Arkeologi). Output ini telah selesai dilaksanakan pada bulan
Desember 2019 tanpa ada kendala yang berarti..

B. REALISASI ANGGARAN
Pagu awal anggaran Balai Arkeologi Sumatera Utara dalam DIPA tahun 2019 sebesar
Rp 9.608.542.000,00 dan bertambah menjadi Rp 10.103.247.000,00 karena adanya
kenaikan tunjangan kinerja bagi Peneliti Madya sebanyak 4 orang dan adanya
pengadaan Genset. Dari pagu anggaran tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp
9.321.952.478,00 dengan persentase daya serap sebesar 92,27%, sedikit mengalami
peningkatan dari tahun lalu (91,44%). Berikut rincian penyerapan anggaran pada
masing-masing sasaran/indikator kinerja :
Sasaran Kegiatan
(SK)

Tersedianya
hasil penelitian
dan
pengembangan
arkeologi

Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK)
Jumlah dokumen hasil
penelitian arkeologi lintas
disiplin dan tematis
o Hasil Penelitian
Arkeologi
o

Penelitian

Jumlah rumah peradaban
sebagai media pemanfaatan
hasil penelitian arkeologi

Realisasi 2019
Anggaran
Jumlah

Satuan

4

Opsi
Kebijakan

Rp

462.380.000

Lap

Rp

3.300.000.000

Rumah
Peradab
an

Rp

604.412.000

11

2

Realisasi

%

Rp

461.007.496

99,70

Rp

2.700.744.514

81,84

Rp

547.183.780

90,53
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Jumlah dokumen
perencanaan dan anggaran,
keuangan, kepegawaian,
dan evaluasi kinerja yang
sesuai dengan peraturan
dan perundangan yang
berlaku
o Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I

1

Layanan

Rp

55.000.000

Rp

48.637.476

88,43

Jumlah bulan untuk layanan
perkantoran

12

Bulan

Rp

5.263.547.000

Rp

5.564.379.212

97,94

Rp

10.103.247.000

Rp

9.321.952.478

92,27

TOTAL
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BAB IV
PENUTUP
Pada tahun 2019 Balai Arkeologi Sumatera Utara berhasil melaksanakan
seluruh kegiatan sesuai target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Berikut
ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan :
Pagu
Realisasi
Kinerja Keuangan
IKK
Capaian IKK

: Rp 10.103.247.000,00
: Rp 9.608.542.000,00
: 92,27%
: 3 IKK Utama dan 1 IKK pendukung/rutin
: 100%

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
1. Keterbatasan sumber daya manusia baik dalam bidang penelitian (peneliti dan
teknisi) maupun bidang administrasi, sarana prasarana, dan anggaran;
2. Peran serta masyarakat belum sesuai dengan harapan;
3. Adanya perubahan sistem pencairan anggaran dan faktor internal maupun
eksternal lainnya yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja keuangan.
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Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan
di tahun-tahun mendatang antara lain:
1. Mengadakan/membeli beberapa peralatan perkantoran dan peralatan penelitian
untuk mendukung kelancaran kerja pegawai;
2. Melakukan peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya
manusia/pegawai, salah satunya dengan mengikutsertakan pegawai dalam
berbagai diklat dan pelatihan;
3. Mengadakan acara FGD, seminar, diskusi, dan sosialisasi kepada masyarakat
sekitar tempat penelitian tentang tujuan dan manfaat penelitian arkeologi bagi
kemajuan dan pelestarian budaya lokal di daerahnya. Melalui informasi yang baik
dan benar diharapkan masyarakat dapat memahami, mengapresiasi, dan yang
sangat penting adalah ikut serta dalam pembangunan. Masyarakat bukan hanya
sebagai objek (sasaran) pembangunan tetapi juga sebagai subjek (pelaku)
pembangunan itu sendiri;
4. Menjalin kerjasama dan pelibatan akademisi/ahli dari berbagai bidang keilmuan
(lintas disiplin);
5. Melakukan koordinasi rutin dengan pihak KPPN setempat, serta update peraturan
terbaru tentang sistem pelaksanaan kontrak penelitian, sehingga di tahun
mendatang dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam pencairan dana,
sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan penelitian;
6. Kepala Balar Sumut telah dan akan menghimbau serta melakukan monitoring
terkait rencana anggaran belanja peneliitian, sehingga diharapkan perencanaan
penyerapan dan peruntukannya dapat lebih baik dan meminimalisir adanya
pengembalian dana penelitian yang terlalu besar/tidak terserap di tahun
mendatang;
7. Kepala Balar Sumut telah dan akan melakukan monitoring secara rutin terkait
kesiapan dan ketepatan peneliti dalam memenuhi kewajiban pembuatan dan
pengumpulan laporan penelitiannya agar tidak terjadi lagi keterlambatan yang
berimbas pada pemberian sanksi;
8. Kepala Balar Sumut telah menugaskan beberapa staf di luar peneliti, serta peneliti
dari luar instansi untuk membuat dan mengajukan proposal penelitian yang akan
dikirim pada reviuer, sehingga akan semakin besar kemungkinan penelitian yang
diterima/lolos dapat memenuhi target yang ditetapkan pada tahun mendatang.
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LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TA 2019
BALAI ARKEOLOGI SUMATERA UTARA
Sasaran Kegiatan
(SK)

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)
Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian Arkeologi Lintas
Disiplin dan Tematis

2016

2017

9

9

8

Fasilitasi dan Diseminasi
Penelitian Arkeologi

0

0

Jumlah Rumah Peradaban
sebagai Media Pemenfaatan
Hasil Penelitian Arkeologi

0

Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Anggaran,
Keuangan, Kepegawaian,
dan Evaluasi Kinerja yang
Sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang Berlaku
Jumlah Bulan untuk Layanan
Perkantoran

Penelitian

Tersedianya Hasil
Penelitian dan
Pengembangan
Arkeologi

Realisasi
2015

Target 2019

Realisasi 2019

Anggaran Awal

Anggaran Revisi

Realisasi
Anggaran

%

2018

Jumlah

Satuan

Jumlah

Prosentase

10

11

Laporan

11

100%

3.950.000.000

3.300.000.000

2.700.744.514

81,84

0

4

4

Bahan
Kebijakan

4

100%

462.380.000

462.380.000

461.007.496

99,70

1

1

2

2

Rumah
Peradaban

2

100%

604.412.000

604.412.000

547.183.780

90,53

1

1

1

1

1

Layanan

1

100%

55.000.000

55.000.000

48.637.476

88,43

12

12

12

12

Bulan

12

100%

5.263.547.000

5.681.455.000

5.564.379.212

97,94

9.608.542.000

10.103.247.000

9.321.952.478

92,27

Total
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