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2. Judul Penelitian :
Rentang Masa dan Budaya Mandailing Pada Pustaha Laklak dan Naskah Bambu di
Bagas Godang Huta Godang, Kec. Ulu Pungkut, Kab. Mandailing Natal, Sumatera
Utara
Hasil Penelitian :
Kegiatan penelitian desk study ini dilaksanakan dalam dua tahapan, pertama
dengan mengirimkan dua sampel pustaha laklak A-2/2014 dan naskah bambu B5/2014 untuk dilakukan analisis AMS. Tahap kedua, dengan melakukan penelitian
dalam kota untuk mendukung hasil analisis AMS tersebut. Penelitian tersebut
dilaksanakan selama 5 (lima) hari, pada tanggal 12 - 16 Oktober 2020.
Dari desk study tersebut didapatkan hasil bahwa masyarakat Mandailing memiliki
kebiasaan

tulis-menulis

yang

berkembang di wilayahnya. Pengaruh
budaya

Hindu-Buddha

yang

sebelumnya telah berkembang di
wilayah Padang Lawas, Mandailing
dan

Barus

dengan

ditemukannya

prasasti beraksara Sumatera Kuno
(Paleo-Sumatera)

telah

mempengaruhi budaya tulis-menulis
pada masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, muncullah
bentuk aksara baru yang merupakan perkembangan dari aksara Sumatera Kuno
(Paleo-Sumatera) yang disebut dengan aksara Mandailing. Penggunaan sumber
tertulis dengan aksara Mandailing salah satunya terdapat pada bagas godang huta
Godang, kec. Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
belum dapat dipastikan terkait rentang masa pembuatan dan penggunaan
naskah-naskah tersebut oleh masyarakat Mandailing pada masa lalu. Penelitian
yang telah dilakukan hanya berupa studi komparatif dengan membandingkannya
dengan artefak atau situs di sekitar yang kemungkinan dibuat dan digunakan pada
sekitar abad 18 sampai awal 20 Masehi. Perlu adanya analisis lain untuk dapat
menguatkan argumen tersebut sehingga penelitian ini akan lebih difokuskan pada
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Perlu adanya analisis lain untuk dapat menguatkan argumen tersebut sehingga
penelitian ini akan lebih difokuskan pada rentang masa naskah-naskah tersebut
dibuat

dan

belakang

digunakan.

tersebut

Melalui

adapun

latar

pertanyaan

penelitian yang dikemukakan adalah terkait
rentang masa pembuatan dan penggunaan

pustaha laklak dan naskah bambu yang
disimpan di bagas godang huta Godang,
Kecamatan

Ulu

Pungkut,

Kabupaten

Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain itu
bagaimana

bentuk

budaya

Mandailing

yang berkembang pada rentang masa
pembuatan

dan

penggunaan

pustaha

laklak dan naskah bambu tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian

kualitatif.

Dari

hasil

analisis

diketahui bahwa pustaha laklak A-2/2014
tersebut ditulis dan digunakan kemungkinan
dari tahun 1720 - 1890 Masehi dan naskah bambu B-5/2014 tersebut ditulis dan
digunakan kemungkinan dari tahun 1790 - 1950 Masehi. Keberadaan pustaha laklak
A-2/2014 dan naskah bambu B-5/2014 ini sebagai bukti bahwa pada abad 18-20an
Masehi berupa kerajaan kecil yang terdiri dari beberapa huta.
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3.

Judul Penelitian :
Pengelolaan Situs Bukit Kerang Kawal Darat (BKKD) dalam Bingkai TujuanTujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Hasil Penelitian :
Sumber daya (SDB, SDA, dan SDM) yang telah diidentifikasi selama dilakukan
penelitian pada kawasan Situs BKKD pada dasarnya terindikasi dapat
menjembatani

secara

signifikan

upaya

perwujudan

tujuan

–

tujuan

pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini dibuktikan dari kegiatan analisis
dari berbagai hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka terhadap sumber
daya di kawasan Situs BKKD, dinyatakan sangat siap berpotensi untuk dikelola.
Tinggal mencermati faktor sikap dan perlakuan di kalangan stakeholder yang
berbeda kepentingan dan sudut pandang. Nilai penting SDA diyakini
berkontribusi membuka isu yang luas ketika pesan nilai penting SDB dirasakan
macet. Nilai penting SDM menjadi landasan untuk memastikan keberhasilan
pengelolaan kawasan Situs BKKD yang terukur. Gabungan ketiga isu potensi
sumber daya tersebut dapat menghasilkan efek yang lebih besar untuk
direspon para stakeholder demi terwujudnya tujuan-tujuan pembangunan
berkelanjutan. Dari ke 17 tujuan SDGs, ekosistem lautan dan daratan kawasan
Situs BKKD menjadi hal yang urgen untuk segera dipikirkan, tanpa harus
mengesampingkan tujuan-tujuan pembangunan yang lain. Pemanfaatan
data penginderaan jauh telah digunakan untuk memberikan informasi terkait
dengan analisis kondisi lingkungan di wilayah sekitar situs arkeologi Bukit
Kerang Kawal Darat (BKKD). Analisis kondisi lingkungan yang dilakukan adalah
terkait dengan perubahan tutupan lahan, dengan perubahan kondisi topografi
yang berpotensi terhadap bencana banjir yang dapat mengancam
keberadaan objek situs BKKD. Hal ini dapat berdampak pada wilayah sekitar
yang berdasarkan hasil simulasi zonasi probabilitas ancaman bencana banjir
menunjukan bahwa ancaman banjir akan mulai terlihat dampaknya terhadap
komplek wilayah BKKD setelah tahun 2040 – 2100.
Strategi pengelolaan yang tepat untuk dapat diterapkan terkait potensi
sumber daya (SDB, SDA,dan SDM) pada kawasan Situs BKKD dalam bingkasi
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SDGs diawali dengan terlebih dahulu segera mempercepat usulan didaftarkan
sebagai Situs Cagar Budaya (BCB), agar lebih memperkuat legalitasnya.
Apabila Situs BKKD telah ditetapkan sebagai situs / kawasan Cagar Budaya,
dapat segera dipersiapkan konsep blueprint pengelola sesuai dengan
peraturan turunan yang dikeluarkan pemerintah sesuai tingkatan situs.
Blueprint rencana strategis harus sudah memikirkan aspek biaya yang akan
dikeluarkan. Bila tanpa ada biaya yang sulit keluar dari institusi pemerintah,
strategi pemberdayaan masyarakat (gratis) di sekitar Situs BKKD diperlukan
agar masyarakat semakin paham akan keberadaan mereka sebagai ujung
tombak penjaga situs. Pelibatan masyarakat serta pemilik lahan sawit (PT. Tirta
Madu)

diperlukan

dalam

pengelolaan

situs.

Strategi

pemberdayaan

masyarakat dan investor di Situs BKKD digambarkan seperti pohon, artinya
semua punya manfaat dan saling terkait satu sama lain dan saling
menguntungkan. Maka strategi komunikasi yang intens antar stakeholder
diperlukan dan diharapkan dilakukan dengan lebih baik lagi, sehingga semua
kepentingan

yang

berkaitan

dengan

keberadaan

situs

BKKD

dapat

terakomodir dengan baik. Nantinya pemerintah tidak lagi ditempatkan
sebagai penentu kebijakan, tetapi lebih banyak berperan sebagai fasilitator.
Tentu saja strategi pengelolaan yang sudah dipaparkan pada bagian
pembahasan idealnya dapat dikelola dalam bingkai SDGs.
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran upaya yang perlu
dilakukan sebagai bentuk rekomendasi antara lain :
a. Perlunya kesadaran para stakeholder sekitar situs dalam pemenuhan
kebutuhan

hidup

di

DAS

Sungai

Kawal

memberikan

peluang

berkonstribusi dalam proses terjadinya perubahan kondisi lingkungan
tutupan lahan dan mencegah terjadinya penurunan permukaan tanah;
b. Perlunya pendalaman identifikasi terkait berbagai stakeholder unsur
institusi pemerintah dalam hal kapasitas SDM dibidang kebudayaan;
c. Berbagai informasi terkait sumber daya kawasan Situs BKKD kiranya
dapat dipublikasikan dalam bentuk kompilasi berbagai media yang
populer demi kemudahan publik mengaksesnya;
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d. UU Pemajuan Kebudayaan sangat diharapkan untuk dapat bersinergi
dengan UU Cagar Budaya dan UU Otonomi Daerah;
e. Perlunya memperdalam legalitas masyarakat sekitar Situs BKKD dalam
upaya pengelolaan kawasan situs BKKD yang berkelanjutan;
f. Pelibatan masyarakat di sekitar Situs BKKD diperlukan agar masyarakat
semakin paham akan keberadaan mereka sebagai ujung tombak
penjaga situs, maka tugas dan fungsi institusi pemerintah akan semakin
lebih dimudahkan.

Pemilihan
berbagai
nomor-nomor
Pemilihan
berbagai nomor-nomor
indikator SDGs yang dapat dijadikan
mencapai SDGs Kawasab Situs BKKD
indikator SDGs
bagian
dari
strategi
kesiapan
sebagai sebuah strategi untuk dapat
SDGs Kawasan
BKKD
SDGs
Kawasan
Situs
BKKD sebagai
sebuah strategi mencapai
yang dapat
dijadikan Situs
bagian
dari
diterapkan
dalam
bingkai
SDGs

Metode simulasi
simulasi
megkaji
kesiapan
Metode
mengkaji
kesiapan
mencapai

strategi kesiapan

untuk dapat diterapkan dalam bingkai SDGs

mencapai SDGs Kawasan Situs BKKD

4. Judul Penelitian :
Identifikasi Tinggalan Arkeologi Maritim dan Nilai Pentingnya di Pesisir Utara
Pulau Bintan (Studi Kasus Situs Kapal Tenggelam Senggiling)
Hasil Penelitian :
Berdasarkan hasil penelitian Desk Study yang dilaksanakan tahun 2020 di situs
Kapal Tenggelam Senggiling, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan,
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Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan pengambilan hipotesis berdasarkan
kajian ilmiah terhadap identifikasi asal kapal, jenis kapal, serta nilai pentingnya
berdasarkan sampel yang didapat tahun 2019. Keberadaan data tersebut
dalam penelitian ini dikaitkan dengan aktivitas kapal jenis Indiaman yang
merupakan kapal sewaan dari maskapai dagang Inggris dalam konteks Jalur
Rempah Nusantara yang mencari sumber produksi Gambir terdekat dengan
lokasi karamnya kapal tersebut pada abad ke-19. Identifikasi tersebut
didasarkan atas beberapa fakta yang terbukti melalui analisa laboratoris.
Keberadaan senjata di kapal kayu tersebut derasal dari hasil uji XRF pada
sampel pasak kuningan yang berasal dari sambungan antar papan kayu
lantai kapal yang mengandung sekitar 1%
sulfur/belerang

(S)

yang

biasanya

dikaitkan dengan bubuk mesiu terkait
sistem pertahanan kapal. Sampel kayu
dari bagian yang diduga depan kapal
yang

berkonteks

dengan

tumpukan

pecahan mangkuk biru putih asal Dinasti
Qing Cina abad ke- 18 hingga ke-19 yang
relevan dengan hasil analisa radiokarbon
C14 yang berasal dari tahun 1775 hingga
1814. Teknologi buttfastenings system pada
sisa kapal kayu jenis Indiaman tersebut
berasal dari Eropa abad ke-19. Hipotesis tersebut dikuatkan oleh hasil analisa
spesies kayu yang disampel berasal dari jenis kayu Oak yang habitat
tumbuhnya berasal dari Eropa, India, dan Cina. Jenis kapal Indiaman
merupakan janis kapal sewaan maskapai dagang Inggris EIC yang diproduksi
di galangan kapal negeri jajahan Inggris, yaitu India yang relevan dengan hasil
analisa jenis kayunya.
Konteks keberadaan kapal dagang Inggris dihipotesis berdasarkan interpretasi
peta pelayaran laut lama dari abad ke-19 yang menyebutkan keberadaan
empat kapal karam yang tenggelam di perairan Teluk Sumpat dengan asumsi
gambaran yang dibuat pada abad ke-19 tersebut tidak tepat titik lokasinya. Hal
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tersebut telah dibuktikan pada penelitian survei di tahun 2018 tepat di lokasi
yang sesuai dengan gambar peta tersebut. survei tahun 2018 jika dikaitkan
dengan titik lokasi peta berada di Desa Berakit dan sekitar Pulau Sumpat.
Observasi

bawah

dilakukan

tahun

air

yang

2018

tidak

menemukan bangkai kapal Eropa
di perairan Berakit, namun justru
bangkai

kapal

Eropa

tersebut

ditemukan di perairan Senggiling
dan Pengudang yang lokasinya
lebih ke barat dari perairan Berakit,
namun masih di wilayah yang
sama yaitu perairan Teluk Sumpat,
di

pesisir

bagian

Bintan.

Hasil

penting

situs

perairan

utara

Pulau

identifikasi
kapal

nilai

karam

Senggiling

di

diawali

dengan penyematannya sebagai
objek diduga cagar budaya yang
berjenis situs dan di dalamnya
terdapat

benda

diduga

cagar

budaya dan struktur diduga cagar budaya yang berusia lebih dari 50 tahun
dan mewakili gaya teknologi dari masa abad ke-19 serta memiliki nilai penting
pemting bagi sejarah dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan pendidikan,
ekologi, ekonomi, ideologi, serta strategis kawasan terdepan Nusantara.
Sebagai hasil penelitian, identifikasi tinggalan arkeologi maritim berupa situs
Kapal

Tenggelam

di

Perairan

Senggiling

dirasa

perlu

memberikan

rekomendasi. Rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
a. Perlunya

Pelestarian situs

tersebut,

melalui

pemanfaatan berbasis

masyarakat agar masyarakat merasa memiliki situsnya dan secara sadar
turut melestarikannya;
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b. Perlu dilakukan penelitian lebih intensif di lokasi situs yang memungkinkan
upaya penmbuatan peta situsnya agar dapat ditentukan zonasinya;
c. Meneruskan penelitian arkeologi dari aspek CRM agar dapat segera
ditetapkan sebagai situs cagar budaya, walaupun dalam konteks masih
menjadi ODCB pun Pemanfaatannya yang berbasis pelestarian dapat
dilaksanakan bersamaan;
d. Perlu pendampingan dari instansi terkait untuk bekerjasama dengan
masyarakat setempat dalam kerangka pelestarian situs tersebut.

5. Judul Penelitian :
Identifikasi Tinggalan Arkeologi Maritim di Situs Bukit Bongal, Tapanuli
Tengah, Sumatera Utara
Hasil penelitian :
Berdasarkan hasil penelitian Desk Study yang dilaksanakan tahun 2020 di
situs Bukit Bongal, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi
Sumatera Utara telah dilakukan pemerian terhadap data yang diambil
sampelnya tahun 2019 dan 2020. Keberadaan data tersebut dalam
penelitian ini dikaitkan dengan aktivitas maritim yang ternyata berkonteks
dengan Jalur Rempah Nusantara yang melalui Samudera Hindia dalam
ekplorasi sumber rempah
utama

kemenyan

dan

kapur barus di masa lalu.
Hasil

pemerian

menghasilkan

tersebut
identifikasi

tinggalan arkeologi maritim
yang terkait dengan aktvitas
perdagangan global di situs
Bukit

Bongal.

Beberapa

artefak keramik, kaca, earthenware, dan logam diidentifikasi berasal dari
luar Indonesia. Adapun kayu kapal, ijuk, beserta teknologinya berasal dari
Nusantara. Artefak tersebut diidentifikasi sebagai tinggalan arkeologi
maritim yang terkait dengan aktvitas perdagangan global di situs Bukit
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Bongal. Keberadaan artefak yang diproduksi dari Timur Tengah, Afrika, Cina,
Asia Selatan, Asia Tenggara daratan, dan lokal yang yang berasal dari
masa abad ke-10 hingga ke-14 M. Keberadaan teknologi kapal Nusantara
dengan sistem tambuku terikat dengan bahan pembuatnya berasal dari
kayu Burundul yang berasal dari hutan Sumatera, Borneo, dan Maluku
dengan pentarikhan berasal dari masa abad ke-7 hingga ke-8 M
diidentifikasi sebagai jejak aktivitas maritim sejak abad ke-7 hingga ke-14
Masehi di situs Bukit Bongal yang dibuktikan dengan keberadaan artefak
luar Nusantara dan teknologi pembuatan kapal dengan teknik tambukuterikat yang merupakan salah satu ciri khas teknologi pembuatan kapal dari
Asia Tenggara, yang ada di Nusantara.
Adanya inskripsi berhuruf Pallawa dan hiasan Sangkha yang berasosiasi di
situs tersebut dengan arca
Ganesha di bagian atas
Bukit Bongal, keberadaan
prasasti

berhuruf

dan

berbahasa Tamil di situs Barus yang berasal dari abad ke-11 Masehi,
keberadaan mata uang dari Dinasti Abbasyiah abad ke-8 hingga ke-9
Masehi menguatkan interpretasi pesisir Barat Sumatera Utara sebagai
pusat Niaga Rempah, dan jalur pelayarannya sebagai salah satu Jalur
Rempah Nusantara yang cukup tua dan ramai mulai abad ke-7 hingga ke14 Masehi yang mempertemukan manusia dari berbagai negeri asing di
Bukit Bongal. Keanekaragaman tersebut menunjukan adanya interaksi dan
percampuran antara penduduk lokal dan pendatang, yang akhirnya di
kemudian hari percampuran tersebut masih tampak jejaknya pada para
manusia penghuni Pulau Sumatera yang beragam etnis-nya, sebagai
replika Indonesia kecil. Temuan fragmen kayu kapal yang berasal dari situs
ini menambah khasanah keberadaan lokasi perahu kuno Indonesia dengan
teknik tambuku-terikat yang telah diteliti sebelumnya, dan menjadi
masterpiece kapal kayu tambuku-terikat dari pesisir barat Sumatera dan
bukti adanya aktivitas kapal kayu yang mengarungi Samudera Hindia mulai
abad ke-7 Masehi.





Sebagai hasil penelitian, identifikasi tinggalan arkeologi maritim yang ada di
situs Bukit Bongal perlu memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang dapat
disampaikan berdasarkan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perlunya perlindungan situs tersebut, karena kondisinya sekarang, lahannya
dipakai sebagai tambang emas yang masih menggunakan cairan kimia
yang berbahaya bagi manusia maupun lingkungannya;
b. Perlu dilakukan penelitian lebih intensif di lokasi situs yang memungkinkan
upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap salah satu situs jalur
rempah masa abad ke-7 hingga ke-14 Masehi di pesisir barat Sumatera
Utara;
c. Meneruskan penelitian arkeologi dari aspek CRM, Kebahasaan, dan
pembacaan inskripsi berhuruf Pallawa;
d. Perlu pendampingan dari instansi terkait untuk bekerjasama dengan
masyarakat setempat dalam kerangka pelestarian situs tersebut;
e. Diperlukan penelitian nilai penting serta peran pemerintah daerah dan
instansi terkait lainnya dalam upaya untuk menetapkan lokasi tersebut
sebagai situs cagar budaya.
6. Judul Penelitian :
Analisis Data Lingkungan dan Temuan Hasil Penelitian Gua di Sekitar Tepian
Danau Singkarak, Sumatera Barat
Hasil Penelitian :
Dalam konteks kebudayaan nasional penelitian ini memberikan khazanah
terbaru dalam potensi gua dan ceruk yang mengandung tinggalan
arkeologi di Kabupaten Solok, khususnya Nagari Paninggahan. Temuan
artefak di Gua Baringin dan Gua Carano menambah database gua dan
ceruk yang memiliki potensi arkeologi di Sumatera Barat. Analisis terhadap
gerabah hias diketahui setidaknya ada beberapa motif hias pola geometris
berupa garis-garis, tali, anyaman, jala, bulat cekung dan perpaduan di
antara motif tersebut. Teknik hias yang digunakan juga beragam yaitu teknik
tekan/tera, teknik gores, dan perpaduan kedua teknik itu. Selain itu juga




diketahui ada gerabah dengan menggunakan slip merah dan slip hitam.
Secara umum motif-motif hias tersebut merupakan motif hias yang sering
digunakan pada gerabah-gerabah Austronesia, pada situs-situs neolitik
(prasejarah) maupun situs-situs sejarah.
Nilai penting Gua Baringin dan Gua Carano serta beberapa gua atau ceruk
lainnya di tepian Danau Singkarak, Nagari Paninggahan dari sisi ilmu
pengetahuan terlihat pada tinggalan arkeologi yang terdapat pada gua.
Temuan arkeologi yang dimaksud berada di dalam tanah berupa jejak
hunian masa lalu berupa gerabah, tulang, cangkang moluska, alat batu dan
ekofak. Temuan gerabah berhias di Gua Baringin 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

moluska

yang

cukup

banyak

menandakan pemanfaatan moluska sebagai sumber makanan dahulunya
cukup banyak. Temuan ini didukung oleh lokasi gua yang berada di tepian
Danau Singkarak yang menyimpan potensi moluska atau dalam istilah lokal
dikenal dengan pensi (Family Curbiculidae). Selain moluska sumber bahan
makanan di Danau Singkarak cukup melimpah. Hal ini selaras dengan
pemahaman selama ini bahwa kehidupan manusia pada masa prasejarah
tergantung pada lingkungan dan penguasaan teknologi. Temuan arkelogi
dari hasil ekskavasi penelitian di Gua Baringin dan Gua Carano bernilai tinggi
dalam dunia pendidikan. Nantinya hasil penelitian ini

dapat dijadikan

sebagai bahan ajar dalam pelajaran muatan lokal. Gua Baringin, Gua
Carano dan gua lainnya di Nagari Paninggahan khususnya dapat
dimanfaatkan sebagai “sekolah alam” khususnya mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Selain itu, temuan dari
penelitian ini nantinya akan akan membuka peluang bagi akademisi,
univesitas dan peneliti baik dari disiplin ilmu Arkeologi, Antropologi
Speleologi, Geologi, Lingkungan dan ilmu lainya.





Kuku rusa di Gua Carano Kotak S3-4T1 spit 12;
Rahang dan gigi hewan Capra/ kambing di Gua Carano Kotak S4B1-2 spit (4);
Rahang dan Gigi ikan di S3-4T1 Lot 2; 3.40.d. Gigi ikan di Kotak S7-8B3-4 spit (3)

Cangkang moluska di Gua Beringin Kotak S1-2B5 (3), (5), (7);
Cangkang Moluska di Gua Beringin Kotak S3B6 (3)

Motif garis-garis tidak beraturan dengan teknik gores





7. Judul Penelitian :
Fauna Gua Mabitce dalam Kajian Zooarkeologi
Hasil Penelitian :
Studi tentang sisa-sisa hewan hasil ekskavasi pada situs arkeologi dengan
tujuan

memahami

hubungan

antara

manusia

dan

lingkungannya,

terutama antara manusia dan populasi hewan lainnya adalah zooarkeologi.
Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tentang interaksi manusia dan
hewan dan konsekuensinya terhadap manusia dan lingkungannya. Sisasisa fauna yang terdeposisi di suatu tempat dapat merupakan hasil dari
perilaku

budaya

maupun

alamiah

yang

dapat

dikaitkan

dengan

keberadaan sumberdaya lingkungan, teknologi, dan strategi subsistensi.
Zooarkeologi dapat menjelaskan perubahan budaya dan kontinuitas
menjadi

rumit

oleh

interaksi-interaksi

itu,

dan

penting

untuk

mempertimbangkan banyak penggunaan hewan dan beragam jalur yang
dilalui hewan untuk menjadi bagian dari catatan arkeologis (Reitz and S.Wing
2008, 1–29).
Ekskavasi Gua Mabitce pada tahun 2019 telah dilakukan dengan membuka
lima buah kotak ekskavasi yaitu S1T2, S3T1, S2T1B1, U1B4, dan U1/2B6. Temuan
dari seluruh kotak ekskavasi tersebut didominasi oleh temuan cangkang
kerang pada lapisan atasnya dan sisa binatang pada lapisan bawahnya.
Temuan fragmen batu juga banyak ditemukan pada lapisan atas hingga
bawah. Fragmen batu tersebut teridentifikasi merupakan kapak batu
sumatralith, serpih, batu pukul, serta pipisan. Temuan batu lainnya berupa
manuport batu andesit berukuran kerakal (pebble). Fragmen batu andesit,
gamping kersikan, dan basalt merupakan jenis bahan yang paling banyak
ditemukan. Sisa binatang teridentifikasi berupa fragmen tulang, gigi, rahang,
tengkorak, serta capit. Pada kotak ekskavasi ini juga ditemukan adanya sisa
manusia yaitu bagian patella yang ditemukan pada kotak S1T2 pada
kedalaman 100 cm. Beberapa fitur perapian juga ditemukan di kotak
ekskavasi tersebut. Fitur ini ditemukan berada di bawah lapisan cangkang





kerang dan ada yang berkonteks dengan fragmen tulang binatang yang
terbakar (Setiawan et al. 2019, 32–58).
Data arkeologi hasil penelitian Gua Mabitce tahun 2019 yang belum
tertangangi secara optimal adalah temuan sisa fauna. Temuan ini dalam
konteks stratigrafi, kuantitasnya banyak ditemukan pada lapisan di bawah
lapisan temuan cangkang kerang dan lapisan tsunami. Temuan ini belum
dapat dianalisis secara keseluruhan karena keterbatasan referensi untuk
mengetahui jenis fauna. Selain itu, beberapa temuan juga mengalami
konkresi gamping sehingga menyulitkan untuk dapat mengidentifikasi
jenisnya. Penelitian tahap awal di situs Gua Mabitce, memberikan list
komposisi fauna yang ditemukan. Tingginya tingkat fragmentasi tulang
membuat identifikasi sangat bergantung pada elemen gigi dan tulang
panjang yang masih memiliki bonggol proximal atau distalnya. Berdasarkan
jenis fauna yang ditemukan, dapat diketahui bahwa lingkungan pada masa
penghunian gua, adalah lingkungan yang lembab. Kesimpulan tersebut
berdasarkan absennya atau langkanya jenis fauna berukuran besar seperti
Bovids yang umumnya hidup dilingkungan yang lebih terbuka. Jenis fauna
yang didominasi oleh spesies berukuran sedang dan kecil juga menjadi
indikasi lingkungan yang lembab. Penelitian tahap lanjut perlu dilakukan
untuk mendapatkan gambaran sebaran data baik horizontal dan vertikal
yang labih luas lagi.

Beberapa jenis ekofak fauna yang dianalisis
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8. Judul Penelitian :
Prediksi Keberadaan Gua dan Ceruk di Kars Aceh Bagian Barat dengan
Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis
Hasil Penelitian :
Provinsi Aceh memiliki bentanglahan kars yang sangat luas dan memiliki
potensi keberadaan gua atau ceruk namun data terhimpun masih sangat
sedikit. Tentunya sangat tidak sebanding dengan data gua yang telah
diinvetarisnya. Sampai saat ini informasi keberadaan gua dan ceruk di Kars
bagian barat Aceh yang telah ditemukan sebanyak 46 lokasi. Oleh karena
itu, diperlukan upaya untuk mencoba menemukan lokasi-lokasi gua di
wilayah ke Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan adanya
penambahan data gua dan ceruk jika metode dan strategi pengumpulan
datanya juga tepat. Untuk itu, sangat dibutuhkan alat bantu untuk
mempermudah melacak keberadaan gua atau ceruk.
Gua dalam kajian arkeologi merupakan salah satu objek penting yang
dapat dijadikan sebagai salah satu alat deteksi awal terkait kehidupan
masa lalu. Penelitian-penelitian arkeologi pada lokasi gua telah banyak
menemukan

buktinya pemanfaatan sebagai lokasi hunian. Gua yang

dijadikan lokasi hunian juga memiliki beberapa persyaratan seperti
morfologi yang cukup untuk menampung anggota kelompok, lantai gua
mendatar kering dan tidak lembab, pencahayaan dan sirkulasi udara yang
memadai, serta posisinya dengan sumberdaya pendukungnya.
Salah alat bantu melacak keberadaan gua-gua yang dapat diterapkan
adalah Penginderaan Jauh (PJ) dan Sistem Informasi Geografis (SIG).
Integrasi Penginderaan Jauh dan SIG dapat digunakan untuk menemukan
situs arkeologi. Penginderaan Jauh berperan dalam menghasilkan informasi
mengenai bentanglahan dan sumberdaya lingkungan di permukaan bumi.
SIG

sangat

berperan

dalam

meningkatkan

kedalaman

analisis

bentanglahan dan sumberdaya yang ada untuk hunian masa lalu. Situssitus baru mungkin dapat ditemukan, meskipun data SIG (termasuk data
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citra satelit) tidak secara langsung mengungkap adanya situs arkeologi.
Dasar yang digunakan adalah persamaan paradigma keruangan (spasial).
Dengan Penginderaan Jauh informasi tentang obyek, daerah atau gejala
diperoleh dengan menganalisis data tanpa kontak langsung terhadap
obyek, daerah atau gejala yang dikaji. Data yang dapat memberikan
informasi mengenai berbagai fenomena kenampakan di permukaan bumi,
termasuk

fenomena

kenampakan

tinggalan

arkeologis

atau

yang

berkorelasi dengan tinggalan arkeologi dapat dalam penginderaan jauh,
antara lain Citra Satelit dan Foto Udara. Data penginderaan jauh tersebut
kemudian dianalisis dengan SIG sehingga dapat dilacak kemungkinan
keberadaan lokasi yang berpotensi diteliti.
Pendugaan keberadaan gua di Pesisir Barat Aceh ini telah menemukan
sebanyak 26 lokasi. Seluruh lokasi tersebut masih mememerlukan pengujian
di

lapangan

metode
yang

lebih

dan

pendugaan
mendetail

dengan memanfaatkan
data citra resolusi tinggi
dan

data

lainnya.

pendukung
Langkah

pengujian yang dapat
dilakukan
dengan

adalah
melakukan

penelitian wilayah kars
yang berada di wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, dan Gayolues. Selain itu,
proyeksi penelitian lain juga dapat dilakukan untuk mengetahui potensi
keberadaan situs arkeologi di wilayah Blangkejeren, Gayolues dan Kutacane,
Aceh Tenggara. Hal ini lebih ditujukan untuk lebih mengungkapkan
hubungan antara Gayo, Karo, dan Pakpak sebagai tindaklanjut dari hasil
penelitian di Dataran Tinggi Gayo yang telah mengungkap hal tersebut.
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9. Judul Penelitian :
Analisis Temuan Kampung Lamo Rambahan sebagai Bekas Permukiman
Masa Kerajaan Melayu Dharmasraya
Hasil Penelitian :
Asumsi pertama adalah Padang Roco merupakan ibukota Dharmasraya
pada saat Kertanegara melakukan pengiriman arca Amogapasha. Hal ini
cukup masuk akal karena selain lapik arca Amogapasha, di lokasi tersebut
ditemukan juga arca Bhairawa, yang menggambarkan kebesaran dari
Adityawarman. Tidak jauh dari
penemuan

arca-arca

tersebut didapati juga candi
Padang Roco. Areal ini terasa
cukup

istimewa

keberadaan

tinggalan

tinggalan
tersebut,
dapat

-

monumental
sehingga

ditolak

pendapat

dengan

lagi

pusat

kerajaan

tidak
bahwa
ibukota

Dharmasraya

berada di Padang Roco sangat masuk akal. Belakangan karena perluasan
areal permukiman, masyarakat melebarkan areal permukimannya di
Rambahan. Tidak diketahui apa penyebab pastinya, selain karena
kepadatan penduduk, keletakan Padang Roco juga terlalu dekat dengan
Sungai Batanghari sehingga rawan
ancaman banjir. Lokasi yang baru
dianggap lebih tinggi sehingga aman
dari

ancaman

banjir.

Pemindahan

arca Amogapasha dilakukan untuk
melengkapi hunian yang baru tersebut.
Selain itu di lokasi yang lama acra
Amogapasha kurang mendapatkan
tempat yang layak, sehingga di tempat
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yang baru (Rambahan) dibuatkan bangunan pelindung berupa seperti
yang ditemukan dalam aktivitas penggalian kali ini. Lapik Arca yang berisi
prasasti

berkaitan

dengan

monument

pengiriman

Amogapasha

ditinggalkan karena berkaitan dengan sejaran masa lalu. Adapun prasasti
dengan informasi terbaru, yang berisi Adityawarman menyebut dirinya
dengan

Srimat

nama

Sri

Udayadityawarmman,

menyelenggarakan

upacara bercorak tantric, pentasbihan arca Buddha dengan nama

Gaganaganja (namna gagana Ganjasya), dan pemujaan terhadap Jina
(Djafar. 1992: 9-12).
Asumsi

Kedua

adalah,

Rambahan

merupakan

ibukota

Melayu

di

Dharmasraya. Hal ini didasari pendapaat bahwa perlakuan terhadap

Amogapasha lebih cukup baik dibandingkan dengan perlakuan terhadap
lapik arca dan arca Bhairawa di Padang Roco. Arca Bhairawa merupakan
arca perwujudan dari Adityawarman dan dibuat pada masa pemerintahan
Adityawarman, dengan demikian arca tersebut merupakan arca yang
dibuat lebih kemudian dibandingkan arca Amogapasha yang dikirimkan
pada masa pemerintahan Ayah dari Adityawarman. Dengan demikian
keberadaan arca Amogapasha terlebih dahulu ada dan dikirim pada
tempat tujuannya, yaitu Rambahan. Pada saat Adityawarman memerintah,
diperintahkan untuk membangun arca Bhairawa yang ditempatkan di
Padang Roco, lapik arca kemungkinan dipindahkan pada saat bersamaan
untuk melengkapi arca Bhairawa.
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Selain kegiatan Penelitian desk study 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 5
(lima) dokumen yang kesemuanya telah tercapai dan tidak terdapat kendala
yang berarti dalam sebagian besar pelaksanaanya, meskipun beberapa
kegiatan diubah ke dalam bentuk daring. Rincian kegiatannya sebagai berikut:
1.

Temu Ilmiah Arkeologi
TIA dilaksanakan pada
hari Selasa, 18 Februari
2020 berlokasi di ruang
rapat

Balai

Arkeologi

Sumatera Utara. Dengan
adanya

kegiatan

diharapkan

ini,

kualitas

proposal

dan

hasil

penelitian

dari

para

peneliti di Balai Arkeologi
Sumatera Utara dapat meningkat setiap tahunnya dan sesuai dengan
kaidah-kaidah ilmiah.





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).
Kegiatan

Target

Realisasi

Rincian
Peninjauan Temuan Struktur Bata di Desa Pulo
Bariang, Kecamatan Huristak, Kabupaten
Padanglawas
Identifikasi Objek Arkeologis di Kabupaten
Aceh Timur, Kota Lhoksumawe, dan Kabupaten
Aceh Besar, Provinsi Aceh
Objek-Objek Arkeologi Dari Situs Bukit Bongal,
Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri,

Penanggulangan

2 Laporan

5 Laporan

Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi
Sumatera Utara

Kasus

Objek-objek Arkeologi di kabupaten Tapanuli
Utara
(Pulau Sibandang & Desa Hopong) Provinsi
Sumatera Utara
Identifikasi Objek Arkeologis di Pulau
Sebangka, Kabupaten Lingga, Provinsi
Kepulauan Riau

Identifikasi Objek Arkeologis di

Peninjauan Temuan Struktur Bata di

Kabupaten Aceh Timur

Desa Pulo Bariang





Objek-Objek Arkeologi Dari Situs Bukit
Bongal, Desa Jago-Jago

Objek-objek Arkeologi
Di kabupaten Tapanuli Utara
(Pulau Sibandang & Desa Hopong)

Identifikasi Objek Arkeologis
di Pulau Sebangka, Kabupaten Lingga,
Provinsi Kepulauan Riau

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

yang

dilaksanakan di Kabupaten Karo pada tanggal 04 Maret 2020 dan
selanjutnya


akibat

Pandemi



COVID-19,

Pengenalan

Arkeologi

dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, instagram TV, dan
youtube live.

Pengenalan Arkeologi di Kabupaten Karo





Pengenalan Arkeologi secara virtual





4. Penerbitan Jurnal/Majalah
Kegiatan

Target

Realisasi

Rincian
Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol. 23
Nomor 1

Penerbitan
jurnal/buku
lain

Berkala Arkeologi Sangkhakala Vol. 23
4

4

Terbitan

Terbitan

Nomor 2
Buku Jejak Arkeologi Sumatera Bagian
Utara
Buku Daratan dan Kepulauan Riau dalam
Catatan Arkeologi dan Sejarah

5. Sinkronisasi Kegiatan Pusat-Balar
Kegiatan ini diperuntukkan memenuhi undangan dari Pusat, namun
akibat pandemi segala koordinasi ke Jakarta dilakukan melalui daring,
sehingga anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk studi tiru ke Balar
lain guna meningkatkan kinerja Balai Arkeologi Provinsi Sumatera
Utara.
6. Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi
Evaluasi

Hasil

Penelitian

Arkeologi (EHPA) dilaksanakan
dengan tujuan sebagai sarana
publikasi
arkeologi,

hasil

penelitian

sekaligus

laporan/hasilpenelitian

evaluasi
yang

telah dilakukan pada tahun
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berjalan. EHPA dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 19 November 2020 di The Hill
Hotel dan Resort, Kec. Sibolangit, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

IKK 2
Jumlah Rumah Peradaban sebagai Media Pengembangan Hasil
Penelitian Arkeologi
Realisasi 2019
2 Rumah Peradaban

Tahun 2020
Target

Realisasi

2 Rumah

2 Rumah

Peradaban

Peradaban

%
100

Pada tahun 2020, Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 2
kegiatan Rumah Peradaban sesuai target yang ditetapkan, yaitu Rumah
Peradaban Samosir dan Rumah Peradaban Padanglawas Utara. Kegiatan ini
terdiri dari sinkronisasi lintas instansi, pembuatan dan distribusi buku
pengayaan serta alat peraga, destinasi pendidikan, dan evaluasi serta
penyusunan laporan kegiatan.

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)
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laporan kegiatan Rumah Peradaban, 2 (dua) terbitan buku pengayaan yang
dibagikan kepada dinas, sekolah, peserta kegiatan Destinasi Pendidikan
Rumah Peradaban dan masyarakat umum.
Rumah Peradaban Samosir
Rumah Peradaban Samosir
2020 dilaksanakan di Saulina
Resort,

Pengururan,

Kabupaten

Samosir

pada

tanggal 10-13 Agustus 2020.
Bentuk

kegiatan

Peradaban
yaitu

Rumah

Samosir

2020

penyebarluasan

informasi arkeologis dalam bentuk pelayanan Destinasi Pendidikan dengan
menghadirkan

narasumber,

pembuatan

buku

pengayaan

dan

membagikan buku tersebut kepada sekolah SD, SMP, SMA/SMK, dinas terkait,
serta masyarakat umum. Membuat alat peraga berupa pembuatan film
bertema arkeologis dengan judul “Orang Gayo di Masa Lalu”, membuat
miniatur Candi Bahal I, serta Banner Rumah Peradaban.

Rumah Peradaban Padanglawas Utara
Rumah Peradaban Padanglawas Utara 2020 berlangsung di Aula Sopo
Bahal, Hotel Mitra Indah, Gunung Tua, Kabupaten Padanglawas Utara pada
tanggal 22-25 September 2020. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Daerah
Kabupaten Padanglawas Utara yakni Dinas Pendidikan, Dinas Dinas
Pariwisata Kab. Padanglawas Utara, Guru SD dan SMP di Padanglawas Utara.
Bentuk kegiatan Rumah Peradaban Padanglawas Utara 2020 berupa
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Destinasi Pendidikan, Buku
Pengayaan,
pembuatan

dan
Alat

Peraga

berupa miniatur candi, film
rumah

peradapan

dan

banner Rumah Peradapan
Padang Lawas Utara.

IKK 3

Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Realisasi 2019
1 Layanan

Tahun 2020
Target

Realisasi

%

1 Layanan

1 Layanan

100

Layanan Sarana dan Prasarana Internal memiliki jumlah target 1 (satu) layanan
dalam 1 tahun yang telah selesai dicapai sepenuhnya pada bulan Desember
2020. 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
2020 Balai Arkeologi membeli/melakukan pengadaan fasilitas meubelair;
peralatan penelitian, pengolah data dan publikasi; peralatan kantor; peralatan
penanganan pandemi total sejumlah 78 buah/unit. Sedangkan renovasi
dilakukan pada atap Gedung 375 m2, Plafond 293 m2, dan lantai 269 m2.
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Layanan Dukungan Manajemen Satker
Realisasi 2019
1 Layanan

Tahun 2020
Target

Realisasi

%

1 Layanan

1 Layanan

100

Layanan Dukungan Manajemen Satker terdiri dari Penyusunan rencana
program dan penyusunan rencana anggaran, Pengelolaan keuangan dan
perbendaharaan, Pengelolaan kepegawaian, kegiatan Penguatan Jiwa Korsa
Pegawai, serta Pelayanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam ke4

kegiatan

terdapat

tersebut
anggaran

perjalanan dinas yang
telah

dipergunakan

untuk

melakukan

perjalanan

memenuhi

undangan

dari

Puslit

Arkenas dan Balitbang
terkait

koordinasi

program,

anggaran,

keuangan, dan kepegawaian, serta perjalanan dalam rangka studi tiru ke Balai
Arkeologi Bali. Selain itu terdapat anggaran untuk pembelian ATK dan
pembelian snack konsumsi rapat/jamuan tamu. Target yang dicapai pada
rencana
Dokumen

kinerja

Perencanaan

Anggaran,

dokumen,

dan

Keuangan,

Kepegawaian,
Evaluasi

output

BMN,

Kinerja
yaitu

dan

adalah
2

4

dokumen

Perencanaan dan Anggaran, 1
dokumen

keuangan,

dokumen kepegawaian.
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dan

1

ountbond

Kegiatan
sebagai

bentuk

Peningkatan
Pegawai

Jiwa

Korsa

dilaksanakan

pada

tanggal

29-31

Januari

2020

Hotel

di

Niagara Parapat.

Layanan Perkantoran
Realisasi 2019
1 Layanan

Tahun 2020
Target

Realisasi

%

1 Layanan

1 Layanan

100

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 dan terdapat tambahan kegiatan berupa pembelian paket internet
pegawai dan lisensi zoom meeting, serta peralatan pencegahan pandemi
COVID-19 (masker, handsanitizer, vitamin,dll).

B.
A.
B. REALISASI ANGGARAN

Pagu awal anggaran Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara dalam DIPA

tahun 2020 sebesar Rp 7.873.117.000,00 dan berkurang menjadi Rp
7.697.445.000,00 karena adanya efisiensi tunjangan kinerja ke 13 dan 14,
serta realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Dari pagu
anggaran tersebut, berhasil direalisasikan sebesar Rp 6.814.594.677,00
dengan persentase daya serap sebesar 88,53%, mengalami penurunan
dari tahun lalu (92,27%). Berikut rincian penyerapan anggaran pada
masing-masing indikator kinerja kegiatan (IKK) :





Sasaran

Indikator Kinerja

Kegiatan (SK)

Kegiatan (IKK)

Target 2020

Realisasi 2020

Anggaran

Realisasi
Anggaran

%

Jumlah

Satuan

Jumlah

%

8

Laporan

9

112,5%

410.900.000

206.250.595

50,19%

5

Dokumen

5

100%

318.210.000

293.498.900

92,23%

2

100%

437.362.000

418.913.867

95,78%

Jumlah hasil
penelitian
arkeologi
Penelitian
Fasilitasi dan
Tersedianya
hasil
penelitian
arkeologi yang
berkualitas
dan
dimanfaatkan
dalam
pelestarian
serta
pemajuan
pendidikan
dan
kebudayaan

Diseminasi
Penelitian
Arkeologi
Jumlah Rumah
Peradaban
sebagai media
pengembangan

2

Rumah
Peradaban

hasil penelitian
Arkeologi
Jumlah
Layanan Sarana
dan Prasarana

1

Layanan

1

100%

831.727.000

736.842.600

88,59%

1

Layanan

1

100%

378.760.000

238.288.055

62,91%

1

Layanan

1

100%

5.320.486.000

4.920.800.660

92,49%

7.697.445.000

6.814.594.677

88,53%

Internal
Jumlah
Layanan
Dukungan
Manajemen
Satker
Jumlah
Layanan
Perkantoran
Total

B.
C. PERHITUNGAN NILAI EFISIENSI ANGGARAN





Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 melakukan
beberapa efisiensi antara lain:
1.

Efisiensi anggaran Penelitian dari semula target 8 Penelitian dengan
masing-masing Penelitian Rp 290.000.000,00 menjadi Penelitian Desk

Study dan tercapai sebanyak 9 Penelitian dengan anggaran yang
lebih kecil berkisar antara Rp 21.500.000,00 hingga Rp 96.600.000,00.
2. Penanggulangan Kasus dengan target awal sebanyak 2 kegiatan,
sampai dengan akhir tahun 2020 dapat tercapai sebanyak 5
kegiatan (rincian di halaman 24-25).
3. Realokasi

dan

optimalisasi

anggaran

sisa

Penelitian

untuk

pengadaan peralatan pendukung penelitian, perkantoran, dan
publikasi sehingga kinerja dapat lebih optimal. Beberapa peralatan
multimedia difungsikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
secara daring (mengingat banyaknya kegiatan yang tidak dapat
tetap dilaksanakan di lapangan secara langsung dalam kondisi
pandemi);
4. Balai

Arkeologi

Provinsi

Sumatera

Utara

berinisiatif

menyelenggarakan Webinar Pengenalan Arkeologi beberapa kali
dalam setiap minggu guna menyikapi pandemi yang terjadi. Melalui
webinar ini, pengenalan arkeologi dapat menjangkau lebih banyak
masyarakat dengan anggaran seminimal mungkin, serta tidak
memerlukan tatap muka yang riskan dilaksanakan saat pandemi.









Bab 4

Penutup
Pada

tahun 2020

Balai

Arkeologi

Provinsi

Sumatera

Utara

berhasil

melaksanakan seluruh kegiatan sesuai target yang tercantum dalam
Rencana

Strategis

dan

Perjanjian

Kinerja.

Berikut

ringkasan

pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:
Pagu

: Rp 7.697.445.000,00

Realisasi

: Rp 6.814.594.677,00

Kinerja Keuangan : 88,53%
IKK

: 2 IKK dan kegiatan pendukung/rutin

Capaian IKK

: IKK 1 : 112,5%
IKK 2 : 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. Perlunya ketepatan dalam penyusunan RPDH oleh PPK mengingat
adanya pembatasan metode pencairan dana oleh KPPN Medan;
4. Perlu percepatan dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggap dalam
melaksanakan revisi anggaran bila dibutuhkan, kaitannya dengan
adanya pandemi COVID-19.
Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang
akan dilakukan di tahun-tahun mendatang antara lain:
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PENGUKURAN KINERJA TA 2020
BALAI ARKEOLOGI PROVINSI SUMATERA UTARA
Sasaran Kegiatan
(SK)

Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK)
Jumlah hasil penelitian
arkeologi

Realisasi 2020

Anggaran
Awal

Anggaran
Revisi

Realisasi
Anggaran

%

Satuan

Jumlah

%

8

Laporan

9

112,5%

960.000.000

410.900.000

206.250.595

50,19%

Fasilitasi dan Diseminasi
Penelitian Arkeologi

5

Dokumen

5

100%

318.210.000

318.210.000

293.498.900

92,23%

Jumlah Rumah
Peradaban sebagai media
pengembangan hasil
penelitian Arkeologi

2

Rumah
Peradaban

2

100%

437.362.000

437.362.000

418.913.867

95,78%

Jumlah Layanan Sarana
dan Prasarana Internal

1

Layanan

1

100%

461.727.000

831.727.000

736.842.600

88,59%

Jumlah Layanan
Dukungan Manajemen
Satker

1

Layanan

1

100%

199.660.000

378.760.000

238.288.055

62,91%

Jumlah Layanan
Perkantoran

1

Layanan

1

100%

5.496.158.000

5.320.486.000

4.920.800.660

92,49%

ϳ͘ϴϳϯ͘ϭϭϳ͘ϬϬϬ

ϳ͘ϲϵϳ͘ϰϰϱ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϴϭϰ͘ϱϵϰ͘ϲϳϳ

ϴϴ͕ϱϯй

Penelitian

Tersedianya hasil
penelitian
arkeologi yang
berkualitas dan
dimanfaatkan
dalam pelestarian
serta pemajuan
pendidikan dan
kebudayaan

Target 2020

Jumlah

Total





