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Puji syukur kita panjatkan kehadirat 
Allah swt, atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga Balai Arkeologi Sulawesi selatan 
(Balar Sulsel) dapat menyelesaikan laporan 
kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 
2018 ini dapat diselesaikan secara tepat 
waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 tahun 2006 tentang Tentang 
Pelaoran Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah. maka Balai 
Arkeologi Sulawesi selatan sebagai Unit 
kerja di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan wajib menyusun Laporan 
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 
2018 sebagai bentuk pertanggung jawaban 
pelaksanaan penggunaan anggaran dan 
pelaksanaan  tugas dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja 
(LAKIP) menyajikan informasi tingkat 
capaian kinerja sebagai mana yang 
tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 
2018. Laporan ini juga menyajikananlisis 
pencapaian Indikator kinerja dari sasaran 
strategis yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2018 Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan sesuai dengan Renstra 
Kemdikbud No.12 Tahun 2018 telah 

ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja 
Kegiatan diantaranya: Jumlah Dokumen 
hasil penelitian arkeologi,Lintas Disiplin 
dan Tematis ,Jumlah Dokumen”Rumah 
peradaban sebagai media pemanfaatan hasil 
penelitian arkeologi, Jumlah Dokumen 
Perencanaan anggaran, akeuangan 
,Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja yang 
sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang 
Berlaku dan Jumlah Layanan Perkantoran. 
Dengan adanya komitmen bersama dan 
dukungan dari berbagai pihak maka 
Balai Arkrologi Sulawesi selatan dapat 
merealisasikan target kinerja yang telah 
ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun berbagai kendala kami 
temui di lapangan, berkat adanya kerjasama 
yang baik dari semua pihak baik intern 
maupun dari pihak lain, pelaksanaan 
kegiatan Tahun 2018 secara umum dapat 
berjalan dengan baik. Untuk itulah pada 
kesempatan ini kami berterimah kasih 
kiranya kerjasama yang telah terbina dapat 
ditingkatkan dimasa yang akan datang 
dalam rangka mengoptimalkan peran dan 
fungsi Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 

Melalui laporan kinerja ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran 
tentang kinerja yang telah dicapai dan 
sebagai bahan evaluasi perencanaan 
program dan anggaran di tahun mendatang.

Terimakasih tidak lupa kami 
ucapakan kepada pihak yang telah 
membantu sehingga Laporan Kinerja 
(LAKIP) Tahun 2018 Balar Sulsel dapat 
diselesaikan.

           Makassar,         Januari 2019

Kepala Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan

M. Irfan Mahmud,M.Si
NIP.196912161997031001

Kata
Pengantar

Kepala
BALAI ARKEOLOGI
Sulawesi Selatan
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Laporan Kinerja Balai Arkeologi Sulawesi Selatan memberikan informasi tingkat capaian, 
Sasaran trategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai mana  ditetapkan dalam 

Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Berikut ringkasan Capaiab Indikator Kinerja Kegiatan :

Ringksan Capaian Kinerja
3 IKK

IKK 1  Jumlah hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis= 90%
IKK 2 Jumlah Dokumen Rumah Peradaban sebagai media pemanfaatan 

hasil penelitian arkeologi  = 100%
IKK 3 Jumlah dokumen perencanaan anggaran, keuangan, kepegawaian dan evaluasi 

kinerja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 = 100%

Kinerja Keuangan
Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 2018

Pagu
6.274.318.000

Realisasi
5.618.881.520.

Permasalahan/Kendala
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga teknis pelaksana kegiatan, 

baik untuk pelaksanaan kegiatan penelitian maupun pemasyarakatan hasil penelitian.
2. Pelaksanaan kegiatan sering berbeturan dengan kegiatan di daerah khususnya  

kegiatan yang melibatkan guru dan siswa.
3. Minimnya kemampuan kompetensi  teknis peneliti

Upaya Penyelesaian
1. Bekerjasama pihak Universitas dengan melibatkan dosen dan mahasiswa, serta 

pihak masyarakat yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan Balar Sulsel
2. Melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang baik secara internal maupun dengan 

pihak stakeholder
3. Mengikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kompetensi  (Dilkat, seminar, 

pelatihan)

EKSEKUTIF
IKHTISAR
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A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Arkeologi Sulawesi 
selatan adalah Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) dari Pusat Penelitian Arkeologi 
Nasional, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan di bidang penelitian  
dan pengembangan Arkeologi 
berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Badan Penelitian dan 

Pengembangan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian 
Arkeologi Nasional yang mempunyai Wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan 
Sulawesi Tenggara serta mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan 
Arkeologi di Wilayah kerjanya.

Balai Arkeologi pertama kali terbentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0274/0/1993 tentang 
pembentukan 3 Balai arkeologi di Medan, Banjarmasin dan Ujung Pandang. Yang berada 
di bawah Pusat Arkeologi Nasional dengan wilayah kerja Sulawesi selatan dan Sulawesi 
Tenggara. Pada Tahun 2015 berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No.27 tahun 2015, Balai Arkeologi Makassar berganti nama menjadi Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan yang selanjutnya lebih dikenal dengan Balar Sulsel.

Balar Sulsel selama 25 tahun telah banyak melakukan penelitian arkeologi. Ratusan 
situs arkeologi dan artefak telah dikaji. Kegiatan penelitian tersebut dilakukan baik secara 
mandiri maupun bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Pusat Arkeologi Nasional, 
Jurusan Arkeologi Fakultas Hasanuddin dan lembaga penelitian luar negeri.

Kekayaan yang ada di bumi nusantara ini juga dimiliki oleh wilayah di propinsi 
Sulawesi selatan, Sulawesi barat dan Sulawesi tenggara sebagai wilayah kerja dari 
Balai Arkeologi Sulawesi selatan. Ketiga wilayah tersebut banyak mencirikan jejak-
jejak kehidupan zaman prasejarah hingga berlanjut ke tradisi masa sekarang. Semua 
itu mencerminkan sejarah budaya manusia yang saling berinteraksi secara dinamis 
dan beradaptasi dengan lingkungannya dan budaya budaya lain sehingga memperkaya 
khasanah budaya bangsa.

PENDAHULUAN
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Kondisi tersebut membuat Balar Sulsel mempunyai kedudukan strategis sebagai 
lembaga yang mengemban tugas meneliti kehidupan masa lampau, tidak hanya untuk 
kepentingan lokal, regional, nasional tapi juga kepentingan global. Sebagai lembaga 
riset di daerah yang merupakan bagian dari Pusat Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan harus mampu mengembangkan arkeologi Indonesia untuk kemajuan ilmu 
pengetahuan, disisi lain harus mampu menjadi agen pencerdasan bangsa dan pengembangan 
kebudayaan Nasional. Penelitian yang dilakukan harus dapat mengaktualisasikan kearifan 
masa lampau untuk pengembangan budaya nasional dan kehidupan bangsa.

Sebagai unit pelaksana teknis Balai Arkeologi Sulawesi Selatan di bentuk untuk 
melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi lokal kewilayahan. Sampai saat ini 
telah melaksanakan penelitian dan berbagai kegiatan yang terkait, baik merupakan program 
sendiri maupun bekerjasama dengan Pusat Arkeologi Nasional, Pemerintah Daerah dan 
Peneliti asing yang bertujuan untuk memajukan arkeologi Indonesia. sebagai kegiatan 
hulu telah menghasilkan berbagai data dari periode kehidupan tertua (Prasejarah) hingga 
periode termuda (Kolonial) yang berupa situs, artefak, dari berbagai jenis dan bahan, sisa 
fauna, sisa manusia dan sisa ekofak lainnya telah terkumpul dalam koleksi yang dapat di 
akses seluruh masyarakat seperti Ilmuwan, mahasiswa, pelajar dan pemerhati budaya.

Untuk kegiatan hilir, Balar Sulawesi selatan telah menghasilkan berbagai karya 
ilmiah sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Selain itu, berbagai 
kegiatan Rumah Peradaban yang bertujuan untuk memasyarakatkan hasil-hasil penelitian 
arkeologi, serta kegiatan Pameran dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang telah 
dilaksanakan, walaupun masih perlu ditingkatkan.

B. DASAR HUKUM

Keberadaan Balai Penelitian Arkeologi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari 
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional memiliki nilai strategis bagi pengembangan arkeologi 
Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan Pusat penelitian Arkeologi Nasional di daerah, 
UPT memiliki landasan yang sangat kuat untuk pengembangan arkeologi kedaerahan. 
Pendirian balai –balai Penelitian Arkeologi sebagai mana Pusat Penelitian Arkeologi 
Nasional memiliki landasan Konstitusional , seperti diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 
32 yang berbunyi : Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional. Kebudayaan Nasional 
merupakan puncak kebudayaan daerah-daerah diseluruh wilayah Indonesia.

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) sebagai instansi Unit Pelaksana 
Teknis dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan LAKIP Balai 
Arkeologi Sulawesi selatan berlandaskan atas lima dasar hukum yaitu:
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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. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 
Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.27 Tahun 

2015, Balai Arkeologi Sulawesi selatan yang membawahi wilayah kerja Sulawesi 
selatan ,Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Tugas 

Melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya 
berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Saat ini, Struktur Organisasi Balai Arkeologi Sulawesi terdiri atas:
a. Kepala;
b. Bagian tata usaha;
c. Kelompok jabatan fungsional

a. Penelitian arkeologi;
b. Perawatan benda bernilai budaya berskala Nasional;
c. Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi;
d. Publikasi hasil penelitian arkeologi
e. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan BALAR
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2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Arkeologi, Balai Arkeologi adalah unit pelaksana teknis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penelitian dan pengembangan 
arkeologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan dan secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala 
Pusat Penelitian Penelitian Arkeologi Nasional.

Peraturan Menteri diatas juga menyebutkan Balai Arkeologi di Pimpin 
oleh seorang kepala. Stuktur Organisasi Balai arkeologi terdiri dari: Kepala, 
Kepala Sub bagian Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Tata 
Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program dan anggaran, 
Kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, 
Barang Milik Negara, Kerumahtanggaan dan perputakaan. Struktur Balai Arkeologi 
Sulsel digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Balai Arkeologi Mengacu pada rencana pembangunan 
jangka menengah nasional Tahun 2015 -2019 sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.
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D. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

Realisasi pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Balai Arkeologi Sulawesi 
Selatan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan progres sebuah lembaga 
pemerintah. Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 
terbagi menjadi dua bagian besar program kegiatan yaitu, kegiatan penelitian dan kegiatan 
pemasyarakatan yang dikemas dalam konsep Rumah Peradaban. Masing-masing kegiatan 
ini kemudian dijadikan program kegiatan untuk menjawab sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.

Selama proses pelaksanaan realisasi kegiatan, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 
berproses bukannya tanpa menghadapi permasalahan dan hambatan. Tentunya ini 
menjadi tanggung jawab Balai Arkeologi Sulawesi Selatan untuk merealisasikan dan 
mengoptimalkan pengelolaan lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Beberapa permasalahan aktual yang menjadi perhatian Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan saat ini antara lain:

1. Sarana dan prasarana penelitian dan perangkat analisis yang masih sangat 
kurang dan tidak sesuai penataan standar temuan arkeologis.

2. Kurangnya SDM dan tenaga teknis pelaksana kegiatan, baik untuk 
pelaksanaan kegiatan penelitian maupun pemasyarakatan hasil penelitian.

3. Komunikasi dan koordinasi antar stakeholder dan pengambil kebijakan 
yang belum efektif.

4. Hasil penelitian yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu dan 
tidak menyentuh lapisan masyarakat, khususnya kalangan pelajar.

5. Tidak adanya road map dan kalender khusus penelitian yang jelas sebagai 
panduan dalam melaksanakan penelitian yang meliputi 3 wilayah kerja.  

Selain melihat permasalahan aktual tersebut diatas, kini berkembang pula isu-
isu strategis yang berkaitan dengan dunia arkeologi di masyarakat sebagai dampak dari 
kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Isu – isu strategis tersebut antara lain:

1. Penelitian kebhinekaan belum terlaksana dengan baik
2. Kompetensi SDM Balar Sulsel dalam bidang arkeologi maritim belum 

memadai
3. Penelitian proto-sejarah dan pertumbuhan puak-puak belum mencapai 

hasil maksimal.
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4. Penelitian sejarah perkembangan peradaban islam belum merata dilakukan 
di wilayah Balar Sulsel

5. Penelitian migrasi manusia awal di Sulawesi belum banyak dilakukan.

Berdasarkan permasalah aktual dan isu-isu strategis yang dihadapi diatas, maka 
Balar Sulsel merencanakan berbagai program yang dituangkan dalam Rencana Strategis. 
Berbagai kegiatan penelitian dilakukan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. 
Hal ini dilakukan untuk menyadarkan akan pentingnya arti potensi cagar budaya dan 
lembaga arkeologi sebagai media untuk menumbuhkan kembali jati diri bangsa.
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PERENCANAAN KINERJA

Visi Balai Arkeologi Sulawesi selatan tahun 2015 - 2019

“Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pemasyarakatan Nilai tinggalan Budaya guna 
untuk mendukung pembangunan karakter dan Penguatan Jati diri bangsa”

MISI BALAR SULSEL
M1 Meningkatka tenaga peneliti  baik kualitas maupun kuantitasnya;
M2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegitan penelitian arkeologi sesuai dengan  
 kebutuhan ilmu pengetahuan dan masyakat;
M3 Meningkatkan kegiatan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan Nilai dari  
 tinggalan Arkeologi;
M4 Meningkatkan kerjsama dengan pemerintah daerah,dunia pendidikan dan   
 pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan sumber daya arkeologi;

Tujuan Strategis

1. Memajukan arkeologi untuk kepentingan ilmu pengetahuan (pendidikan):  
Rekonstruksi kehidupan masa lampau yang mencakup manusia, lingkungan dan 
budaya untuk memberi konstribusi bagi sejarah kemanusiaan global

2. Menemukan peradaban masa lampau: Menggali, menelusuri, mengidentifikasi, 
merangkai dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya yang pernah berkembang 
dimasa lampau untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, Balai Arkeologi Sulawesi 
selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian Kinerja berisi target-
target kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2018. Target kinerja tersebut merupakan 
tahapan–tahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun kedepan. Setiap 
target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran 
kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan / kegagalannya pada akhir periode.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Arkeologi, Untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2018 Balai Arkeologi Sulawesi selatan 
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mengelola Anggaran dengan Pagu awal sebesar  Rp. 6,074,102,000 karena untuk 
memenuhi kebutuhan Gaji pegawai maka dilakukan Revisi Untuk penambahan Alokasi 
Gaji Pegawai, Pada tanggal 13 Desember  2018 terbit pagu revisi 3 sehingga  Pagu murni 
Balar Sulawesi selatan saat ini adalah sebesar Rp. 6,274,318,000,-,

Anggaran sebesar Rp. 6.274,318,000,-, tersebut dialokasikan untuk merealisasikan 
sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Balar Sulsel. Ke tiga Indikator 
kinerja tersebut  ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disepakati 
oleh Kepala Balai Arkeologi Sulawesi selatan dengan Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendikbud. Perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Sulawesi selatan, 
pedoman pelaksanaannya secara detail tertuang dalam Rencana Kinerja dan Anggaran 
Kementerian/Lembaga (RKAKL). Perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

Perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Sulawesi selatan Tahun 2018
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Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas sasaran strategis Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan adalah tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi. 
Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat di ukur melalui tiga Indikator kinerja, yaitu: 

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Arkeologi lintas disiplin dan 
tematis dengan target 10 Opsi Kebijakan/Laporan, Indikator ini dicapai melalui output 
dokumen hasil penelitian arkeologi yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

1)  Komponen desain dan instrument. Komponen Desain dan instrument dicapai melalui 
kegiatan rapat penyusunan dan pembahasan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
Output hasil penelitian arkeologi;

2)  Komponen pelaksanaan penelitian. Komponen pelaksanaan penelitian dicapai 
melalui kegiatan penelitian yang terdiri dari 1 Volume opsi kebijakan/laporan 
penelitian yang meliputi : a) Seminar hasil penelitian; b) Lounching buku hasil 
penelitian ; c) Penelitian penanggulangan kasus.

3)  Komponen pengolahan dan analisis data. Komponen Pengolahan dan analisis data 
di capai melalui kegiatan pengolahan, analisis data sampai pada penyimpanan hasil 
temuan penelitian arkeologi. 

4)   Komponen Evaluasi dan Publikasi. Komponen evaluasi dan publikasi dilaksanakan 
melalui kegitan Penerbitan buku hasil penelitian, penerbitan buku pengayaan, 
penerbitan Jurnal Walannae dan Sinkronisasi kegiatan Pusat dan Balar

Output Penelitian, Target Penelitian dapat dicapai melalui 6 laporan penelitian antara lain: 

1. Komponen Riset terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni budaya pendidikan 
penelitianLapangan dalam negeri,terdiri dari:
- Penelitian Arkeologi

1) Penelitian Situs Gua Prasejarah di Wilayah Maros dan Pangkep; 
2) Penelitian Megalitik di wilayah Kabupaten Bone;
3) Penelitian Prasejarah kawasan Mallawa Kabupaten Maros;
4) Penelitian Prasejarah Praneolitik di Wilayah Kabupaten Bone,Sulawesi 

selatan;
5) Penelitian Irigasi Ajattappareng, Sulawesi selatan; 

- Riset Pengembangan, Riset pengembangan kajian arkeologi sejarah tahun 2018 
dilaksanakan di Kabupaten Soppeng dengan tujuan mengidentifikasi situs yang 
belum diteliti dari masa neolitik akhir hingga awal sejarah di kabupaten Bone. 
Dari riset ini dipeoleh data baru tentang situs dari masa prasejarah hingga masa 
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sejarah di wilayah soppeng untuk kebutuhan penelitian lebih mendalam pada 
tahun-tahun yang akan datang, sehingga memudahkan peneliti Balar Sulsel 
untuk merencanakan penelitian lanjutan di wilayah kabupaten Soppeng.
Dari hasil riset ini perlu segera diadakan penelitian terhadap beberapa situs baru 
diwilayah perbatasan Soppeng dan wajo, karena situs baru yang dikunjungi 
tahun 2018 memiliki potensi arkeologi yang penting terutama temuannya yang 
memberikan indikasi pemukiman dari masa prasejarah hingga masa sejarah ( 
Multi component site)

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja jumlah dokumen hasil 
penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis adalah sebesar Rp. 2,204,791,000,-(Dua 
milyar dua ratus empat juta  tujuh ratus Sembilan puluh satu  ribu rupiah)

Indikator Kinerja Jumlah ”Rumah Peradaban” Sebagai Media Pemanfaatan 
Hasil Penelitian Arkeologi dengan target 2 Lokasi, Indikator ini di capai melalui output 
dokumen “Rumah Peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi yang  
terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, antara lain :

1. Komponen Sinkronisasi Lintas Instansi, Komponen pelaksanaan penelitian dicapai 
melalui kegiatan: Rapat Sinkronisai dan partisipasi rakor Rumah Peradaban Puslit 
Arkenas dan Balai Arkeologi

2. Komponen Buku Pengayaan, Komponen pelaksanaan buku pengayaan dicapai 
melalui kegiatan: 1) Penyusunan buku pengayaan; 2) Pencetakan buku pengayaan; 3) 
Distribusi buku pengayaan

3. Komponen Alat peraga, komponen alat peraga dicapai dengan pembuatan alat peraga 
bidang arkeologi 

4. Komponen Destinasi Pendidikan, Destinasi pendidikan dicapai melalui kegiatan yang 
melibatkan pelajar yang secara langsung mendapatkan pendidikan arkeologi di salah 
satu situs arkeologi masa Islam di Kabupaten Bone

5. Komponen Evaluasi dan Laporan, Evaluasi dan laporan dicapai melalui kegiatan rapat 
penyusunan form Evalusi sekaligus penyusunan laporan kegiatan Rumah peradaban.

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja jumlah dokumen 
“Rumah Peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi” adalah sebesar 
Rp. 437,346,000,- (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu 
rupiah).
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Indikator Kinerja Jumlah  dokumen perencanaan anggaran, keuangan, 
kepegawaian dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku dengan target 1 Layanan, Indikator ini dicapai melalui output 
Layanan dokumen manajemen Eselon I.

Layanan dokumen Eselon 1 dapat dicapai  melalui 4 (empat) komponen kegiatan : 

1. Komponen Penyusunan Rencana Anggran, Penyusunan Rencana Anggaran dicapai 
melalui kegiatan Rapat dan koordinasi penyusunan rencana anggaran 

2. Pengelolaan Keuangan, pengelolaan keuangan dicapai melalui kegiatan kegiatan 
rapat dan koordinasi penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja (LAKIP) 

3. Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan kepegawaian dapat dicapai melalui 
kegiatan penyusunan SOP Balar sulsel serta rapat dan kordinasi kepegwaian

4. Pelayanan Rumah Tangga, Pelayanan rumah tangga dicapai melalui kegiatan 
belanja konsumsi rapat dan layanan tamu

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai Jumlah dokumen perencanaan 
anggaran,keuangan,kepegawaian dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku adalah sebesar Rp.163,812,000,- ( Seratus enam  puluh tiga  
juta delapan ratus dua belas ribu rupiah ).
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Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018 antara Balai Arkeologi Sulawesi 
selatan dengan Pusat penelitian Arkeologi Nasional telah ditetapkan target kinerja yang 
perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran.Balai Arkeologi Sulawesi 
selatan telah berupaya mencapai target yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk 
pertanggung jawaban kepada stakehoulders.  Untuk mengetahui tingkat keberhasilan / 
kegalan yang dicapai dari setiap target kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai bahan 
evaluasi kenerja, diperlukan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggung 
jawabkan.

Berikut ini diuraikan tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis beserta seluruh 
indikator kinerjanya serta realissai anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian 
target kinerja tersebut.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2018, Balai Arkeologi Sulawesi selatan 
menetapkan tiga indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018, sasaran 
strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian realisasinya 
dapat di ukur melalui tiga indikator kinerja yaitu Jumlah dokumen hasil penelitian 
arkeologi lintas disiplin dan tematis, Jumlah “Rumah peradaban sebagai media 
pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dan Jumlah  dokumen perencanaan 
anggaran,keuangan,kepegawaian dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku

. Berikut capaian target yang dicapai Balai Arkeologi Sulawesi selatan pada 
Tahun 2018:

AKUNTABILITAS KINERJA
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Indikator Kinerja Kegiatan” Jumlah Hasil Penelitian Arkeologi lintas disiplin 
dan tematis, Pada Tahun 2018 mencapai 9 Opsi kebijakan dari  4 opsi kebijakan dari 
Output hasil penelitian dan 5 dari Output  penelitian, Dengan  Kinerja 90,00% dari 
100% target yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan Tahun 2017 dan tahun tahun 
sebelumnya Dokumen hasil penelitian Arkeologi selalu mencapai target dengan capaian 
100%.

Berikut tingkat ketercapaian indicator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 
Lintas Disiplin dan Tematis yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersedianya 
hasil penelitian dan pengembangan arkeologi.
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Kegiatan penelitian arkeologi merupakan kegiatan utama dari keseluruhan program 
yang ada di Balai Arkeologi Sulsel. Sebagai lembaga riset, maka kegiatan penelitian dapat 
dianggap sebagai kegiatan hulu dari semua kegiatan yang ada, sehingga dari hasil penelitian 
inilah muncul kegiatan yang lainnya. Sebagai sebuah kegiatan utama maka diperlukan 
sebuah komitmen dan perencanaan yang terukur serta intergritas yang tinggi dalam 
setiap pelaksanaan kegiatannya. Selain mempunyai integritas yang tinggi, pelaksanaan 
kegiatan harus pula akuntabel, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pembuatan 
laporannya. Paradigma yang dikembangkan dalam kegiatan penelitian saat sekarang 
ini tidak lagi berkutat hanya arkeologi untuk arkeologi saja, tapi sudah diintegrasikan 
terhadap kepentingan masyarakat. Artinya sejauh mana kiranya masyarakat menikmati 
dari sebuah hasil penelitian, baik dalam upaya menambah wawasan pengetahuan tentang 
tinggalan arkeologi tapi juga bagaimana masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur 
yang terkandung dalam setiap tinggalan arkeologi itu sendiri. Penelitian juga di arahkan 
untuk membahas tema-tema besar yang ada kaitannya dengan peradaban sejarah budaya 
bangsa sesuai dengan wilayah kerjanya.

Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana dalam menunjang tercapainya 
indikator kinerja Jumlah hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis antara lain:

Output Hasil Penelitian Arkeologi telah terlaksana dengan 4 Opsi kebijakan, 
anra lain :

1) Desain dan instrument, Capaian dari kegiatan desain dan instrument adalah  
terbentuknya  konsep mengenai tekhnis pelaksanan   kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Balar Sulsel antara lain seminar hasil penelitian, Louncing buku hasil penelitian serta rapat 
dewan redaksi jurnal, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan terukur; 

2) Pelaksanaan Penelitian, Komponen pelaksanaan penelitian. Komponen 
pelaksanaan penelitian dicapai melalui kegiatan penelitian yang terdiri dari 1 Volume opsi 
kebijakan/laporan penelitian yang meliputi :

 a.  Seminar hasil penelitian; Salah satu upaya Balai Arkeologi Sulawesi selatan 
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dalam memberikan informasi hasil penelitian Arkeologi adalah dengan 
melakukan kegiatan seminar hasil penelitian Arkeologi. Pada tahun 2018 Balai 
Arkeologi sulsel melaksanakan seminar di Kabupaten Bone denga tujuan:    

1.    Memperkenalkan kepada publik tentang potensi sumberdaya budaya di 
wilayah Kabupaten Bone;

2.  Meningkatkan minat baca dan keingintahuan para pelajar tentang budaya 
khususnya berkaitan dengan sumberdaya arkeologi, baik yang ada di daerahnya 
maupun didaerah lain;

3.  Menguatkan sikap toleransi terhadap keberagaman budaya di Indoensia;

4.  Memasyarakatkan tanggung jawab yang dapat dilakukan ekosistem 
pendidikandan kebudayaan, dalam rangka Gerakan Literasi Nasional;

5.  Memperkuat sinergi antarunit pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua 
potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan 
dan membudayakan literasi di Indonesia; 

Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, pada tanggal 22 November 2018 
di hadiri sekitar 200 orang peserta dari kalangan masyarakat umum, guru dan pemerhati 
budaya, serta dihadiri dan di buka oleh Bupati Kabupaten Bone.  Kegiatan seminar sehari 
ini menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, budayawan dan peneliti arkeologi. 
Dengan diadakannya seminar hasil penelitian memberikan manfaat kepada masyarakat 
umum dan khususnya kepada masyarakat Bone terkait dengan gerakan literasi yang 
dicanangkan oleh Kementarian pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu seminar ini 
memberikan manfaat secara tidak langsung dengan terlibatnya tenaga pengajar dalam 
menyampaikan pemahaman dunia arkeologi kepada generasi muda, sehingga peran aktif 
guru dapat memberikan daya dorong yang sangat baik.

Dari kegiatan seminar ini dapat diperoleh outcome berupa Pengembangan minat 
baca dan literasi generasi muda terhadap potensi kebudayaan yang ada di daerah masing-
masing

b.  Launching buku hasil penelitian ; Buku pengayaan merupakan salah satu upaya 
Balai arkeologi Sulawesi selatan untuk mengenalkan dunia Arkeologi kepada pelajar, 
Tahun 2018 buku pengayaan diterbitkan sebanyak 3 jilid yaitu Petualangan Toala jilid 1,2 
dan 3.
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Berbeda dari buku pengayaan yang terbit di tahun 2017, buku pengayaan tahun 2018 
dikemas lebih ringan dan menarik sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pelajar 
tingkat Sekolah Dasar (SD). Secara tidak langsung buku pengayaan memberikan 
pengetahuan akan pentingnya mengetahu sejarah masa lalu, sehingga budaya peradaban 
masa lalu tetap hidup untuk menguatkan karakter dan jati diri bangsa.

c.  Penelitian penanggulangan kasus. Pada tahun 2018 Balai Arkeologi Sulawesi 
selatan melakukan Penelitian penanggulangan kasus dengan judul Benturan Kepentingan 
cagar budaya tinggalan perang di Kecamatan Ranoometo Desa Amoito, kabupaten 
Konawes selatan Propinsi Sulawesi Tenggara. Adapun tujuan dari stusy kasus ini adalah 
Mengidentifkasi dan mendokumentasikan kasus pembongkaran bangunan lama di 
kawasan situs kota lama Kendari

 Dari study kasus ini diperoleh kemudahan dalam Mengidentifkasi dan mendokumentasikan 
kasus pembongkaran bangunan lama di kawasan situs kota lama Kendari sehingga  data 
arkeologi terkait kota lama Kendari dapat terselamatkan.

Adapun Rekomendasi dari stady kasus ini antara lain :

1. Pemda perlu menyusun program-program revitalisasi, pengembangan, dan 
pemanfaatan sumberdaya arkeologi untuk ilmu pengetahuan dan pariwisata.

2. Melaksanakan FGD yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang 
berkaitan dengan hal-hal yang memberi manfaat sekaligus dalam hal membangun 
memori kolektif tentang Kota Lama dan juga diharapkan dapat merumuskan model 
pengelolaan untuk kawasan Kota Lama dan sejarah kota lama sebagai upaya win-
win solution dengan tetap mempertahankan memori kolektif masyarakat tentang 
Kota Lama

3. Memilih dan mempertahankan satu dan atau beberapa bangunan yang sesuai 
dengan desain jembatan untuk dijadikan ruang display Café Kota Lama yang 
menampilkan foto dan video, serta berbagai informasi tentang Kota Lama.

4.  Perlu penelitian secara arkeologi dan arsitektur guna mengkaji struktur Kota 
Lama sebagai bahan informasi dan menjadi bagian brosur dan bahan promosi Kota 
Lama.

5. Perlu dokumentasi bangunan masa kolonial secara mendalam baik yang ada di 
kawasan Kota Lama Kendari maupun di wilayah lain di Kota Kendari.

6. Perlu mengoptimalkan Tim Ahli Cagar Budaya Kota dan Propinsi yang terdiri atas 
unsur-unsur; Akademisi, Peneliti, dan pihak Pemerintah Kota

7. Perlu memikirkan konsep monumen memori atau taman memori Kota Lama dalam 
bentuk Tugu atau Gerbang sebagai penanda kawasan Kota Lama.
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8. Berupaya sinergis untuk membangun pikiran positif dan bermanfaat serta saling 
menguntungkan semua pihak melalui kajian, seminar untuk tetap menampilkan 
akar Kota Lama tetap menjadi bagian kota modern yang tidak terpisahkan.

9. Pemda perlu mendorong terbentuknya organisasi atau komunitas peduli heritage 
Kota Lama Kendari yang dapat didayagunakan untuk promosi dan sosialisasi ke 
depan, mis. Kendari Heritage.

10. Dalam kaitannya dengan pilihan terhadap bangunan yang akan dijadikan ruang 
display Café Kota Lama, hendaknya mempertimbangkan:
a. Keaslian bangunan, terutama dari aspek arsitektur bangunannya.
b. Aspek kesesuaian (adaptasi) dengan desain ruang jembatan
c. Histori, yaitu memiliki nilai sejarah yang tinggi terkait identitas Kota Lama 

Kendari
d. Potensi untuk menjadi ruang publik, 
e. Daya dukung sosial-ekonomi (bisa berupa café, restoran, home stay, atau 

bentuk-bentuk usaha lain yang bernuansa Kendari Old Town
f. Daya dukung bangunan, yaitu memperhatikan fisik bangunan terutama dalam 

hal ukuran dan kemungkinan penempatan ruang display yang berdampingan 
dengan pemanfaatan sebagai Café.

g. View, yaitu memilih titik lokasi yang dapat memberi pandangan (angle) ke 
arah kawasan Kota Lama.

3) Pengolahan Data dan Analisis Artefak,

Pengolahan data dan analisis artefak, pada indikator Kegiatan Hasil 
Penelitianarkeologi melaksanakan kegiatan berupa pengelolaan Data dan analisis artefak 
berupa mengelola tinggalan arkeologi berupa artefak hasil dari penelitian arkeologi yang 
diangkat dari lapangan baik dari hasil survey maupun ekskavasi. Data tersebut diolah/
dianalisis dan di input ke dalam aplikasi database, Pembuatan sistem database temuan 
menggunakan aplikasi microsoft access untuk menginput data temuan dari hasil penelitian 
lapangan. Penginputan data temuan dan penyimpanan temuan dari hasil-hasil penelitian 
yang dilakukan pada tahun 2013 hingga  tahun 2018.sehingga setiap keping atau satuan 
artefak dapat ditelusuri identitasnya secara rinci dan terukur. 

Pelaksanaan kegiatan penataan temuan ini baru dapat dilaksankan dengan baik 
sejak tahun 2013, sedangkan data artefak hasil penelitian yang ada di Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan  sudah ada sejak  tahun 1900 an, sehingga sampai Desember 2018 
data yang baru dapat di input adalah data artefak hasil dari penelitian sampai tahun 
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2014 dan beberapa hasil penelitian tahun 2015 dan 2016. Kegiatan pengelolaan artefak. 
Selama tahun 2018 jumlah artefak yang telah berhasil diinput adalah sejumlah 53.203 
keping,sejak tahun 2013 hingga 2018 total artefak yang sudah terinput dalam data base 
sebanyak 11.000.000 keping temuan ,terdiri dari 7000 alat batu,2000 keping tulang,1000 
buah tembikar,502 fragmen kerang, dan selebihnya fraghmen keramik. Dalam proses 
pelaksanaan penginputan data ini dibantu oleh tenaga penginput data dari bidang arkeologi 
agar target analisis dan penginputan dapat diselesaikan karena begitu banyak data yang 
masih tersimpan yang belum terolah dari Tahun 1997.

4) Komponen Evaluasi dan Publikasi

Dalam upaya meyebarluaskan informasi hasil penelitian Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan telah melakukan kegiatan penyebarluasan informasi hasil penelitian 
berupa penyebarluasan Informasi hasil penelitian melalui media cetak yaitu penerbitan 
jurnal Wallanae, Buku pengayaan, Buku hasil penelitian. Berbeda dengan tahun 2017 
Komponen evaluasi dan Publikasi masuk dalam Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah  
Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, namun dengan adanya Revisi 
Renstra Kemdikbud No.12 Tahun 2018 maka komponen Evaluasi dan Publikasi dialihkan 
ke Indikator Kinerja  jumlah hasil Penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis karena 
Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah  Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 
Arkeologi telah dihapus dalam Renstra Kemdikbud (revisi).

Namun pada tahun 2018 Balai Arkeologi Sulawesi selatan memfokuskan Informasi 
penyebarluasan hasil penelitian arkeologi pada penerbitan buku hasil penelitian, penerbitan 
buku pengayaan siswa dan penerbitan Jurnal Walannae

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan tinggalan arkeologi yang ada 
di Sulawesi selatan,Sulawesi barat dan tenggara, Balai Akeologi Sulsel menyebarluaskan 
hasil penelitian melalui penerbitan jurnal dengan target capaian 400 orang dan capaian 
lebih dari 500 ,buku pengayaan dengan target capaian 1000 orang dan capaian 500 orang 
dan buku hasil penelitian dengan target capaian 500 orang dan capaian 300 orang.

Pada tahun 2017 pengelolaan jurnal belum dilaksanakan secara maksimal,terkait 
dengan sistematika pengiriman berkas oleh penulis ke Dewan redaksi. Namun Pada tahun 
2018 terbitan jurnal Walennae telah dikelola dan dilaksanaka dengan lebih baik terbukti 
dengan diterbitkan jurnal Vol. 1 dan 2 secara online dan secara fisik sehingga bisa diakses 
secara langsung oleh berbagai pihak, sehingga target Balar Sulsel untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat lebih cepat dan mudah untuk dicapai.  

Penerbitan Jurnal Walennae tidak terlepas dari beberapa kendala, antara lain:  
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Kurangnya tenaga bantu teknis di bidang IT dan respon penulis yang tidak optimal 
terhadap hasil review dari Mitra Bestari. Namun dengan adanya kerjasama yang baik 
sehingga kendala tersebut dapat diatasi.

Output Penelitian, Telah dicapai sebanyak 5 Laporan dari 6 laporan yang telah 
ditargetkan. Adapaun Komponen Riset terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni 
budaya pendidikan penelitian Lapangan dalam negeri tek,terdiri dari:

1. Penelitian Arkeologi
a. Penelitian Situs Gua Prasejarah di Wilayah Maros dan Pangkep
b. Penelitian Megalitik di wilayah Kabupaten Bone; 
c. Penelitian Prasejarah kawasan Mallawa Kabupaten Maros; 
d. Penelitian Prasejarah Praneolitik di Wilayah Kabupaten Bone,Sulawesi 

selatan;
e.  Penelitian Irigasi Ajattappareng, Sulawesi selatan; 

2. Riset Pengembangan, Riset pengembangan kajian arkeologi sejarah tahun 2081 
dilaksanakan di Kabupaten Soppeng dengan tujuan mengidentifikasi situs yang 
belum diteliti dari masa neolitik akhir hingga awal sejarah di kabupaten Bone. 
Dari riset ini dipeoleh data baru tentang situs dari masa prasejarah hingga masa 
sejarah di wilayah soppeng untuk kebutuhan penelitian lebih mendalam pada 
tahun-tahun yang akan datang, sehingga memudahkan peneliti Balar Sulsel 
untuk merencanakan penelitian lanjutan di wilayah kabupaten Soppeng.
Dari hasil riset ini perlu segera diadakan penelitian terhadap beberapa situs baru 
diwilayah perbatasanSoppeng dan wajo, karena situs baru yang dikunjungi 
tahun 2018 memiliki potensi arkeologi yang penting terutama temuannya yang 
membreikan indikasipemukiman dari masa prasejarah hingga masa sejarah ( 
Multi komponen site)

 

Foto Penemuan rangka mamusia pada penelitian situs prasejarah gua Jaire di Maros, 2018
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Capaian Indikator dokumen hasil penelitian  lintas disiplin dan tematis pada 
tahun 2018 mengalami penurunan  dibandingkan tahun 2017 , hal ini disebabkan karena 
terdapat 1 penelitian yang tidak terlaksana. Hal ini terjadi karena adanya penundaan waktu 
pelaksanaan penelitian disebabkan karena adanya kebijakan dari Pusat penelitian Akenas 
terkait masalah internal yang terjadi pada Balai Arkeologi Sulsel, sehingga dengan SDM 
Balar Sulsel yang terbatas dirasa sulit untuk melaksanakan penelitian di akhir Tahun 
secara bersamaan.

Meskipun 1 penelitian tidak terlaksana namun tidak mengurangi kualitas dari target 
kinerja penelitian lintas disiplin dan tematis  yang telah direncanakan Balar Sulsel dari 
hasil penelitian yang telah dicapai selama tahun 2018.

Tercapainya  Indikator kinerja”Jumlah penelitian arkeologi lintas disiplin dan 
tematis “  yang dilaksanakan  oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan tidak terlepas adanya 
koordinasi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak , diantaranya kerjasama dengan 
Universitas – universitas  yang berada di wilayah kerja Balar sulsel  atas keterlibatan 
dosen –dosen dan mahasiswa dalam proses pelaksanaan penelitian, kerjasama dengan  
stakeholder-stakeholder yang terkait dan masyarakt yang ada di sekitar situs sehingga 
kendala-kendala di lapangan dapat diatasi.

IKK.002. Jumlah”Rumah Peradaban”Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian 
Arkeologi dengan target 2 lokasi telah terealisasi di dua lokasi situs Arkeologi yaitu di 
Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone ,Sulawesi selatan.Di bandingkan dengan tahun 
2017 Capaian kinerja Jumlah Rumah peradaban juga mencapai persentase 100%. Berikut 
tingkat ketercapaian indicator kinerja Jumlah “Rumah Peradan sebagai media pemanfaatan 
hasil penelitian Arkeologi yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersedianya 
hasil penelitian dan pengembangan arkeologi.

Capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dengan 
persentase capaian 100% ,Kegiatan  dalam Indikator kinerja “ Dokumen rumah peradaban 
merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam mensosialisasikan hasil penelitian dan 
selalu berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
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Rumah peradaban merupakan program kegiatan yang baru dilaksanakan pada 
Tahun 2016, yang merupakan program Pusat Arkeologi Nasional bersama Balai arkeologi  
dalam upaya untuk memasyarakatkan Hasil penelitian arkeologi. Selama ini hasil riset 
hanya untuk kepentingan akademis saja, Melalui Rumah Peradaban ini Balai Arkeolgi 
Sulawesi selatan khususnya mencoba melakukan terobosan baru untuk menginformasikan 
hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.

Rumah Peradaban ini dimulai pada Tahun 2016. Rumah peradaban bentuknya 
bukan fisik saja melainkan bisa sebuah media interkasi antara mayarakat atau komunitas 
untuk mengedukasi masyarakat peninggalan sejarah, sehingga budaya peradaban masa 
lalu tetap hidup untuk menguatkan karakter dan jati diri bangsa.

Untuk mencapai Indikatot Kinerja Kegiatan” Rumah peradaban, Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan melaksanakan 5 (lima) dokumen kegiatan di 2 (dua) lokasi situs “Rumah 
Peradaban 

1. Sinkronisasi Lintas Instansi
Sinkronisasi Lintas Instansi merupakan Kegiatan Balai Arkeologi Sulawesi 

selatan bersama Pusat Penelitian Arkeologi (Pusarnas) yang dilaksanakan dengan 
tujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan –kegiatan Rumah peradaban. Untuk 
kelancaran kegiatan Rumah peradaban yang dilaksanakan di daerah khususnya di 
dua lokasi Rumah peradaban yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, maka 
Balai Arkeologi Sulawesi selatan juga melaksanakan Sinkronisasi dan koordinasi 
dengan Instansi – instansi terkait serta stake holder.

2. Buku Pengayaan

Salah satu upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi yang 
langsung menyentuh generasi muda khususnya dari kalangan pelajar SD dan 
SMP Balai Arkeologi Sulawesi selama 2 tahun terakhir ini telah menerbitkan 
Buku pengayaan yang disajikan dengan isi dan Bahasa yang ringan dan mudah 
dipahai oleh anak – anak dari jajaran sekolah Dasar (SD). Seri Buku pengayaan 
yang diterbitkan kali ini menceritakan dan menggambarkan penelitian dari 
kabupaten Bone dengan judul:  Seri Petualangan Toala jilid 1: Melihat gambar 
purba dikampung Bonto cani, Seri Petualangan Toala jilid 2:Berlibur sambal 
belajar Peralatan batu manusia purba dikampung Bonto cani,Kabpaten Bone  dan 
Seri Petualangan Toala jilid 3: Menjelajahi fauna purba dikampung Bonto Cani, 
Kabupaten Bone. 
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Dari penerbitan Buku seri “Petualangan Toala ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Meningkatkan mutu dan akses ekosistem pendidikan melalui publikasi informasi 
hasil penelitian arkeologi dan kebudayaan pada umumnya;

2. Memberdayakan dan meningkatkan kesadaran insan pendidikan dan kebudayaan akan 
pentingnya informasi arkeologi dan kebudayaan pada umumnya dalam memperkuat 
karakter dan jati diri bangsa;

3.  Meningkatkan minat baca dan keingintahuan para pelajar tentang budaya khususnya 
berkaitan dengan sumberdaya arkeologi, baik yang ada di daerahnya maupun di 
daerah lain;

4.  Memasyarakatkan tanggung jawab yang dapat dilakukan ekosistem pendidikan dan 
kebudayaan, dalam rangka Gerakan Literasi Nasional;

Dibandingkan dengan edisi Buku pengayaan tahun 2017 yang masih dikemas 
dalam bentuk yang masih sulit untuk dicerna pada kalangan pelajar tingkat SD sampai 
SMP maka  Buku pengayaan tahun 2018 kali ini sudah  dikemas dalam bentuk yang lebih 
ringan dan sesuai dengan gaya bahasa populer untuk siswa tingkat SD dan SMP. 

Seri Petualangan Tola jilid 1,2 dan 3 telah di lounching pada kegiatan rumah 
peradaban yang dilaksanakan di kabupaten Bone sebanyak 600 eksampar dan telah disebar 
di sekolah –sekolah Dasar, SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Bone, dari respon dan 
antusias para pelajar menandakan bahwa buku seri Petuangan Toala ini bisa diterima 
dimasyarakat dan menambah pengetahuan generasi muda akan pentingnya mencintai dan 
melestarikan tinggalan sejarah.
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Keberhasilan Balai Arkeologi Sulsel dalam penerbitan serial petualangan toala tidak 
terlepas dari beberapa kendala diantaranya Kemampuan penulis buku untuk menulis dalam 
bahasa populer, sehingga bahasa ilmiah yang terlalu berat untuk siswa SD dan SMP sangat 
sulit untuk dicerna. Namun dari beberapa kendala tersebut dilakukan langkah antisipasi 
sehingga buku pengayaan tersebut dapat diterbitkan diantaranya Menuliskan buku dalam 
bentuk yang sangat sederhana dan menggunakan bahasa sehari-hari dalam menuliskan 
cerita atau deskripsi buku, termasuk dalam pembuatan layout dan pencetakannya. 

3. Alat Peraga
Ide-ide Balar sulsel dalam upaya memperkenalkan hasil-hasil penelitian 

arkeologi terus dikembangkan diantaranya dengan membuat alat peraga yang bias 
memberikan informasi secara langsung kepada Objek sasaran, khususnya pelajar yang 
menjadi tujuan utama Kegiatan Rumah peradaban dalam memperkenalkan tinggalan 
Arkeologi baik dalam bentuk Leafleat, poster dan tool games.

4. Destinasi Pendidikan

Apresiasiasi Publik akan hasil –hasil penelitian arkeologi serta kawasan purba 
bernilai universal perlu secara serius terus diperkuat tata-kelola dan pemanfaatannya. 
Selama ini hasil-hasil penelitian hanya mampu diakses oleh peneliti, akdemisi dan praktisi, 
seperti jurnal dan pertemuan – pertemuan ilmiah. Sementara kelompok masyarakat awam 
dan pelajar (tingkat dasar dan menengah) masih jauh dari harapan untuk mengakses hasil 
penelitian arkeologi. Padahal kedua kelompok masyarakat tersebut merupakan bagian 
terbesar dari populasi penduduk Indonesia   yang selain perlu didtingkatkan kesadaran 
jati dirinya, juga potensial diikut sertakan dalam pemanfaatan situs.
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Berdasarkan analisis diatas serta gejala rendahnya tingkat apresiasi dan manfaat hasil 
kegitan ilmiah penelitian arkeologi maka Balar Sulsel mengemas kegiatan pemasyarakat 
hasil penelitian arkeologi melalui dua kegiatan Destinasi Pendidikan yaitu 1. Kegiatan  
yang melibatkan para pelajar dari kalangan TK sampai dengan SD yang dilaksanakan di 
kabupaten Bone tepatnya di kunjungan di Situs  Kompleks Makam Islam Kalokkoe di 
Kabupaten Bone; 2. Kegiatan Temu Literasi se-Sulawesi selatan dan Sulawesi barat yang 
dilaksanakan di kabupaten  Maros dengan melibatkan aktivis lembaga pemasyarakatan 
dan tokoh masyarakat termasuk anggota dewan dan budayawan.

 

 Dibandingkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017, di tahun 2018 selain 
mengalami peningkatan dari segi bertambahnya jumlah siswa/pelajar yang memperoleh 
pemahaman tentang informasi arkeologi khususnya bagi siswa yang menjadi peserta 
dalam kegiatan destinasi pendidikan tahun 2018, mereka juga mendapatkan banyak 
pengetahuan   ilmu pengetahuan lain yang erat hubungannya dengan arkeologi, utamanya 
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dalam peningkatan kepedulian terhadap situs arkeologi dan tata cara pendokumentasian 
objek arkeologi yang profesional.

 Dari Peningkatan tersebut di peroleh outcome bertambahnya pemahaman siswa 
tentang pentingnya melestarikan tinggalan arkeologi baik yang telah dikunjungi maupun 
tinggalan arkeologi yang ada disekitarnya.

Adapaun rekomendasi yang perlu disampaikan pada kegiatan ini adalah Perlunya 
kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan apresiasi peserta 
dalam kegiatan destinasi pendidikan.

Dari berbagai kegiatan yang digelar pada kegiatan destinasi/kunjungan situs   telah 
dihasilkan beberapa hal yang mendukung tercapainya indikator kinerja Jumlah Rumah 
peradaban yang dikembangkan antara lain :

(1) Tumbuhnya  minat publik akan informasi arkeologi; (2) Meluasnya informasi 
kearkeologian dan publikasi informasi hasil penelitian arkeologi; (3) Dikenalnya  
aset-aset arkeologi unggulan dari hasil penelitian yang dapat memperkuat gerakan 
literasi budaya melalui media cetak dan ataupun media elektronik; (4) Pengayaan 
ekosistem kebudayaan secara partisipatif dan sinergitas.

5. Evaluasi dan Laporan
 Evaluasi dan laporan merupakan tolak ukur capaian suatu program atau 
kegiatan. Pada komponen Evaluasi dan laporan Balar Sulsel melakukan 
kegiatan form penyusunan Evaluasi  dengan tujuan mengevaluasi kegiatan 
rumah peradaban, agar ditemukan upaya- upaya perbaikan dari beberapa 
kendala yang ditemukan pada kegiatan rumah peradaban. Dari penyusunan 
form evaluasi dan laporan ini diperoleh lapporan hasil kegiatan Rumah 
peradaban.

Berdasarkan data kinerja di atas dapat di lihat perbandingan  Indikator kinerja 
“Jumlah Rumah Peradaban sebagai   media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi pada 
tahun 2017 dan  2018 mencapai realisasi sebesar 100%. Hal yang berbeda dapat dilihat 
pada target volume, pada tahun 2016 menggunakan volume output dokumen sedangkan 
tahun 2017 volume output menggunakan target lokasi. Perbedaan output volume ini tidak 
mempengaruhi capaian kinerja pada indidikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran 
strategis Balai Arkeologi Sulawesi selatan.
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Tercapainya Indikator kinerja “Jumlah Rumah Peradaban sebagai media 
pemanfaatan hasil penelitian arkeologi sebesar 100% dikarenakan adanya dukungan 
dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.Namun demikian masih terdapat sejumlah 
kendala/hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator 
kinerja “RP, diantaranya :

1. Hubungan komunikasi   dan koordinasi dengan pihak pemerintah       provinsi      
yang tidak terlalu intensif;

2. Waktu persiapan pelaksanaan kegiatan sangat kurang bila dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain di lingkup Balar sulsel;

3. Sumberdaya pelaksana kegiatan yang kurang bahkan cenderung masih saling 
menggantungkan tanggung jawab pada satu atau dua orang pelaksana saja;

4. Alokasi waktu persiapan kegiatan yang sangat terbatas ; 
5. kurangnya kerjasama antar instansi, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi 

sebagai instansi yang membawahi pihak sekolah (tingkat SMA) dalam hal 
perijinan untuk keikutsertaan siswa dalam kegiatan Destinasi Pendidikan; 

6. Pembuatan alat peraga hanya dapat dibuat dengan melibatkan tenaga 
arkeologi yang menguasai eksperimantal arkeologi, sehingga dalam proses 
pembuatannya sangat lama dan membutuhkan waktu yang banyak.

Untuk mengantisipasi hambatan tersebut maka Balar Sulsel mangambil langkah 
antisipasi sebagai berikut :

1. Dengan melakukan penghematan anggaran dan prioritas kebutuhan  kegiatan.
2. Mencoba membangun hubungan komunikasi dengan dinas pemerintah 

kabupaten sebagai perpanjangan tangan pihak provinsi.
3. Persiapan pelaksanaan dilakukan dengan menambah waktu kerja (lembur).
4. Membagi tanggungjawab secara merata kepada pelaksana yang bertugas.
5. Mengajarkan kepada mahasiswa arkeologi yang terlibat dalam pembuatan 

alat peraga tentang eksperimental Arkeologi untuk penerapan pembuatan alat 
peraga

Indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan 
anggaran,keuangan,kepegawaian dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku telah memenuhi target 100 % dengan target capaian 1 
Layanan 

Berikut tingkat ketercapaian indicator kinerja Jumlah “dokumen 
perencanaan,keuangan,kepegawaian dan evaluasi kinerja  yang sesuai dengan peraturan 
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perundangan yang berlaku digunakan untuk mendukung tercapainya  sasaran strategis 
tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi.

Capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dengan 
persentase capaian 100% , Kegiatan  dalam Indikator kinerja “Dokumen layanan Manajemen 
Eselon 1 merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam upaya mencapai layanan 
dokumen Eselon 1. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 IKK ini tidak masuk dalam PK 
Balar sulsel namun terangkum dalam Layanan Operasional perkantoran saja, setelah revisi 
renstra kemdikbud N0,12 Tahun 2018 maka IKK Jumlah dokumen perencanaan anggaran, 
keuangan,kepegawaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku sudah tersusun dalam RKAKL dan teruang dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 
2018.

Layanan dokumen Eselon 1 dapat dicapai  melalui 4 (empat) komponen kegiatan : 

1. Komponen Penyusunan Rencana Anggaran, Penyusunan Rencana Anggaran 
dicapai melalui kegiatan Rapat dan koordinasi penyusunan rencana anggaran. 
Komponen  Penyusunan Rencana Anggaran Balar Sulsel dicapai melalui kegiatan 
Rapat /koordinasi antara Balar dengan Balitbang dan Puslit Arkenas berupa rapat 
penyusunan Anggaran Tahun 2019, Telaah APIP dan DJA serta hal – hal yang 
terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun yang berjalan.
Hasil yang dicapai pada komponen ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan 
Anggaran tahun 2019, sehingga dokumen DIPA 2019 dapat disahkan. 

2. Pengelolaan Keuangan, pengelolaan keuangan dicapai melalui kegiatan kegiatan 
rapat dan koordinasi penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja (LAKIP). 
Komponen Pengelolaan keuangan ini dicapai melalui kegiatan rapat-rapat 
penyusunan Laporan Keuangan dan BMN,Rapat penyusunan kinerja, serta 
bimbingan- bimbingan tekhnis   yang diadakan oleh Puslit Arkenas dan Balitbang, 
maupun Biro keuangan.
Adapun capaian dari komponen ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan triwulan, 
semester dan tahunan, serta laporan kinerja Triwulan, bulanan dan tahunan. 
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3. Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan kepegawaian dapat dicapai melalui 
kegiatan penyusunan SOP Balar sulsel serta rapat dan kordinasi kepegawaian. 
Hasil yang dicapai dai Komponen layanan kepegawaian adalah adanya dokumen 
SOP yanag telah disusun, uraian jabatan dari Hasil rapat Analisis jabatan serta 
dokumendokumen lainnya yang mendukung tercapainya layanan kepegwaian

4. Pelayanan Rumah Tangga, Pelayanan rumah tangga dicapai melalui kegiatan 
belanja konsumsi rapat dan layanan tamu. Komponen ini terlaksana melalui 
kegiatan-kegiatan rapat internal yang dilaksanakan, serta jamuan tamu kantor.

Keberhasilan dari Indikator Kinerja kegiatan( IKK) Jumlah dokumen perencanaan 
anggaran, keuangan,kepegawaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku ini dengan persentasi capaian 100% tidak terlepas dari kendala/
hambatan yang terjadi, diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya perhatian pimpinan akan pentingnya manajemen waktu dalam 
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan 
sering berubah- ubah

2. Kendala SDM merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena 1 
pegawai masih mengerjakan beberapa tugas sehingga pengajuan laporan ataupun 
pekerjaan lainnya sulit untuk dicapai secara maksimal

3. Masih sulitnya mendapatkan data yang diperlukan disebabkan karena masih 
rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab.

Dari beberapa kendala diatas dapat diatasi dengan cara berusaha membangun 
koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf balar Sulsel.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu awal belanja Balai Arkeologi Sulawesi selatan dalam DIPA 2018 
yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran starategis sebagaimana 
yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Sulawesi selatan tahun 
2018 sebesar  Rp.6,074,102,000,- kemudian mengalami Revisi terkait penambahan 
anggaran gaji pegawai  sehingga Pagu Belanja yang di kelola oleh Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6,274,318,000.
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Berikut Tabel alokasi anggaran tahun 2018 yang terbagi ke dalam 3 kegiatan 
utama yaitu:

No. Nama Kegiatan Anggaran

1 Jumlah Hasil Penelitian Arkeologi 2,204,791,000

2 Jumlah Rumah Peradaban sebagai media peman-
faatan hasil penelitian arkeologi

437,346,000

3 Jumlah Dokumen perencanaan anggaran, keuan-
gan,kepegawaian dan evaluasi kinerja sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku

163,812,000

Dari pagu Anggaran Rp.6,274,318,000,- telah berhasil terserap sebesar 
Rp.5,618,881,500,- sehingga persentase daya serap Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 
tahun 2018 adalah sebesar Rp. 89,55%.

Berikut tabel daya serap anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan Balai 
arkeologi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018.

No.
Indikator
Kinerja

Target
Anggaran

REALISASI

Anggaran %
1 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

Arkeoogi

•	 Hasil Penelitian Arkeologi 
•	 Penelitian

2,204,791,000 1,816,433,891 82,38

2 Jumlah “Rumah Peradaban sebagai 
media pemanfaatan hasil penelitian 
arkeologi

•	 Rumah Peradaban yang 
Dikembangkan

437,346,000 224,279,900 51,30
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3 Jumlah Dokumen perencanaan 
anggaran, keuangan,kepega-
waian dan evaluasi kinerja ses-
uai dengan peraturan perundan-
gan yang berlaku

•	 Layanan Dukungan Mana-
jemen eselon 1

163,812,000 146,209,900 89,25

4 Jumlah Layanan umum,dan 
Simak BMN yang sesuai den-
gan peraturan dan perundangan 
yang berlaku

•	 Layanan Internal (Over-
head)

120,000,000 119,140,308 99,28

Jumlah Bulan Untuk Layanan 
Perkantoran

•	 Layanan Perkantoran

3,348,369,000 3,312,820,000 98,93

Berdasarkan uraian kegiatan diatas, nampak bahwa pelaksanaan keseluruhan 
kegiatan di Balai Arkeologi Sulawesi selatan pada Tahun 2018 terlaksana dengan capaian  
realisasi anggaran 89,55% persentase yang cukup baik dari perjanjian kinerja yang telah 
ditetapkan.

Berikut Uraian  tentang anggaran yang berhasil digunakan dalam upaya pencapaian 
Indikator Kinerja Kegiatan tersebut.

IKK 1 : Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan 
tematis,realisasi anggaran untuk i indikator kinerja ini belum mencapai target. Dari target 
sebesar Rp.2.204.791.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.816.433.891,-dengan persentase 
capaian sebesar 82,38%. Ketidak-tercapaian target realisasi anggaran disebabkan :

1. Tidak terlaksananya 1 kegiatan penelitian disebabkan karena adanya 
penangguhan dari Pusat penelitian Arkenas (Puslit Arkenas) karena sampai 
pada waktu yang ditentukan Ketua Tim belum mengajukan RAB perbaikan 
yang diberikan oleh tim reviu, waktu pelaksanaan penelitian tidak memungkin 
lagi untuk dilaksanakan pada bulan Desember.

2. Adanya pengembalian belanja dari kegiatan penelitian berupa belanja perjadin 
dan belanja bahan, serta dokumentasi video.
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Rendahnya realisasi anggaran, sejalan dengan rendahnya capaian volume Indikator 
kinerja hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis karena 1 penelitian yang tidak 
terlaksana. Upaya penyerapan anggaran tetap dilakukan dengan merealisasikan seluruh 
kegiatan yang tidak memliki hambatan khusus dalam proses realisasi.

IKK 2 : Jumlah Rumah Peradaban sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian 
Arkeologi, realisasi anggaran untuk indikator ini belum mencapai target. Dari target 
sebesar Rp.437.346.000,-telah terealisasi sebesar Rp.224.279.900 dengan persentase 
capaian sebesar 51,30%. Ketidak tercapaian target ini disebabkan karena honor penulis 
buku pengayaan yang tidak terserap serta pencetakan buku pengayaan yang ditergetkan 
1.000 eksampar hanya dicetak sebesar 600 eksamplar.

Rendahnya capaian realisasi tidak mempengaruhi capaian volume kegiatan karena 
kegiatan dirumah peradaban tetap terlaksana dengan 2 lokasi rumah peradaban yaitu 
output kegiatan dari Rumah peradaban Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, khususnya 
Buku pengayaan tetap diterbitkan dan sudah di Lounching dan disebarkan sebanyak 600 
eksamplar dengan 3 vol: Petualangan Toala Vol 1,2 dan 3 ke beberapa tingkat pendidikan 
di kabupaten Bone.

IKK 3: Jumlah Dokumen perencanaan anggaran, keuangan,kepegawaian dan 
evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, realisasi anggaran 
untuk indikator ini belum mencapai target. Dari target sebesar Rp.163.812.000,- telah 
terealisasi Rp.146.209.900,- dengan persentase capain sebesar Rp. 89,25%. Ketidak 
tercapaian target anggaran ini karena adanya kegiatan Rapat penyusunan rencana kerja 
anggaran yang tidak terlaksana karena ada beberapa kegiatan peneliti dan tenaga teknis 
yang bersamaan dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Ketidak tercapaian target kinerja keuangan ini tidak mempengaruhi realisasi volume 
indikator kinerja  Jumlah Dokumen perencanaan anggaran, keuangan,kepegawaian dan 
evaluasi kinerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena kegiatan pada 
indikator ini tetap berjalan dengan pelaksanaan kegiatan rapat dan koordinasi perencanaan, 
keuangan, kepegawaian Balar sulsel dan pusat sesuai dengan undangan dan kebutuhan 
Balar Sulsel.

IKK 3 : Jumlah Bulan Untuk Layanan Perkantoran, . Realisasi anggaran pada indikator ini 
mencapai target Rp.3.312.820.000,- dengan alokasi anggaran sebesar  Rp.3.348.369.000,-  
dengan persentase capaian sebesar Rp.98,93%. Tercapainya target Pada indikator ini karena 
telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta operasional perkantoran 
selama 12 Bulan. Telah dilakukan efisiensi pada Honor satpam yang tidak terealisasi 
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dialihkan pada belanja uang makan pegawai.
 Jumlah Layanan umum,dan Simak BMN yang sesuai dengan peraturan dan 
perundangan yang berlaku, Layanan ini tidak masuk dalam Indikator kinerja yang 
tertuang dalam PK Eselon III namun tertuang dalam PK kasubbag TU dengan kepala 
Balai Arkeolosi Sulawesi selatan sesuai yang dijabarkan dalam RKA/KL 2018. Realisasi 
anggaran pada indicator ini mencapai target Rp.119.140.308,- dengan alokasi anggaran 
sebesar  Rp.120.000.000,-  dengan persentase capaian sebesar Rp.99,28%.
 Ketercapaian target anggaran ini disebabkan karena telah dilakukan pengadaan 
Peralatan fasilitas perkantoran yang akan menunjang kegiatan operasional berupa : 
Rak buku perpustakaan,Meja analisis artefak,TV,AC,mesin pemotong rumput,hardisc 
eksternal,scanner,printer,telekamera, lensa fix,video mic,video kamera ,podium,dan CC 
TV. 

 Secara keseluruhan Pencapaian ini diperoleh  tidak lain berkat kerjasama yang 
baik antara berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

36

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan telah berusaha mengimplementasikan Rencana 
Strategis dalam Perwujudan Rencana Kinerja Tahunan. Untuk mencapai hasil kinerja yang 
optimal, terlebih dahulu disusun Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan 
(RKT) dengan tujuan agar rencana pencapaian hasil pada indikator sasaran maupun 
target dalam indikator kegiatan jelas dan terarah. Secara umum dapat dinyatakan bahwa 
capaian kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan DIPA 
Tahun 2018 dapat tercapai, hal ini tercermin dari semua program utama yang ada secara 
keseluruhan telah dilaksanakan dan mencapai hasil optimal sesuai dengan harapan.

Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA Tahun 2018 secara 
umum dapat berjalan dengan baik. Meskipun berbagai kendala kami temui di lapangan, 
namun masih perlu ditingkatkan kerjasama dari semua pihak, baik secara internal maupun 
eksternal. 

Pencapaian sasaran strategis Balai Arkeologi Sulawesi selatan tertuang dalam 
pencapaian indikator kinerja utama, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen hasil penelitian lintas disiplin dan tematis sebesar 90%
2. Jumlah “Rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian 

arkeologi mencapai target 100%.
3. Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran,keuangan,kepegawaian dan evaluasi 

kinerja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencapai 
target sebesar 100%.

Faktor utama penentu keberhasilan di atas adalah komitmen bersama yang 
dibangun secara internal. Kinerja ini berhasil dicapai dengan memberdayakan secara 
efektif dan optimal sumberdaya yang dimiliki dalam merealisasikan program dan kegiatan 
yang telah ditetapkan. Selain keberhasilan yang telah dicapai, perjalanan pelaksanaan 
kegiatan tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang ditemukan. Hal ini bukan menjadi 
penghalang, namun peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik tetap diupayakan 
secara terus menerus di masa mendatang. Peningkatan kinerja Balai Arkeologi Sulsel di 
masa yang akan datang, masih memerlukan penambahan SDM yang berkualitas dalam 
bidang arkeologi dan bidang ilmu terkait. Hal ini dibutuhkan dukungan penyediaan sarana 
dan prasarana untuk peningkatan kualitas penelitian. 

PENUTUP
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Hasil penelitian arkeologi, seringkali belum dimengerti secara baik oleh masyarakat, 
dalam hal ini, diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi untuk lebih menyebarluaskan 
hasil-hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat. Kontribusi langsung yang bisa 
dirasakan adalah penerbitan buku pengayaan yang dapat memperkaya muatan lokal dalam 
kurikulum sekolah, pelibatan siswa dalam kegiatan penelitian serta pengembangan rumah 
peradaban.

Belum meratanya penelitian di wilayah kerja Balai Arkeologi Sulsel dapat dilakukan 
dengan pengembangan isu-isu penelitian dan wilayah budaya yang lebih luas. Selain itu 
juga diperlukan pelibatan stakeholder dalam kegiatan penelitian dan pemasyarakatan. 

Terkait dengan pengesahan UU No.10 THN 2011 tentang cagar budaya, juknis 
yang mengatur tentang mekanisme pengajuan pelaksanaan penelitian perlu mendapat 
perhatian tersendiri dari pengambil kebijakan. Hal ini dipandang sebagai salah satu 
faktor pelemahan posisi peneliti dalam penelitian. Pengesahan  undang-undang ini, 
mengakibatkan penelitian arkeologi dapat dilakukan oleh semua pihak yang tidak sesuai 
tupoksi lembaga. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri dalam penelitian arkeologi 
di Puslit dan Balar-balar.
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LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Revisi 01

Pengukuran Kinerja Tahun 2018
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 

 dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

TUGAS

Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Arkeologi di wilayah kerja Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan. 

FUNGSI

1. Penelitian Arkeologi

2. Perawatan benda bernilai budaya berskala nasional

3. Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi

4. Publikasi hasil penelitian arkeologi

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar
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TARGET CAPAIAN

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi

Total Jumlah  Anggaran  kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Arkeologi

 Tahun 2018 sebesar Rp.6.074.102.000,-
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Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018

Balai Arkeologi Sulawesi selatan

EVALUASI

      Makassar,       Januari 2018

    

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari  target yang 
sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendik-
bud, berdasarkan  ketentuan yang berlaku.

Kepala Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan

M. Irfan Mahmud,M.Si

Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan

Totok Suprayitno
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Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 

 dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

TUGAS

Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Arkeologi di wilayah kerja Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan. 

FUNGSI

6. Penelitian Arkeologi

7. Perawatan benda bernilai budaya berskala nasional

8. Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi

9. Publikasi hasil penelitian arkeologi

10. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar
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TARGET CAPAIAN

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi

Total Jumlah  Anggaran  kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Arkeologi

 Tahun 2018 sebesar Rp.6.274.318.000,-
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Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018

Balai Arkeologi Sulawesi selatan

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari  target 
yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh 
Mendikbud, berdasarkan  ketentuan yang berlaku.

       Jakarta,  14 Desember 2018

Kepala Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan

M. Irfan Mahmud,M.Si

Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan

Totok Suprayitno
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PENGUKURAN KINERJATAHUN 2018

SASARAN 
STRATEGIS

INDIKATOR 
KINERJA

TARGET 
KINERJA ANGGARAN

REALISASI
TARGET 
KINERJA % ANGGARAN %

1 2 3 4 5 1 2 3
Tersedianya 
hasil Pene-
litian dan 
Pengem-
bangan 
Arkeologi

Jumlah Dokumen 
Hasil Peneli-
tian arkeologi 
lintas disiplin dan 
tematis

10 Opsi 
Kebijakan/ 

laporan
2.204.791.000

10 Opsi 
Kebijakan/ 
Laporan

90,00

1,836,433,891 82,40

Jumlah  ”Ru-
mah Peradaban” 
Sebagai Media 
Pemanfaatan 
Hasil Penelitian 
Arkeologi

2 Lokasi 437,346,000 2 Lokasi 100 224,279,900 51,28

Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 
anggaran,keuan-
gan,kepegawaian 
dan Evaluasi Ki-
nerja Yang sesuai 
dengan Peraturan 
dan Perundangan 
yang berlaku

1 Layanan 163,812,000 1 Layanan 100
146,209,900

 

89,25
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