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KATA PENGANTAR 

 

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 2016 ini dapat diselesaikan 

secara tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 9 tahun 2016 tentang sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Balai Arkeologi Sulawesi selatan 

sebagai Unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wajib menyusun 

laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2016 sebagai bentuk pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) menyajikan informasi tingkat 

capaian kinerja sebagai mana yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2016. 

Laporan ini juga menyajikananlisis pencapaian Indikator kinerja dari sasaran 

strategis yang telah ditetapkan. 

Pada Tahun 2016 balai Arkeologi Sulawesi Selatan telah menetapkan 5 

Indikator Kinerja diantaranya: Dokumen hasil penelitian 

arkeologi,Dokumen”Rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil 

penelitian arkeologi, Dokumen komulatif informasi hasil penelitian dan 

pengembangan arkeologi, Dokumen konservasi dan arkeometri serta Dokumen 

ketatausahaan Arkenas. 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 2016 secara umum dapat berjalan dengan baik. 

Untuk itulah pada kesempatan ini kami berterimah kasih kiranya kerjasama yang 
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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 2017 Balar Sulsel dapat diselesaikan. 

 

          Makassar,         Januari 2018 

Kepala Balai Arkeologi  

Sulawesi selatan 

 

 

M. Irfan Mahmud,M.Si 

NIP.196912161997031001 



 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………….  i 

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………… ii 

BAB  I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………… 1 

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

B. DASAR HUKUM 

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA………………………………………………………………  5 

BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………………………………  7 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

B. REALISASI ANGGARAN 

 

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………....  10 

  

LAMPIRAN………………………………………………………………………………………….. 11

  

- DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 

- DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 



 
 

 
 
 

 

L a p o r a n  K i n e r j a  B a l a r  S u l s e l  2 0 1 7   1 | 46 

 
 

 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
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 24 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. 
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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. 

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, disis 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 tehnis 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 
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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: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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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 Reviu 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 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Rencana Strategis 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  

mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan 

arkeologi di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

Balai Arkeologi Sulawesi selatan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penelitian arkeologi; 

b. Perawatan benda bernilai budaya berskala Nasional; 

c. Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi; 

d. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan BALAR 

Saat ini, Struktur Organisasi Balai Arkeologi Sulawesi terdiri atas: 
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a. Kepala; 

b. Bagian tata usaha; 

c. Kelompok jabatan fungsional 

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 

Arrrkeologi Nasional. 

Permen 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: 
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Struktur Organisasi Balai Arkeologi Mengacu pada rencana 

pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015 -2019 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2015. 

 Balai Arkeologi Sulawesi selatan telah menetapkan visi yang akan 

di capai selama 5 Tahun kedepan. 

Visi Balai Arkeologi Sulawesi selatan: 

 “Terwujudnya Hasil Penelitian dan Pemasyarakatan Nilai tinggalan 

Budaya guna untuk mendukung pembangunan karakter dan 

Penguatan Jati diri bangsa” 

KEPALA 

SUBBAGIAN TATA 

USAHA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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 Sebagai upaya mencapai Visi yang ditetapkan tersebut, Balar 

Sulsel menjalankan misi, yaitu: 

1. Meningkatka tenaga peneliti  baik kualitas maupun kuantitasnya; 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegitan penelitian arkeologi 

sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan masyakat; 

3. Meningkatkan kegiatan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan 

Nilai dari tinggalan Arkeologi; 

4. Meningkatkan kerjsama dengan pemerintah daerah,dunia 

pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam 

pengelolaan sumber daya arkeologi; 

5. Mengintegrasikan hasil penelitian untuk kepentingan dunia 

pendidikan dalam upaya pembangunan karakter dan penguatan 

jati diri bangsa; 

6. Meningkatkan penelitian yang berbasis kepentingan masyarakat 

terutama dalam pengelolan tinggalan arkeologi. 

 

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

Balai Arkeologi Sulawesi selatan menyadari bahwa kegiatan penelitian 

dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya hingga saat belum 

optimal, Hal menjadi tanggungjawab besar pemerintah dalam hal ini Balai 

Arkeologi Sulawesi Selatan sebagai fasilitator dan semua komponen 

masyarakat sebagai pelaku dan produk dari kebudayaan itu sendiri. 

Beberapa permasalahan aktual yang menjadi perhatian Balai Arkeologi 

Sulawesi selatan saat ini meliputi: 

1. Belum maksimalnya sarana dan peralatan penelitian dan analisis 

2. Kurangnya SDM peneliti dan tenaga teknis 
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3. Bidang penelitian sudah bisa dilaksanakan oleh semua pihak 

sesuai UU No.10 THN 2011 tentang cagar budaya. 

4. Belum meratanya penelitian pada masing – masing wilayah 

kerjanya Balai Sulsel 

5. Belum terjalinnya  komunikasi yang efektif antara stakeholder 

6. Hasil penelitian di lokasi penelitian sebagian besar belum 

dimengerti secara baik oleh masyarakat 

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 

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 

di hadapai diatas, maka Balar Sulsel telah merencanakan 

berbagai program yang dituangkan dalam Rencana Strategis 

diantaranya berbagai kegiatan pengenalan dan penyadaran 

publik semakin penting digalakkan baik dalam bentuk 

penyuluhan, sosialisasi  dengan jangkauan yang lebih luas 

maupun kegiatan lainnya. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
 

Mengacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, Balai Arkeologi 

Sulawesi selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Perjanjian 

Kinerja berisi target-target kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2016. 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 Balai Arkeologi Sulawesi selatan mengelola 

Anggaran dengan Pagu awal sebesar  Rp. 4,959,693,000 karena untuk memenuhi 

kebutuhan Gaji pegawai maka dilakukan Revisi Untuk penambahan Alokasi Gaji 

Pegawai, Pada tanggal 07 November 2017 terbit pagu revisi 1 sehingga  Pagu 

murni Balar Sulawesi selatan saat ini adalah sebesar Rp. 5.164,826.000,-, 

Anggaran sebesar Rp. 5.164,826.000,-, tersebut dialokasikan untuk 

merealisasikan sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Balar Sulsel. Ke 

tiga Indikator kinerja tersebut  ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

yang telah disepakati oleh Kepala Balai Arkeologi Sulawesi selatan dengan Kepala 

Pusat Penelitian  Arkeologi. 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 2017 adalah sebagai berikut :  
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Perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Sulawesi selatan Tahun 2017 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 
Anggaran 

(Dalam rupiah) 

1 2 3 4 

Tersedianya hasil 

penelitian dan 

pengembangan arkeologi 

Jumlah dokumen hasil penelitian 
arkeologi lintas disiplin dan tematis 

 

  

 Dokumen Hasil Penelitian 
Arkeologi 

- Komponen Desain dan 
Instrumen 

- Komponen Pelaksanaan 
Penelitian  

- Komponen Pengolahan 
dan Analisis Data 

 

 

10 Opsi Kebijakan/ 

Laporan 

 

 

1,144,617 

Jumlah “Rumah peradaban”Sebagai 
media pemanfaatan hasil penelitian 
arkeologi 

 

  

 Dokumen “Rumah 

peradaban”Sebagai media 

pemanfaatan hasil penelitian 

arkeologi 

2 Lokasi 588,748 

Jumlah  Informasi Hasil Penelitian dan 

Pengembangan Arkeologi 

  

 Dokumen Informasi Hasil 

Penelitian  Arkeologi   ( 

Komponen Evaluasi dan 

Publikasi) 

1,650 Orang 180,300 

 

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: 
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1) Komponen desain dan instrument. Komponen Desain dan instrument dicapai 

melalui kegiatan studi pustaka serta penyusunan dan pembahasan riset design 

penelitian; 

2) Komponen pelaksanaan penelitian. Komponen pelaksanaan penelitian dicapai 

melalui kegiatan penelitian yang terdiri dari 10 Volume opsi kebijakan/laporan 

penelitian yang meliputi : a) Penelitian prasejarah di Kabupaten Soppeng; b) 

Survei dan Ekskavasi Penelitian prasejarah di Kabupaten Bulukumba; c) Survei dan 

ekskavasi gua-gua hunian di Bonto cani Kabupaten Bone; d) Ekskavasi kluster 

selatan landasan pacu situs lapangan terbang Kendari II, Kabupaten Konawe 

selatan,Propinsi Sulawesi Tenggara;e) Survei dan ekskavasi  situs-situs hunian di 

Daerah aliran sungai (DAS) Karama, Mamuju Sulawesi Barat; f) Penelitian 

arkeologi prasejarah di Kabupaten Bantaeng; g) Survei dan ekskavasi situs- situs 

prasejarah di Kabupaten Bone; h) Penelitian masa Islam Kolonial di Kabupaten 

Bantaeng;i) Penelitian arkeologi Islam di Malangke Luwu Utara; j) Penelitian 

kemaritiman di pesisir barat Sulawesi Barat; k) Penelitian arkeologi arsitektur 

klasik dan eropa di kota Palopo Sulawesi selatan. 

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.  

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai indicator kinerja jumlah dokumen hasil 

penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis adalah sebesar Rp. 1.144.617.000,-

(satu milyar seratus empat puluh empat juta  enam ratus tujuh belas ribu rupiah) 

Indikator Kinerja Jumlah ”RumahPeradaban” 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 : 
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1. Identifikasi situs dan design perencanaan kegiatan Apex 2017 di Kabupaten 

Bantaeng dan Penataan Ruang Display Rumah Peradaban 

2. Analisis kelayakan, dengan kegiatan FGD Pengembangan “Rumah Peradaban 

3. Pengembangan Rumah Peradaban, terdiriatas 3 kegiatan antara lain : 

a. Kemah Arkeologi/ Apex 2017 

b. Pameran Arkeologidi Kabupaten Bantaeng 

c. Sekolah Lapangan 

d. Penerbitan buku pengayaan Siswa 

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja jumlah 

dokumen “Rumah Peradaban sebagai media pemanfaatan hasil 

penelitian arkeologi” adalah sebesar Rp. 588.748.000,- (Lima ratus 

delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu 

rupiah). 

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Komulatif Informasi Hasil Penelitian dan 

Pengembangan Arkeologi dengan target 1.650 Orang, Indikator ini di capai 

melalui output dokumen hasil penelitian arkeologi melalui komponen evaluasi 

dan publikasi. Komponen evaluasi dan publikasi dilaksanakan melalui kegitan 

Penerbitan buku hasil penelitian, penerbitan buku pengayaan dan penerbitan 

Jurnal Walannae. 

Adapun alokasi anggaran untuk mencapai indikator kinerja jumlah informasi hasil 

penelitian dan pengembangan arkeologi adalah sebesar Rp.180.300.000,- ( 

Seratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah ). 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2017 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 2017, Balai Arkeologi Sulawesi 

selatan menetapkan tiga indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017, 

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 informasi hasil 

penelitian dan pengembangan arkeologi. Berikut capaian target yang dicapai 

Balai Arkeologi Sulawesi selatan pada Tahun 2017: 
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Tingkat ketercapaian indikator kinerja Tahun 2017 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Tahun 2017 

% Target % Realisasi 

Tersedianya hasil 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Arkeologi 

Jumlah dokumen 

hasil penelitian 

arkeologi lintas 

disiplin dan tematis 

100 

10 

Opsi 

Kebijakan 

110 

11 

 Opsi 

Kebijakan 

Jumlah ”Rumah 

Peradaban”Sebagai 

Media 

Pemanfaatan Hasil 

Penelitian 

Arkeologi 

100 
2 

Lokasi 
100 2 lokasi 

Jumlah Informasi 

Hasil penelitian 

dan 

Pengembangan 

Arkeologi 

100 
1.650 

Orang 
100 

 

1.650  

Orang 

 

 

Indikator Kinerja Jumlah Hasil Penelitian Arkeologi lintas disiplin dan 

tematis, Pada Tahun 2017 capaian Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, 

dengan persentase capaian 110%. dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 

tahun sebelumnya Dokumen hasil penelitian Arkeologi selalu mencapai target 

dengan capaian 100%. 

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 
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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: 

1) Desain dan instrument yang terdiri dari kegiatan studi pustaka dan 

penyusunan dan pembahasan riset design penelitian, kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Balar Sulsel yang membahas rancangan 

penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga pelaksanaan penelitian 

berjalan dengan baik dan terukur;  

2) pelaksanaan penelitian, Adapun kegiatan penelitian yang telah tercapai 

pada tahun 2017 antara lain:a) Menelusuri tinggalan tradisi megalitik di 

Kabupaten Soppeng; b) Survei dan ekskavasi prasejarah di Kabupaten 

Bulukumba; c) Survei dan ekskavasi gua-gua hunian di Bontocani kabupaten 

Bone; d) Ekskavasi kluster selatan landasan pacu situs lapangan terbang Kendari 

II, Kabupaten Konawe selatan,Propinsi Sulawesi Tenggara; e) Survei dan 
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ekskavasisitus-situs hunian di DAS karama, Mamuju Sulawesi barat; f) Penelitian 

arkeologi prasejarah di Kabupaten Bantaeng;g) Survei dan ekskavasi situs-situs 

prasejarah di kabupaten Bone; h) Penelitian masa islam Kolonial di Kabupaten 

Bantaeng;i) Penelitian arkeologi islam di Malangke Luwu Utara; j) Penelitian 

kemaritiman di pesisir barat Sulawesi barat; k) Penelitian arkeologi arsitektur 

klasik dan eropa di kota Palopo Sulawesi selatan. 

  
Foto kegiatan ekskavasi (kiri) di Situs Cappalombo, Kecamatan Bontocani, 

Kabupaten Bone dan survei di Kawasan Cabbenge Kabupaten, Soppeng 

 

3) Pengolahan data dan analisis artefak, Pada indikator Kegiatan 

Konservasi dan arkeometri 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 2017.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 2017 data 
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yang baru dapat diinput adalah data artefak hasil dari penelitian sampai tahun 

2014 dan beberapa hasil penelitian tahun 2015 dan 2016. Kegiatan pengelolaan 

artefak. Selama tahun 2017 jumlah artefak yang telah berhasil diinput adalah 

sejumlah 53.203 keping,sejak tahun 2013 hingga 2017 total artefak yang sudah 

terinput dalam data base sebanyak 393.938 keping. 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. 

Untuk melihat capaian indicator kinerja Balai Arkeologi Sulawesi selatan 

secara lebih mendalam dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 

2016 dengan capaian kinerja tahun 2017. Berikut perbandingan tingkat 

ketercapaian indikator kinerja di tahun 2016 dan 2017. 

Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

Tersedianya 

Hasil penelitian 

dan 

Pengembangan 

Arkeologi 

Jumlah 

dokumen 

hasil 

penelitian 

arkeologi 

lintas 

disiplin 

dan 

tematis 

14 

Dokumen 

14 

Dokumen 

10

0 

10  

Opsi 

Kebijak

an/ 

Laporan 

11 

Opsi 

Kebijakan

/ Laporan 

110 
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Capaian Indikator Kinerja lintas disiplin dan tematis pada tahun 2017 lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2016 , hal ini disebabkan karena realisasi jumlah 

peneltian arkeologi pada tahun 2017 ini lebih tinggi dari target yang telah 

ditetapkan, hal ini terjadi karena adanya perubahan / revisi lokasi dan tema 

penelitian sehingga memungkinkan untuk melakukan peneltian pada dua lokasi, 

dimana tema penelitian sebelumnya adalah Penelitian arkeologi Islam di 

Malangke dengan jumlah personil sebanyak 15 orang,kemudian direvisi menjadi 

dua judul penelitian yaitu penelitian arkeologi Islam di Malangke,Sulawesi selatan 

dan penelitian arsitektur klasik dan eropa di kota Palopo Sulawesi selatan,   

dengan pertimbangan efisiensi biaya dan pentingnya penelitian tersebut untuk 

dilaksanakan.  

Meskipun dilakukan efisiensi biaya dan sumber daya pada satu penelitian 

menjadi dua penelitian tersebut namun tidak mengurangi  kualitas dari target 

kinerja penelitian lintas disiplin dan tematis  yang telah direncanakan. Efisiensi 

yang di maksudkan adalah Penyesuaian jumlah anggota peneliti dalam 1 satu tim, 

namun tidak mempengaruhi kinerja dan kualitas penelitian, anggota tim yang 

terlibat disesuaikan dengan kompetensi penelitian sehingga penelitian berjalan 

dengan efektif dan efisien, serta pemanfaatan peralatan ekskavasi yang masih 

layak pakai sehingga dapat mengurangi biaya penambahan peralatan yang di 

butuhkan. 

          

Foto Arsitektur Eropa klasik Gereja PNIEL (kiri) , dan  Istana Datu Luwi (kanan) di kota Palopo Sulsel 
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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 Bantaeng,Sulawesi selatan dan Kendari, Sulawesi 

Tenggara.Di bandingkan dengan tahun 2016 Capaian kinerja Jumlah Rumah 

peradaban juga mencapai persentase 100%. 

Capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 

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. 

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. 
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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 3(tiga) dokumen kegiatan  di 2 ( dua) 

lokasi situs “Rumah Peradaban  

e. Kemah Arkeologi / Archeological Partnership Expose (Apex) 2017 

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. 

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 kegiatan Apex( 

Archelogical Partnership Expose – 2017) yang , Kegiatan ini merupakan kegiatan 

rutin yang dilaksanakan oleh Balar Sulsel sebagai wadah memasyarakatkan hasil 

penelitian arkeologi dengan tujuan :1. Membentuk pelaku serta memperkuat 

jaringan ekosistem arkeologi dan kebudayaan pada umumnya; 

2. Meningkatkan apresiasi dan sinergitas antar-lembaga, pemerintah daerah, 

swasta serta masyarakat dalam membangun, melestarikan/merawat dan 
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mendorong pemanfaatan sumberdaya arkeologi (cagar budaya); 

3. Memberdayakan dan meningkatkan kesadaran insan pendidikan dan 

kebudayaan akan pentingnya informasi arkeologi dan kebudayaan pada umumnya 

dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa; 

4. Memasyarakatkan tanggung jawab yang dapat dilakukan ekosistem 

kebudayaan, khususnya masyarakat di lokasi situs melalui sosialisasi serta para 

pelajar sebagai anggota masyarakat melalui aktivitas pengenalan situs, pendidikan 

advokasi, dan tindakan nyata yang dapat membantu pengembangan penelitian 

dan pengembangan situs unggulan; 

5. Meningkatkan mutu dan akses ekosistem pendidikan melalui publikasi 

informasi hasil penelitian arkeologi dan kebudayaan pada umumnya; 

6. Melaksanakan fungsi katalisator pembangunan kawasan cagar budaya untuk 

kepentingan pendidikan dan ekonomi kerakyatan yang dapat berdampak pada 

pertumbuhan indeks pembangunan kebudayaan pada umumnya di daerah, 

khususnya Kabupaten Bantaeng; 

7. Mengembangkan efektifitas kinerja lembaga melalui sinergitas tata-kelola 

kegiatan dan pelibatan publik berbasis riset. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 13 s.d 

17 November 2017 melibatkan Para pelajar dari berbagai Kabupaten di Wilayah 

kerja Balar Sulsel dilaksanakan dengan metode  yang lebih “soft untuk 

menumbuhkan kecintaan pada warisan budaya arkeologi secara langsung,. Dalam 

hal ini, pelajar dan masyarakat selain di bekali perangkat pengetahuan, juga diberi 

kesempatan untuk menyelami dunia arkeologi secara efektif melalui game dan 

lomba, serta diperkenalkan secara langsung dengan obyek-obyek situs. Dengan 

metode reklektif dan partisipatoris diharapkan para pelajar dan masyarakat local 

dapat menjadi agen informasi, promosi dan pelaku pengelolaan kawasan warisan 

arkeologi dimasa depan secara berkelanjutan. 
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Dari berbagai kegiatan yang digelar pada kegiatan Apex 2017 telah 

dihasilkan beberapa hal yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut 

antara lain :1. Penganugerahan APEx award dengan kategori: revitalisasi warisan 

arkeologi, pemanfaatan kawasan arkeologi, dan apresiasi hasil penelitian 

arkeologi. 2. Penyerahan alat peraga pendidikan arkeologi untuk sekolah tingkat 

SMP. 3. Penyerahan buku untuk Museum Daerah Balla Lompoa. 4. Penyerahan 

rekomendasi cagar budaya kepada pemda Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten 

Bone. 5. Penendatanganan MoU antara Balar dan Pemkab. Bone terkait 

penelitian dan rumah peradaban. 6. Seminar Nasional yang menghadirkan 

pembicara praktisi budaya, akademisi dan pariwisata. 7. Peluncuran buku dan 

Bedah buku "Butta Toa" sejarah budaya Bantaeng. 8. Pemberian materi 

workshop arkeologi 9. Lomba-lomba 10. Games interaktif. 11. Kunjungan situs 

arkeologi oleh peserta siswa dan guru. 12. Pemilihan Duta Arkeologi 13. 

Pementasan budaya dan pertunjukan seni kreatif oleh peserta siswa 

 

Penyerahan APEx Award Tahun 2017 oleh Kapuslit Arkenas kepada Pemerintah kabupaten Soppeng 

kegiatan ini direkomendasikan untuk menjadi event nasional yang dapat 

diselenggarakan oleh semua UPT dengan melibatkan stakeholder yang lebih siap. 

Selain itu,  Direkomendasikan peningkatan hubungan kerjasama kemitraan 

dengan pemerintah kabupaten khususnya terkait dengan kemitraan dalam 
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penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat,  Melibatkan semua 

stakeholder untuk membangun hubungan kerja yang saling terkait satu dengan 

yang lain, sehingga konsep kemitraan yang diusung dalam kegiatan ini dapat 

terealisasi lebih baik.  

 

 

Suasana aktifitas siswa dalam jelajah situs pada kegiatan APEx “Rumah Peradaban  Balar 

Sulsel di Bantaeng 

 

f. FGD Pengembangan “Rumah Peradaban di Kendari 

Focus Group Discusion merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Balai Arkeologi Sulawesi selatan dengan tujuan untuk  Mencari langkah solutif 

dalam pengembangan rumah peradaban dengan potensi cagar budaya yang 

dimiliki oleh Kota Kendari dan sekitarnya, Membangun komunikasi lintas 

sektoral dalam pengambilan kebijakan terkait cagar budaya serta mencari upaya 

untuk meningkatkan apresiasi siswa/siswi, terhadap situs-situs peninggalan 

arkeologi 
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Kegitan FGD  yang dilaksanakan di Kendari ini dapat menjadi bahan 

evaluasi dan bahan rujukan pengambilan kebijakan untuk pengembangan 

Rumah peradaban di Kota kendari. FGD ini juga dapat membangun komunikasi 

dua arah antar stakeholder dalam pengambilan kebijakan. Dari  kegiatan yang 

dilaksanakan dapat diperoleh  rekomendasi dan bahan evaluasi terkait pola 

kebijakan, bahan koreksi dan evaluasi tentang penulisan buku pengayaan bagi 

Balar Sulsel. 

 

Penyerahan secara simbolis bahan pameran berupa desain poster yang dibuat oleh siswa-siswi SMA kota 

Kendari kepada kepala Dinas Pariwisata provinsi Sulawesi Tenggara 

 

 

Suasana pelaksanaan  kegiatan FGD di Kota Kendari 
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g. Sekolah Lapangan 

Sekolah Lapangan merupakan  media dan sarana bagi pelajar 

untuk mengembangkan potensi diri dan sarana penggalian kecintaan terhadap 

cagar budaya bangsa yang bertujuan untuk :1. melatih dan mengembangkan 

minat kearkeologian kepada siswa dan mahasiswa yang dilibatkan dalam 

kegiatan sekolah lapangan. 2. mendorong kreativitas pelajar dalam mempelajari 

arkeologi. 3. memberikan edukasi melalui kegiatan yang soft dan menghibur 

(melalui games dan perlombaan) 4. Memberdayakan dan meningkatkan 

kesadaran insan pendidikan dan kebudayaan akan pentingnya informasi 

arkeologi dan kebudayaan pada umumnya dalam memperkuat karakter dan jati 

diri bangsa. 5. memperkenalkan objek penelitian arkeologi kepada masyarakat 

umum melalui kegiatan workshop dan jelajah situs. 
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              Aktivitas Jelajah Bunker yang dilakukan oleh siswa peserta Sekolah Lapangan 

Arkeologi 2017 
 

 

Dari berbagai kegiatan yang digelar pada kegiatan sekolah lapangan  telah 

dihasilkan beberapa hal yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut 

antara lain  :1. Berkembangnya  minat dan potensi diri siswa peserta terhadap 

arkeologi dan kecintaan terhadap warisan budaya bangsa. 2. Siswa lebih 

mengenal objek arkeologi di kawasan sitsu Lapangan Terbang Kendari 2 Halu 

Oleo. 3. Telah dihasilkan output berupa karya cerpen dan poster arkeologi yang 

didisplay di bandara Halu Oleo, Kendari. 4. Berkunjungnya beberapa masyarakat 

umum di Situs Lapangan Terbang Kendari 2 sebagai situs peninggalan perang 

dunia 2 sehingga situs Lapangan terbang Kendari 2 dapat lebih dikenal oleh 

masyarakat. 
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Aktivitas Promosi Situs yang dilakukan oleh siswa peserta Sekolah Lapangan 2017 

 

 

Pemasangan display poster lomba di pintu kedatangan Bandara Halu Oleo 
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h. Pameran Arkeologi 

Upaya Balai Arkeologi Sulawesi selatan dalam mensosialisasikan 

hasil penelitian arkeologi salah satu nya dengan melaksanakan pameran 

hasil- hasil penelitian tahun 2017 yang bertujuan untuk : 

1. Melakukan publikasi temuan hasil penelitian arkeologi yang dilakukan 

oleh Balai Arkeologi Sulawesi selatan. 

2. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang profil UPT Balai Arkeologi 

Makassar terhadap masyarakat secara langsung. 

3. Memperlihatkan kepada pengunjung pameran tentang cara kerja 

penelitian arkeologi di Balai Arkeologi makassar. 

4. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kegiatan penelitian 

arkeologi serta peranan arkeologi dalam pembentukan karakter jati diri 

Bangsa. 

Dari berbagai kegiatan yang digelar pada kegiatan Pameran ini  

telah dihasilkan beberapa hal yang mendukung tercapainya indikator 

kinerja tersebut antara lain :  

1. Tersampaikannya hasil penelitian arkeologi kepada masyarakat umum. 

2. Masyarakat menjadi tahu tentang produk hasil penelitian yang telah    

    dilakukan.  

3. Pembagian jurnal arkeologi kepada masyarakat umum. 

4. Pemberian edukasi berupa eksperimental arkeologi pada saat pameran. 
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Antusiasme masyarakat dalam Pameran Rumah Perdaban Balai Arkeologi Sulsel di 

bantaeng,Sulawesi selata 

Jika di bandingkan dengan kegiatan pameran yang telah 

dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya Pameran yang dilaksanakan 

tahun ini lebih bernuansa interaktif, dimana pengunjung diberikan 

kesempatan untuk mengamati secara langsung objek temuan arkeologi 

yang didisplay. Selain itu, pengunjung juga diberikan kesempatan untuk 

menyaksikan langsung eksperimental arkeologi proses pengerjaan dan 

pembuatan artefak batu serpih dari teknologi masa mesolitik. 

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. 

Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator kinerja 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Target Realisasi % Target Realisasi % 
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Tersediany

a hasil 

penelitian 

dan 

pengemba

ngan 

arkeologi 

Jumlah 

“Rumah 

Peradaban 

sebagai 

media 

pemanfaat

an hasil 

penelitian 

arkeologi 

10 

Dokumen 

10 

Dokumen 

100 2 

Lokasi 

2 Lokasi 100 

 

Berdasarkan data kinerja di atas dapat di lihat perbandingan  Indikator 

kinerja “Jumlah Rumah Peradaban sebagai   media pemanfaatan hasil penelitian 

arkeologi pada tahun 2016 dan  2017 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. 

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)  Alokasi waktu persiapan kegiatan yang sangat terbatas;2) Hubungan 

komunikasi   dan koordinasi dengan pihak pemerintah       provinsi      yang 

tidak terlalu intensif;  3) Waktu persiapan pelaksanaan kegiatan sangat 

kurang bila dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain di 
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Indikator Kinerja Jumlah Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Arkeologi telah memenuhi target 100 % dengan target capaian 1650 orang,. 

Dibandingakan Tahun 2016 capaian yang di peroleh 85,41% dengan target 

capaian sebesar 1.550 orang.  

Dalam upaya meyebarluaskan informasi hasil penelitian Balai Arkeologi 

Sulawesi selatan telah melakukan kegiatan penyebarluasan informasi hasil 

penelitian berupa kegitan sosialisasi, penyebarluasan Informasi hasil penelitian 

melalui media cetak yaitu penerbitan jurnal Wallanae dan penataan ruang 

Display Pameran.  

lingkup Balar sulsel; 4) Sumberdaya pelaksana kegiatan yang kurang bahkan 

cenderung masih saling menggantungkan tanggung jawab pada satu atau 

dua orang pelaksana saja;5) Alokasi waktu persiapan kegiatan yang sangat 

terbatas 

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. 
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Namun pada tahun 2017 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 500 orang dan capaian 500,buku pengayaan dengan target capaian 1000 

orang dan capaian 500 orang dan buku hasil penelitian dengan target capaian 

150 orang dan capaian 150 orang. 

Perbandingan Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja 

Sasaran 

Strategis 
Indikator 

Kinerja 

Tahun 2016 Tahun 2017 

Targe

t 

Realisa

si 
% 

Targe

t 

Realisa

si 
% 

Tersedianya 

hasil 

Penelitian 

dan 

Pengembang

an Arkeologi 

 

Jumlah 
Informasi 
Hasil 
penelitian 
dan 
Pengembang
an Arkeologi 

1.550 

Oran

g 

1.324 

Orang 

85,4

1 

1.650 

Oran

g 

1.650 

Orang 

10

0 

 

Tercapainya target indikator kinerja “Jumlah Informasi Hasil Penelitian 

dan pengembangan Arkeologi di karenakan Penerbitan jurnal, buku penelitian 

dan buku pengayaan tahun 2017 sudah lebih matang dan lebih siap dalam 

usaha pengumpulan naskah artikel yang akan diterbitkan. Selain itu, pada tahun 

2017 anggaran untuk penulis artikel. 

Penyebarluasan informasi melalui jurnal ini memberikan nilai tambah 

bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan sejarah dan arkeologi pada 
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khususnya. Penyebarluasan terbitan ini dilakukan pada kegiatan – kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Balar Sulsel dan disebarkan ke Unit unit yang terkait. 

Secara umum tidak ada kendala yang menghambat proses pencapaian 

target kinerja ini. Namun, dalam proses pelaksanaan kegiatan terkadang ada saja 

hambatan –hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan 

kegiatan, diantaranya  persoalan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang 

tidak terencana dengan matang, untuk itu perlu penjadwalan yang lebih 

terencana lagi sehingga kendala kendala Teknis dapat diantisipasi. 

Tercapainya sasaran strategis tidak telepas dari adanya kerjasama dan 

koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait dalam pencapaian target 

kinerja kegiatan. 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Pagu awal belanja Balai Arkeologi Sulawesi selatan dalam DIPA 2017 yang 

digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran starategis sebagaiman yang 

ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Balai Arkeologi Sulawesi selatan tahun 

2017 sebesar  Rp. 4,959,693,000 kemudian mengalami Revisi terkait 

penambahan anggaran gaji pegawai  sehingga Pagu Belanja yang di kelola 

oleh Balai Arkeologi Sulawesi selatan pada Tahun 2017 adalah sebesar 

Rp.5,164,826,000. 

Berikut Tabel alokasi anggaran tahun 2017 yang terbagi ke dalam 3 

kegiatan utama yaitu: 

No. Nama Kegiatan Anggaran 

1 Jumlah Hasil Penelitian Arkeologi 1,144,617.000 

2 Jumlah Rumah Peradaban sebagai media 

pemanfaatan hasil penelitian arkeologi 

588,748,000 
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3 Jumlah Informasi hasil penelitian dan 

Pengembangan arkeologi 

180,300,000 

 

 

Dari pagu Anggaran Rp.5,164,826,000,- telah berhasil terserap sebesar 

Rp.5,126,434,472,- sehingga persentase daya serap Balai Arkeologi Sulawesi 

Selatan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 99,26%. 

 

Berikut tabel daya serap anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan 

Balai arkeologi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017. 

 

No. 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Anggaran 

REALISASI 

Anggaran % 

1 Jumlah Dokumen Hasil 

Penelitian Arkeoogi 

1,144,617,00

0 

  

2 Jumlah “Rumah Peradaban 

sebagai media 

pemanfaatan hasil 

penelitian arkeologi 

588,748,000   

3 Dokumen Informasi hasil 

penelitian dan 

Pengembangan arkeologi 

180,300,000   

Akumulasi Capaian Realisasi Anggaran 99,26% 

Berdasarkan uaraian kegiatan diatas, nampak bahwa pelaksanaan 

keseluruhan kegiatan di Balai Arkeologi Sulawesi selatan pada Tahun 2017 

terlaksana dengan capaian  realisasi anggaran 99,26% persentase yang 

menghapiri sempurna dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.Pencapaian 
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ini diperoleh  tidak lain berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan di Balai Arkeologi Sulawesi Selatan. 
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BAB IV  
P E N U T U P 

 

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 2017 

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 2017 

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 

100% 

2. Jumlah “Rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil 

penelitian arkeologi mencapai target 100%. 

3. Jumlah Informasi hasil penelitian dan pengembangan arkeologi 

mencapai target sebesar 100%. 
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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.  

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 
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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 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Revisi 01 

3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 
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Perjanjian Kinerja Tahun 2017 
Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Selatan  

 dengan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 
 

 
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 

 
TARGET CAPAIAN 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran 

 (Dalam rupiah) 

1 2 3 4 

Tersedianya hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
arkeologi 

Jumlah dokumen hasil 
penelitian arkeologi lintas 
disiplin dan tematis 

 Hasil Penelitian 
Arkeologi ( 
Komponen Desain 
dan Instrumen) 

 Hasil penelitian 
arkeologi ( 

  

10 Opsi 
Kebijakan 

1,100,417 
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Komponen 
Pelaksanaan 
Penelitian ) 

Jumlah “Rumah 
peradaban”Sebagai media 
pemanfaatan hasil penelitian 
arkeologi 

 Dokumen “Rumah 
peradaban”Sebagai 
media pemanfaatan 
hasil penelitian 
arkeologi 

  

2 lokasi 588.748 

 Jumlah  Rumusan Kebijakan 
dan Rekomendasi  Penelitian 
dan Pengembangan  
Arkeologi 

 Hasil Penelitian 
Arkeologi ( Dokumen 
Pengolahan dan 
Analisis Data ) 

1 Dokumen 44,200 

 Jumlah  Informasi Hasil 
Penelitian dan 
Pengembangan Arkeologi 

  Hasil Penelitian 
Arkeologi ( 
Komponen Evaluasi 
dan Publikasi) 

1,250 
Dokumen 

 

180,300 

Total Jumlah  Anggaran  kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Arkeologi 

 Tahun 2017 sebesar Rp.4.959.693.000,- 
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Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 
Balai Arkeologi Sulawesi selatan 

 

 

No Komponen Jan Feb Mar April Mei juni Juli Agus Sep Okt Nov Des

1 Penyerapan Bulanan (ribuan) 130,190   160,594    319,117   322,726  383,486       445,430     529,399    597,235      775,312     623,701      378,628      293,875      

2 Penyerapan kumulatif(ribuan) 130,190   290,784    609,901   932,627  1,316,113    1,761,543  2,290,942 2,888,177   3,663,489  4,287,190   4,665,818   4,959,693  

3 % penyerapan 2.62 5.86 12.30 18.80 26.54 35.52 46.19 58.23 73.87 86.44 94.07 100.00

 

 
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,                      2017 

Kepala Pusat Penelitian Arkeologi   Kepala Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan 
Nasional 
  
 
Drs. I Made Geria, M.Si    M. Irfan Mahmud,M.Si 

 -
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Perjanjian Kinerja Tahun 2017 
Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Selatan  

 dengan Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 
 

 
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 

 
TARGET CAPAIAN 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran 

 (Dalam rupiah) 

1 2 3 4 

Tersedianya hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
arkeologi 

Jumlah dokumen hasil 
penelitian arkeologi lintas 
disiplin dan tematis 

 Hasil Penelitian 
Arkeologi 

- Komponen Desain 
dan Instrumen 

- Komponen 
Pelaksanaan 

  

10 Opsi 
Kebijakan / 

Laporan 

1,144,617 
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Penelitian  
- Komponen 

Pengolahan dan 
Analisis Data  

Jumlah “Rumah 
peradaban”Sebagai media 
pemanfaatan hasil penelitian 
arkeologi 

 Komponen “Rumah 
peradaban”Sebagai 
media pemanfaatan 
hasil penelitian 
arkeologi 

  

2 lokasi 588.748 

 Jumlah  Informasi Hasil 
Penelitian dan Pengembangan 
Arkeologi 

  Hasil Penelitian 
Arkeologi ( Komponen 
Evaluasi dan Publikasi) 

1,650 
Orang 

 

180,300 

 

Total Jumlah  Anggaran  kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Arkeologi 

 Tahun 2017 sebesar Rp.5.164.826.000,- 
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Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 

Balai Arkeologi Sulawesi selatan 

 

 

Jan Feb Mar April Mei juni Juli Agus Sep Okt Nov Des

156,445       191,487        248,664           343,696            344,652       457,632           537,060             512,267          606,867               481,109               590,390           694,557      

156,445       347,932        596,596           940,292            1,284,944    1,742,576       2,279,636         2,791,903       3,398,770            3,879,879            4,470,269        5,164,826  

3.03 6.74 11.55 18.21 24.88 33.74 44.14 54.06 65.81 75.12 86.55 100.00

 

 
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,                              2017 

Kepala Pusat Penelitian Arkeologi   Kepala Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan 
Nasional 
  

 
 
Drs. I Made Geria, M.Si    M. Irfan Mahmud,M.Si 
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L a p o r a n  K i n e r j a  B a l a r  S u l s e l  2 0 1 7   46 | 46 

 
 

 

 

 

 

PENGUKURAN KINERJATAHUN 2017 

 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET 
KINERJA 

ANGGARAN 
REALISASI 

TARGET 
KINERJA 

% ANGGARAN % 

1 2 3 4 5 1 2 3 
Tersedianya 
hasil Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Arkeologi 

 

 

 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Penelitian 
arkeologi lintas 
disiplin dan 
tematis 

10 Opsi 
Kebijakan
/ laporan 

1,144,617,000 
11 Opsi 

Kebijakan
/ Laporan 

110 1,143,617,000 99,91 

Jumlah  ”Rumah 
Peradaban” 
Sebagai Media 
Pemanfaatan 
Hasil Penelitian 
Arkeologi 

2 Lokasi 588,748,000 2 Lokasi 100 588,748 100 

Dokumen 
Informasi Hasil 
penelitian dan 
Pengembangan 
Arkeologi 

1.650 
Orang 

180,300,000 1,650 
Orang 

100 179,800,000 99,72 

 




