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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 
rahmat-Nya Balai Arkeologi Sulawesi Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan 
laporan kinerja tahun 2019 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk 
menyusun laporan kinerja setiap tahun.
Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta 
indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan tahun 2019
Balai Arkeologi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 menetapkan 1 sasaran strategis  dan 
empat  indikator kinerja. Secara umum Balai Arkeologi Sulawesi Selatan telah berhasil 
merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan 
yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya 
terbatasnya jumlah SDM peneliti, masih banyak situs yang belum terjangkau yang 
memerlukan penanganan yang ada di wilayah kerja Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, 
peningkatan pelayanan public di bidang kebudayaan khususnya Arkeologi, peningkatan 
tatakelola (good governance). Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku 
kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera 
terselesaikan.
Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang 
kinerja yang dihasilkan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 . Semoga 
laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan 
dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta 
peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya laporan kinerja Balai Arkeologi Sulawesi Selatan tahun 2019.

      Makassar,    Januari 2020
       Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Selatan

      M. Irfan Mahmud,S.S,M.Si

Kata 
Pengantar
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Laporan kinerja Balai Arkeologi Sulawesi Selatan tahun 2019 menyajikan tingkat 
pencapaian satu sasaran dengan empat indikator kinerja sebagaimana ditetapkan 
dalam  Perjanjian Kinerja tahun 2019. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian 
indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.
Secara Umum, Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

IKK # 01 
Jumlah dokumen Hasil Penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis

IKK#02 
Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian 
arkeologi

Ikhtisar
Eksekutif

Tren Capaian Kinerja

Tren Capaian Kinerja
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IKK#03
 Jumlah dokumen perencanaan dan Anggaran, keuangan, kepegawaian, 
dan evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku 

IKK # 04 
Jumlah layanan perkantoran

  

Tren Capaian Kinerja

Tren Capaian Kinerja
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Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya 
pencapaian target 

1. Masih rendahnya perhatian akan pentingnya manajemen waktu dalam 
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan 
sering berubah- ubah,
2. Kurangnya SDM dan tenaga teknis pelaksana kegiatan, baik untuk pelaksanaan 
kegiatan penelitian maupun pemasyarakatan hasil penelitian.
3. Pelaksanaan kegiatan sering berbeturan dengan kegiatan didaerah khususnya  
kegiatan yang melibatkan siswa.
4. Masih  rendahnya kemampuan kompetensi  tekhnis peneliti

Upaya untuk mengatasi permasalahan/kendala 
1. Melakukan penjadwalan ulang terhadap rencana kegiatan,
2. Bekerjasama dengan pihak Universitas dengan melibatkan dosen dan 
mahasiswa serta pihak masyarakat yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan 
Balar Sulsel
3. Melakukan koordinasi dan penjadwalan ulang baik secara internal maupun 
dengan pihak stake holder
4. Mengikut sertakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan 
kompetensi  ( Diklat, seminar dan pelatihan )
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Gambaran Umum
Balai Arkeologi Sulawesi Selatan merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang 
berada di bawah pembinaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 
Pendidikan  dan Kebudayaan. Balai Arkeologi Sulawesi Selatan pertama kali dibentuk 
tahun 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 0274/0/1993 1993 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 mengalami perubahan nomenklatur’ menjadi Balai Arkeologi 
Sulawesi selatan yang selanjutnya lebih dikenal dengan Balar Sulsel. Sejak Februari 
tahun 2016 Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dipimpin oleh M. Irfan Mahmud,S.S,M.
Si .Jumlah SDM sebanyak 31 (Tiga puluh satu) orang. Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 
mempunyai wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Peta Wilayah kerja

Bab 1 
Pendahuluan

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara
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Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah;
3. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbud Nomor 9 Ttahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di 
Lingkungan Kemendikbud.
5. Permendikbud Nomor 11 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
6. Permendikbud Nomor 35 tahun 2016 Tentang  rincian Tugas Balai

Tugas 
Sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 35 tahun 2016 
Tentang  rincian Tugas Balai, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan mempunyai tugas 
Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang arkeologi di wilayah kerja 
Balai Arkeologi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan.

Fungsi 
Balai Arkeologi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penelitian Arkeologi
2. Pelaksanaan analisis dan interprestasi benda-benda arkeologi
3. Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi 
4. Publikasi hasil penelitian arkeologi
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar

Struktur Organisasi

 Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2018 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja . 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 
Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan secara teknis bertanggung jawab kepada 
Kepala Pusat Penelitian Penelitian Arkeologi Nasional.
Permen diatas juga menyebutkan Balai Arkeologi di Pimpin oleh seorang kepala. 
Stuktur Organisasi Balai arkeologi terdiri dari: Kepala, Kepala Sub bagian Tata Usaha, 



Laporan Kinerja Tahun 2019
Balai Arkeologi Sulsel 8

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 perpustakaan. Struktur Balai Arkeologi Sulsel digambarkan sebagai berikut:

Isu-isu strategis/Permasalahan
Selama proses pelaksanaan realisasi kegiatan, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 
berproses bukannya tanpa menghadapi permasalahan dan hambatan. Tentunya ini 
menjadi tanggungjawab Balai Arkeologi Sulawesi Selatan untuk merealisasikan dan 
mengoptimalkan pengelolaan lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian 
antara lain:

1. Hal yang menjadi perhatian pada tahun 2019 adalah aspek akademis 
bagi penelitian yang dilaksanakan oleh Balar Sulsel.  Aspek akademis yang dimaksud 
dalam hal ini adalah persentuhan dan persebaran leluhur bangsa yang belum 
dikaji secara maksimal dalam ranah akademis. Untuk itu, Balar sulsel diharapkan 
menjadi jembatan disintegrasi bangsa. Penelitian yang yang diangkat terutama 
untuk menjawab polemic tentang isu komunitas suku bangsa asli dan suku bangsa 
pendatang.

2. Pada bidang pelayanan public, permasalahan yang timbul adalah belum 
adanya sistem publikasi dan informasi secara terstandarisasi. Pelayanan public 
dan Standar Operasional Presedur yang sesuai dengan harapan Good Governance 
menjadi permasalahan tersendiri. Isu strategis ini tentunya dapat menjadikan Balar 
Sulsel menjadi media dan pusat informasi arkeologi, khususnya di wilayah kerja dan 
garda terdepan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.

1     Kepala
1.    Kasubbag Tata Usaha
5    Jabatan Fungsional Tertentu
19  Jabatan Fungsional Umum 
7     P PNPN
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3. belum terintergrasinya komunitas-komunitas budaya yang dapat 
dirangkul dalam penelitian arkeologi. Isu komunitas dan lembaga-lembaga dalam 
ranah penelitian arkeologi menjadi hal yang sensitive, karena lembaga kebudayaan 
(BPCB, Jurusan Arkeologi UNHAS dan lembaga arkeologi non pemerintah) ini 
belum terintegrasi secara baik dan terarah sesuai dengan tujuan pembangunan 
kebudayaan secara nasional.
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Visi
“Tersedianya bahan Rekomendasi Kebijakan Untuk mendukung Terbentuknya 

Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan 
Gotong Royong Berbasis Hasil Penelitian dan Pengembangan 

Arkeologi di wilayah”

Misi
1. Meningkatkan hasil penelitian arkeologi  baik kualitas maupun kuantitasnya;
2. Meningkatkan mutu analisis penelitian arkeologi sesuai dengan 
kebutuhan  ilmu pengetahuan dan kebijakan pengembangan  ekosistem 
pendidikan dan kebudayaan;
3. Meningkatkan kegiatan konservasi benda-benda hasil penelitian arkeologi di 
wilayah kerja;
4.  Meningkatkan Publikasi dan dokumentasi hasil penelitian arkeologi;
5.  Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia  pendi dikan dan 
pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumber daya arkeologi;
6.  Meningkatkan hasil penelitian dan rekomendasi nilai penting untuk 
kepentingan dunia pendidikan dalam upaya pembangunan karakter dan 
penguatan jati diri bangsa.

Bab 2
Perencanaan Kinerja
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Tujuan Strategis:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian arkeologi untuk bahan 
informasi yang akurat dan terkini dalam pembangunan karakter dan penguatan jati 
diri bangsa;
2. Meningkatkan publikasi ,dokumentasi serta kerjasama dengan stakeholder 
dalam penyebarluasan hasil penelitian arkeologi sebagai upaya penguatan 
ekosistem pendidikana dan kebudayaan yang berkarakter;
3. Meningkatkan system tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui 
pengembangan SDM,alih tekhnologi dan penerapan teknologi informasi

Perjanjian Kinerja tahun 2019

Jumlah  alokasi anggaran Kegiatan Penelitan dan Pengembangan Bidang Arkeologi sebesar 
Rp.8.444.504.000,00 (Delapan milyar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus empat ribu 
rupiah ) yang terdiri dari anggaran kinerja sebesar Rp.3.742.422,000,00 dan untuk  kegiatan yang 
bersifat pendukung/rutin sebesar Rp.4.702.082,000,00,-.
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A.   CAPAIAN KINERJA BALAI ARKEOLOGI SULAWESI SELATAN
Sesuai perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Arkeologi Sulawesi Selatan  menetapkan 1 (satu ) sasaran 
dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2019.

Sasaran Strategis
 Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Arkeologi

Indikator kinerja:

Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi dapat diukur dari 
jumlah dokumen dan mutu hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis serta 
jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.

Selama periode lima tahun berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan 
diperoleh peningkatan yang signifikan baik perencanaan (pra-penelitian), proses 
penelitian (survei dan ekskavasi), jumlah situs serta penanganan temuan pasca-
penelitian.

Dengan adanya peningkatan kualitas dari penelitian, maka hasil yang diperoleh 
tentunya akan semakin berkualitas, seperti adanya informasi pertanggalan yang 
akurat dari proses sejarah-budaya, penemuan jejak rangka manusia dan artefak 
penting lainnya yang ditemukan dalam kondisi utuh serta laporan yang terintegrasi 
antara konvensional dan digital sistem. 

Dari peningkatan kualitas penelitian tersebut turut mendukung berbagai 
output kegiatan pengembangan dan pemanfaatan melalui kegiatan sosialisasi, 
sekolah lapangan (field school), penerbitan jurnal, buku pengayaan, pameran serta 
kegiatan diseminasi informasi lainnya seperti pemanfaatan sistem informasi baik 
pada website, media sosial serta konten-konten video online yang memudahkan 
masyarakat dalam memperoleh informasi tentang arkeologi khususnya diwilayah 
kerja Balai Arkeologi Sulawesi selatan.  Peningkatan ini tentunya sangat mendukung 
dalam mendongkrak pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai arkeologi dalam 
membangun jati diri bangsa di era milenial sekarang ini.

Bab 3
Akuntabilitas Kinerja 

IKK #1  
IKK #2   
IKK #3  
IKK #4   

Jumlah rumah peradaban sebagai media pemanfaatan hasil penelitian                                                                        
arkeologi
 Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis

Jumlah dokumen hasil penelitian arkeologi lintas disiplin dan tematis

Jumlah bulan untuk layanan perkantoran
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IKK 1# 
Jumlah Hasil Penelitian Lintas Disiplin dan Tematis

 

Capaian Indikator kinerja jumlah 
dokumen hasil penelitian arkeologi lintas 
disiplin dan tematis pada tahun 2019 
sebesar 100% sesuai dengan target yang 
telah ditentukan yakni 9 dokumen. Dari 45 
Target laporan penelitian selama periode 
Renstra 2015 - 2019, terealisasi sebanyak 
45 atau atau 100% dari  jumlah penelitian 
yang telah dilaksanakan, Pencapaian dari 
target ini diperoleh meskipun dengan 
berfluktuasi dari tahun 2015 sampai 2016 
tecapai sesuai dengan target kemudian di 

tahun 2017 capaian melebihi target disebabkan karena adanya efisisensi anggaran 
penelitian kemudian pada tahun 2018 terdapat 1 penelitian yang tidak terlaksana 
disebabkan karena adanya kendala tekhnis yang tidak sesuai dengan juknis sehingga 
penelitian tersebut tidak bisa dilaksanakan, kemudian pada tahun 2019 kembali 
tercapai sesuai target. Keberhasilan dalam pencapaian target selama 5 (lima ) tahun 
karena adanya perencanaan yang matang, kesesuaian metode serta terjalinnya 
kerjasama yang baik antara aparat, masyarakat dan stakeholder diwilayah penelitian.

Dukungan Program/Kegiatan Tahun 2019
1.   Ekspolorasi Situs-situs Austronesia di Kabupaten Luwu, Selawesi 
selatan;

Hasil identifikasi temuan pada situs Bukit Lebani, terdapat tiga jenis temuan 
yakni, batu berlubang, fragmen gerabah, dan lumpang batu.  Batu berlubang 
ditemukan tersebar dan hampir merata di daerah-daerah datar di puncak bukit, 
digunakan sebagai tempat penampungan air untuk kebutuhan pemukim di atas 

Tren Capaian Kinerja
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bukit. Bukit Lebani pernah 
dihuni oleh sekelompok 
manusia pada abad ke-18 M. 
Periode pertama menurut 
tradisi lisan menyebutkan 
bahwa Bukit Lebani pernah 
dihuni oleh sekelompok 
manusia yang dipimpin oleh 
“kepala suku” bernama Pong 
Diwero sebelum abad ke-18 M. 
Pada periode berikutnya yaitu 
sekitar 1797 M (abad ke-18) 
permukiman terkonsentrasi di 
daerah lereng-lereng bukit yang 
memiliki topografi yang datar 
dan cukup luas, ditunjang oleh aksesibilitas hunian yang bagus, sehingga proses 
interaksi sesama kelompok masyarakat lainnya dapat terjalin dengan baik. Pada 
periode ini puncak Bukit Lebani tetap menjadi sentrum bagi terlaksananya acara 
ritual/upacara oleh manusia pendukungnya. Data etnografi menjelaskan bahwa 
masyarakat yang bermukim di sekitarnya melakukan ritual di atas puncak Bukit 
Lebani setiap selesai musim panen.

2.   Sebaran dan Jejak Hunian Manusia Prasejarah Wallacea (Akhir 
Masa Plestosen Hingga Masa Holosen) di Kawasan Karst Simbang Kab 
Maros Sulsel (Tahap II);

Hasil penelitian telah memperjelas hasil penelitian tahun 2018 (tahap 1) 
dengan usia hunian masa kedatangan penutur Austronesia sekitar 2800 tahun yang 
lalu dan lapisan budaya Toala berusia sekitar 8000 tahun yang lalu. Serta ditemukan 
beberapa situs baru dari kegiatan survei dan berciri budaya yang sama dengan 
Leang Jari

Berdasarakan hasil tersebut proses penelitian yang dilakukan adalah perluasan 
jangkauan survei di kawasan karst Simbang untuk memperoleh data arkeologi 
sebanyak mungkin,  Perekaman secara akurat dan detail terhadap situs-situs 
baru yang ditemukan dalam survei., serta Penggalian arkeologi (ekskavasi) tetap 
dilakukan di situs Leang Jarie.

3.	 Penelitian	 Lanskap	 Ibukota	Kerajaan	Bone:	 	 Pendekatan	Biografi	
Lanskap; 

Telah dihasilkaan Sebaran situs-situs arkeologi di kota watampone Kabupaten 
Bone mulai sejak masa kerajaan, kolonial hingga setelah kemerdekaan, Gambaran 
lanskap kota watampone dari setiap periode serta temuan sisa-sisa Benteng laleng 
Bata, Peta lapisan budaya kota watampone dari masa ke masa.
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4. Benteng-Benteng Tradisional Di Kepulauan Wakatobi:  Melacak 
Karakter Budaya Dan Jaringan Maritim;

Hasil penelitian diperoleh sebaran jejak budaya dan persebaran benteng- 
benteng tradisional di Kepulaua Wakatobi. Jejak budaya materi dalam konteks 
kewilayahan Kepulauan Wakatobi, diantaranya, benteng tradisional, makam, 
fitur- fitur keramat, bekas pondasi masjid, meriam, dan fragmen gerabah dan 
keramik. Sementara itu, sebaran benteng-benteng tradisional, yaitu; Benteng 
Tindoi, Benteng Mandati Tonga, Benteng Liya, Benteng Ponto Langi, dan Kompleks 
Mercusuar Wangi Wangi di Pulau Wangi Wangi; Benteng Katiama, Benteng Togo 
Molengo, dan Benteng Baluara di Pulau Kapota, Benteng Palea dan Benteng Ollo 
di Pulau Kaledupa; Benteng Patua, Benteng Suo Suo, dan Benteng Lagole di Pulau 
Tomia; Benteng Taduna, Benteng Baluara, Benteng Palahidu, dan Benteng Koncu 
Pacua Wali di Pulau Binongko.                                                                                      Sebaran 
benteng tradisional yang ada di wilayah Kepulauan Wakatobi memberi pemahaman 
tentang karakteristik masing-masing benteng tradisional yang ada. Benteng-
benteng tradisional tersebut menyimpan berbagai memori kolektif serta nilai-
nilai penting untuk terus dilestarikan. Sebaran benteng-benteng tradisional ini 
memberi pemahaman tentang nilai jatidiri serta nilai penting pendidikan karakter, 
diantaranya kemampuan adaptasi lingkungan, nilai kepemimpinan, kerja keras, 
kesabaran, persatuan dan kesatuan, nilai-nilai persaudaraan, nilai gotong royong, 
dan nilai religi bagi generasi muda.

5. Diaspora Pemukiman Neolitik Akhir Wilayah Budaya Rampi, Luwu 
Utara, Sulawesi Selatan;

Dari penelitian 
ini disimpulkan bahwa 
data pertanggalan yang 
menyebutkan usia hunian 
pemukim tradisi neolitik di 
wilayah budaya ini berada 
pada kisaran usia 2500 sampai 
250 tahun yang lalu. Penelitian 
ini juga menunjukkan adanya 
hubungan budaya yang 
terjadi antara wilayah budaya 
Rampi dan daerah terdekat lainnya yang memiliki topografi yang sama. Penelitian 
di wilayah budaya Rampi juga memberikan satu gambaran rekonstruksi budaya 
tentang hubungan budaya yang terjadi pada masa 2000 sampai 800 tahun yang 
lampau. Persebaran kebudayaan di Seko dan Rampi terjadi dari dua arah, yaitu dari 
Selatan (termasuk Kalumpang, Toraja, Masamba, Mamasa dan Enrekang) dengan 
bentuk kebudayaan megalit berupa kubur kayu pada ceruk dan tebing dan arah 
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persebaran kebudayaan dari utara (lembah Bada, Napu, Behoa, Poso, dan Sigi) 
dengan ciri kebudayan batuan megalit.

6. Budaya Austronesia Awal dan Pebudaya Lokal (Toala) Di kawasan 
Maros, Sulawesi selatan;

Penelitian lanjutan (Tahap II)  2019 ini telah dilakukan serangkaian survei dan 
ekskavasi (di situs terbuka maupun di ceruk) untuk menambah data mengenai  
persentuhan budaya dan bentuk interaksi dari persentuhan budaya Austronesia 
dan Toala. Temuan survei di empat situs terbuka memberi pemahaman tentang 
temuan kontekstual artefak Austronesia (beliung dan gerabah) berasosiasi dengan 
serpih-serpih berbahan chert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan 
situs memiliki temuan permukaan yang mengindikasikan hunian dari populasi 
yang berbeda. Hasil analisis pertanggalan dari lapisan stratigrafis di dua ceruk 
menunjukkan hunian murni Toala di Ceruk Sibokoreng pada kisaran 8900 ± 30 BP 
- 8160 ± 30 BP.  Persentuhan budaya secara stratigrafis ditemukan di Ceruk Cenra 
Cenranae pada kisaran 4430 ± 30 BP, diindikasikan oleh temuan Maros Point, bilah 
(blade) dan mikrolit berasosiasi dengan fragmen gerabah dan pemanguran gigi 
seri manusia (incisor). Kemungkinan pada awal kedatangan penutur Austronesia di 
Mallawa, menghuni ceruk maupun gua yang memiliki sumberdaya alam terutama 
hewan rusa yang mereka konsumsi. Data etnografi menggambarkan kegiatan 
berburu rusa dan babi pernah dilakukan oleh penduduk Mallawa sekitar 30 tahun 
lalu, dilakukan secara kolektif oleh kaum lelaki. Fase berikutnya ditunjukkan pada 
hunian situs terbuka pada 2070 ± 30 BP dengan intensitas temuan gerabah yang 
cukup tinggi berasosiasi dengan beliung dan serpih chert. Secara etnografi, warisan 
tradisi Austronesia masih ditemukan dalam masyarakat. Sebagian masyarakat 
menghuni bentang lahan pegunungan yang dicirikan oleh topografi bergelombang 
sedang dan lahan datar. Mata pencaharian utama adalah pertanian sawah yang 
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diwariskan turun temurun dari pendahulunya. Penduduk Mallawa juga memiliki 
keterampilan membuat gerabah untuk  kebutuhan  sendiri. Tanah liat untuk adonan 
gerabah diambil dari kubangan kerbau di lokasi tanah di kebun. Tanah liat bekas 
kubangan kerbau baik untuk adonan gerabah karena sudah teraduk dan padat. 
Kehadiran serpih chert di situs terbuka dan asosiasi temuan bilah, mikrolit, Maros 
Point serta gerabah di ceruk Cenra Cenranae dan pemanguran gigi menggambarkan 
adanya dua jenis produk budaya yang berbeda, yaitu (Toala-Austronesia) yang 
dapat dimaknai sebagai bentuk akulturasi budaya.

7. Pelestarian Situs Makam Islam  Berbasis Tradisi Masyarakat Di 
Kabupaten Maros 

Berbagai tradisi masyarakat terkait dengan makam kuno seperi tradisi ziarah 
di hari-hari kebesaran Islam, ziarah songka bala (tolak bala), ziarah pengharapan, 
tradisi appanaung, tradisi a’dengka ase lolo  (menumpuk padi di lesung atau pesta 
panen), tradisi mappalanca (adu betis). sangat fungsional untuk dijadikan sebagai 
suatu sistem pelestarian makam kuno berbasis masyarakat.

8. Survey Arkeologi Di Wilayah  Mamuju Dan Mamuju Tengah  Provinsi 
Sulawesi Barat

Hasil penelitian di Wilayah Mamuju dan Mamuju tengah telah menunjukkan 
bahwa wilayah Mamuju dan Mamuju tengah merupakan wilayah yang sangat kaya 
akan tinggalan budaya, mulai dari periode prasejarah sampai pada masa islam dan 
kolonial. 

9. Kehidupan Masa Paleolitik Di Lembah Walanae Sulawesi Selatan
Hasil penelitian tahun 2019 ini ditemukan idikasi adanya jejak manusia 

purba dilapisan ”Berru member Sub-unit B “berupa alat-alat litik. Sampai saat 
ini sebaran artefak masa plistosen tengah terutama di Asia Tenggara dijumpai di 
Filiphina dengan pertanggalan +700.000 ytl, Pulau jawa dan Flores +1 juta tahun 
yang lalu. Dalam kajian migrasi manusia , hasil penelitian kali ini menjadi sangat 
menarik karena mengisi kekosongan bukti keberadaan manusia di daerah Wallacea 
di Sulawesi diumur plistosen tengah yang berada diantara kedua wilayah tersebut.

untuk mendukung output penelitian yaitu terdatanya corak kehidupan                     
paleolitik di Lembah Walannae, maka dalam penelitian juga dikuatkan dengan 
data dukung hasil analisis laboratorium (dating), film, peta situs, serta laporan dan      
katalog situs.

Selain dukungan kegiatan penelitian, terdapat kegiatan fasilitasi dan diseminasi 
hasil penelitian arkeologi yang menghasilkan 4 bahan kebijakan.kegiatan tersebut 
diantaranya :
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1. Seleksi Proposal dan Reviuw Hasil Penelitian
Tujuan dari kegiatan Seleksi proposal dan reviuw hasil penelitian adalah          

terbentuknya  konsep mengenai tekhnis pelaksanan   kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Balar Sulsel antara lain rapat redaksi serta kegiatan pameran hasil penelitian, 
sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan terukur;

Berbeda dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasinal yang mengasilkan 
output proposal dan Laporan Hasil Penelitian (LHP)  yang telah direviuw. Balai                             
Arkeologi  Sulawesi  Selatan  menghasilkan  output  berupa  rumusan  teknis 
pelaksanaan kegiatan untuk kemajuan penerbitan  Buku hasil Penelitian dan Jurnal 
Walennae agar dapat lebih meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi 
kepada masyarakat yang membutuhkan. 

2. Evaluasi, Tinjauan Kasus dan Publikasi
Pada Tahun 2019 Balai Arkeologi Sulawesi selatan telah melaksanakan  

Penelitian penanggulangan Kasus di tiga lokasi diwilayah kerja Balar Sulsel 
diantaranya di Kabupaten Kendari , Konawe Selatan , Sulawesi Tenggara dan 
Kabupaten Bulukumba ,Sulawesi Selatan.

 a. Survei dan Penanggulangan kasus disitus paleolitik Singa
 Kab.  Bulukumba
Dalam penelitian yang dilakukan tahun 2016 dan 2018 banyak dijumpai artefak 

batu dari masa paleolitik yang secara morfologi memiliki kemiripan dengan artefak 
di kabupaten Soppeng. Artefak ini umumnya banyak dijumpai di kebun, sawah dan 
halaman rumah penduduk di sepanjang sungai singa. 

Dalam survei yang dilakukan tahun 2019, lokasi yang tadinya banyak dijumpai 
artefak batu, umumnya banyak yang hilang. Hal ini dikarenakan lokasi tempat 
ditemukannya artefak tersebut merupakan lahan aktif dan masyarakat umumnya 
tidak mengetahui tentang adanya cagar budaya yang berada disekitar mereka. 

b. Situs Arkeologi Kabuaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
Situs-situs Arkeologi di konawe selatan yang diantaranya: Situs Ombue, Situs 

Gua Kota dan Situs Gua Kumapo merupakan tinggalan budaya yang memiliki 
potensi arkeologi yang sangat menarik.  Permasalahan ini terlihat setelah diadakan 
Studi kasus yang dilakukan, meliputi: kunjungan observasi langsung ke situs dengan 
melihat kondisi lansekap dan lingkungan serta tingkat kerusakan situs dan artefak. 
Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan pihak jurusan arkeologi Halu Oleo dan 
Pemerintah setempat. 

c. Situs  Kompleks Makam di Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Jejak arkeologi masa PD II di Kendari sekarang mengalami tekanan akibat 

pertumbuhan kota. Kebutuhan lahan merupakan persoalan mendasar sebagaimana 
dialami kota-kota lainnya di Indonesia . Tekanan kebutuhan lahan pemukiman 
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perkotaan telah banyak diberitakan media local dan dilaporkan oleh mahasiswa 
arkeologi dan komunitas peduli heritage kepada Balai Arkeologi Sulawesi  selatan. 
oleh karena itu studi kasus ini dipandang perlu untuk meninjau tingkat potensi 
peneyelamatan data jejak historis kota Kendari tersebut,terutama berkaitan         
dengan makam-makam kuno ( Belanda, Cina dan Kerajaan ) yang menghadapi 
tekanan cukup berat hingga akhir - akhir ini.

Berdasarkan data dan masalah yang ditemukan pada Penelitian Tinjauan kasus 
Tahun 2019 dihasilkan beberapa rumusan rekomendasi Kebijakan :
1. Merekomendasikan kepada Balai Arkeologi sulawesi selatan untuk melakukan 
penelitian dan sosialisasi mengenai adanya tinggalan arkeologis di wilayah 
Kecamatan Herlang,utamanya Desa Singa karena akan berpotensi hilangnya 
tinggalan penting dari masa prasejarah Paleolitik di Sulewesi Selatan bagian 
pesisir.
2. Balar Sulsel perlu melakukan penelitian pendahuluan ( eksplorasi awal)              
untuk menyelamatkan data permukaan  yang lanskapnya memiliki potensi 
akademis, edukasi, dan ekonomi sangat tinggi.              
3. Pemda  Konawe Selatan perlu untuk segera melakukan tindakan 
penyelamatan area situs dari gangguan masyarakat dan industri          
4. Pemda Konawe Selatan  perlu meregistrasi situs bersama BPCB Sulawesi           
Selatan
5. BPCB Sulsel perlu melakukan tindakan zonasi terhadap ketiga situs yang         
mengalami keterancaman tersebut ( Situs Goa Kota, situs Komapo dan Situs              
Lalonggombu)
6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi kreatif Kabupaten Konawes Selatan                                     
perlu menggali lebih dalam potensi pengetahuan lokal bekerjasama dengan Balai       
Arkeologi Sulawesi Selatan, Jurusan Arkeologi UHO, dan Sultra Heritage.

• BPCB Sulsel perlu melakukan tindakan zonasi terhadap ketiga situs yang 
mengalami keterancaman tersebut,
• Balai arkeologi Sulawesi Selatan dan BPCB  bekerjasama dengan UHO dan 
Museum Sultra untuk melakukan sosialisasi UU No.11 tahun 2010 kepada 
stakeholder.

3. Konservasi dan Arkeometri
Pengolahan data dan analisis artefak, melaksanakan kegiatan pengelolaan Data 
dan analisis artefak berupa mengelola tinggalan arkeologi 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 mulai 
tahun 2013 hingga  tahun 2019. sehingga setiap keping atau satuan artefak dapat 
ditelusuri identitasnya secara rinci dan terukur. 
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Chart / diagram database temuan ruang analisis

Hasil yang dicapai pada kegiatan Konservasi dan arkeometri adalah terawatnya 
hasil temuan penelitian arkeologi dan telah terdokumentasikan dalam laporan hasil 
Inputan Temuan Ruang Artefak Balai Arkeologi Sulawesi Selatan. 

4. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
a. Penerbitan Buku Hasil Penelitian

Penyusunan Buku ini melalui proses penelitian dan pengumpulan data di 
lapangan baik melalui survei, FGD maupun ekskavasi. Data wawancara diambil dari 
tokoh adat dan pemuka masyarakat di lokasi penelitian. Penyusunan kemudian 
dilanjutkan dengan diskusi ilmiah oleh peneliti dan tim ahli cagar budaya kabupaten 
beserta stakeholder dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten.

Buku ini dikemas dalam bentuk semi populer ilmiah dan menjadikan generasi 
penerus setingkat Sekolah Menengah sebagai sasaran pembaca agar lebih banyak 
mengetahui dan memahami warisan tentang gambaran bentuk-bentuk kebudayaan 
dan peradaban di Wilayah Adat Seko dan Rampi
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b. Penerbitan Jurnal Walennae
Penerbitan jurnal Waleannae dilakukan 2 kali dalam satu tahun, yaitu pada 

bulan Juni untuk terbitan pertama dan bulan November untuk terbitan kedua. 
Pengumpulan artikel dan hasil tulisan dilakukan kepada calon penulis melalui surat 
resmi dan undangan menulis secara daring menggunakan media sosial dan email. 
Setiap terbitan memuat 5 artikel yang dianggap layak untuk terbit, sehingga dalam 
1 tahun diterbitkan setidaknya 10 artikel yang telah melalui proses penyuntingan 
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dan revisi oleh reviewer kompeten yang dilibatkan dari lingkup universitas baik di
dalam maupun dari luar negeri.

Pada tahun 2018 terbitan jurnal Walennae telah dikelola dan dilaksanaka 
dengan lebih baik meskipun belum berstatus terakreditasi 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. Namun dengan 
segala upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh tim redaksi maka  pada Tahun 
2019 Jurnal yang dikelola oleh Balai Arkeologi Sulawesi selatan telah berubah 
status menjadi terakreditasi dan telah diterbitkan Jurnal Vol 17 No 1 2019 yang 
dapat diakses melalui http://walennae.kemdikbud.go.id/index.php/walennae

Adapun Output jurnal Walennae adalah  berupa terbitnya 10 artikel dalam satu 
tahun yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, diharapkan menjadi 
media referensi bagi peneliti dan akademisi untuk menyampaikan ide dan gagasan 
terkait hasil penelitian maupun rencana penelitian yang akan dilakukan. Output ini 
diharapkan akan tetap konsisten sehingga dapat mempertahankan status akreditasi 
yang telah dicapai dan berlaku sampai tahun 2021.

c. Pengelolaan/ Pengembangan Display
Ruang display merupakan salah 

satu bentuk implementasi publikasi 
hasil penelitian arkeologi yang 
dilakukan oleh Balai Arkeologi Sulawesi 
Selatan dalam bentuk temuan (artefak) 
asli yang dipajang lengkap dengan 
narasi berbentuk poster di dalam satu 
ruangan. Berbagai artefak dan poster 
yang disajikan dalam ruang display ini 
mencakup 3 (tiga) periode kesejarahan 
yang terdapat di wilayah kerja Balai 
Arkeolgoi Sulawesi Selatan, yaitu; Masa 
Prasejarah, Islam dan Kolonial.

Implementasi ini tentunya tidak 
akan mendapat banyak perhatian baik 
masyarakat maupun kalangan pelajar 
jika tidak diinformasikan ke dalam suatu 
bentuk publikasi yang dapat mewakili seluruh koleksi yang berada dalam ruang 
display. 

Bentuk publikasi yang dilakukan Balar Sulsel adalah melakukan kunjungan ke 
Sekolah yang ada disekitar wilayah Balar Sulsel yaitu SMA Negeri  18 Makassar  dan 
SMA Negeri 15 Makassar. Pada kunjungan tersebut Salah satu bentuk output yang 
dianggap efektif  dalam setiap sosialisasi arkeologi maupun pameran yaitu dengan 
membuat dan menyebar buku saku atau leaflet yang memuat seluruh foto temuan 
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beserta materi singkat dengan bahasa 
yang populer dengan tampilan menarik 
agar dapat menarik minat masyarakat 
dan pelajar untuk berkunjung ke ruang 
display Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya kegiatan 
pengembangan ruang display atau ruang 
informasi hasil penelitian arkeologi yang 
berada dilingkungan Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan secara tidak langsung 
telah berada disekitar masyarakat atau 
sekolah dalam bentuk buku dengan 
visualisasi foto beserta penjelasannya. 
Dimana dalam konsep desain grafis 
mengatakan bahwa suatu penjelasan 
dalam bentuk visual jauh lebih efektif 
memancing minat publik/audiens untuk 
mengunjungi suatu lokasi.

d. Sinkronisasi kegiatan Pusat dan Balar
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendukung kegiatan antara Pusat 

Arkeologi Nasinal dengan Balar- balar dan telah dilaksanakan dalam bentuk 
koordinasi sesuai dengan kebutuhan Balar Sulsel.

e. Deseminasi Informasi
Desiminasi yang dilakukan ialah memuat beragam informasi dan publikasi dari 

berbagai aktifitas yang dilakukan oleh balai arkeologi Sulawesi Selatan ke dalam 
website dan media sosial populer seperti facebook, Instagram dan youtube.
Dalam menunjang berita yang akan dimuat, tim publikasi dan dokumentasi 
mengumpulkan data dengan mengunjungi tim penelitian, melakukan wawancara, 
foto, film dan diakhir kegiatan menyimpulkan laporan hasil kegiatan yang dilanjutkan 
dengan membuat berita dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan sesuai TUSI 
Balar sulsel.

Output dari Deseminasi Informasi Media informasi tersebut dapat diakses 
melalui laman website: http://balar-sulsel.kemdikbud.go.id/, Instagram: https://
www.instagram.com/balarsulsel/, Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCXNU_WOM5JhTt8D7dys2i-w 

Informasi dan Publikasi yang dilakukan tidak hanya untuk publikasi online, 
tetapi juga melakukan dokumentasi dan desain grafis untuk ditampilkan dalam 
ruang display dan informasi serta untuk bahan pameran yang akan dilakukan 
kemudian hari.
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Dibandingkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, tahun 2019 
Capaian Indikator dokumen hasil penelitian  lintas disiplin dan tematis mengalami 
peningkatan  baik dari target penelitiannya  juga meningkatnya pemahaman 
masyarakat akan penting nilai arkeologi melalui kegiatan Deseminasi yang dilakukan 
melalui informasi- informasi yang disajikan pada media-media online (website,face 
book, Instagram,youtobe) .

Kendala/Hambatan
1. Kendala teknis terkait pelaksanaan penelitian di wilayah kepulauan adalah 
faktor cuaca yang harus menjadi pertimbangan utama.
2. Regulasi pengiriman sampel ke luar negeri yang terkadang terhambat karena 
pengiriman sampel dengan bahan mineral organik sangat dibatasi. Hal ini tentunya 
menghambat dalam proses pencapaian target waktu untuk menyusun laporan dan 
publikasi hasil penelitian.
3. sebagian besar situs berada di kawasan pemukiman, sehingga sebagian dari 
data arkeologi akan lapisan budaya asli telah terganggu oleh aktivitas masyarakat.
4. Terdapat kawasan penelitian yang sebagian besar adalah areal militer dan 
selebihnya adalah areal perkebunaan milik masyarakat sehingga sedikit menyulitkan 
mobilitas tim dalam melakukan survei arkeologi. 

Langkah Antisipasi
1. Merencanakan dengan baik waktu penelitian, melakukan komunikasi dan 
koordinasi dengan pihak-pihak yang berada di lokasi penelitian atau pihak-pihak 
yang mengetahui dengan baik kondisi cuaca di wilayah penelitian.
2. Melakukan pendekatan persuasif kepada pihak pengirim sampel dan 
meyakinkan mereka bahwa sampel yang dikirim adalah milik pemerintah dan telah 
melalui proses yang prosedural untuk dikirim ke luar negeri untuk di analisis.
3. Dilakukan sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat 
tentang pentingnya data-data arkeologi di wilayah tersebut.
4. Untuk mengatasi maka tim penelitian melakukan koordinasi secara intensif 
terhadap komandan strategi angkatan darat (kostrad Sambueja-Maros) maupun 
pendekatan pada masyarakat untuk mendapatkan izin memasuki kawasan latihan 
militer dan kebun masyarakat.



Laporan Kinerja Tahun 2019
Balai Arkeologi Sulsel25

IKK #2
Jumlah”Rumah Peradaban”Sebagai Media Pemanfaatan Hasil Penelitian 
Arkeologi.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/
kegiatan sebagai berikut:

Rumah Peradaban (RP)sebagai media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi 
menghasilkan capaian sebesar 100%. Kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Konawe 
Selatan, tepatnya siswa diarahkan mengunjungi satu situs peninggalan perang dunia 
kedua di Situs Lapangan Terbang Kendari 2, di Konawe Selatan. Rumah peradaban 
telah dilaksanakan pada 7 lokasi Rumah peradaban selama tahun 2015 sampai 
2019. Indikator Kinerja Rumah peradaban baru dilaksanakan pada tahun 2016 
dan hingga tahun 2019 telah mencapai target 100% dari target Renstra. Rumah 
Peradaban yang dimulai pada Tahun 2016 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 itu semua 
maka dalam pelaksanaan Pengembangan  Rumah peradaban Balai Arkeologi 
Makassar melaksanakan 5 (lima) komponen kegiatan antara lain: Sinkronisasi Lintas 
Instansi,Buku Pengayaan, Alat Peraga, Destinasi Pendidikan, serta Evaluasi dan 
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Laporan.

Dukungan Program/Kegiatan
Rumah Peradaban situs peninggalan 

perang dunia kedua di Situs Lapangan Terbang 
Kendari 2, di Konawe Selatan “Mengenali 
warisan peradaban, mengembangkan inovasi”.

Dari rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan tersebut  Siswa  dapat belajar 
dari riset singkat yang dilakukan pada saat 
sekolah lapangan. Pengumpulan data dan 
wawancara kepada ahli menjadi bahan riset 
mereka untuk membuat media pembelajaran 
yang mereka inginkan dalam proses belajar 
sejarah dan kebudayaan. Serta mengetahui 
potensi budaya yang ada di daerahnya 
masing-masing.

Keberhasilan Rumah Peradaban sebagai 
media pemanfaatan hasil penelitian arkeologi didukung oleh berbagai kegiatan 
yang merupakan upaya dalam mensosialisasikan hasil – hasil penelitian arkeologi, 
diantaranya:

1. BUKU PENGAYAAN
Salah satu upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi yang 

langsung menyentuh generasi muda khususnya dari kalangan pelajar SD, SMP 
hingga SMA Balai Arkeologi Sulawesi selama 3 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

Dari penerbitan Buku pengayaan ini diharapkan memberikan manfaat :
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;

Pada Tahun 2019 Seri Buku pengayaan yang diterbitkan kali terdiri dari 2 
(dua ) judul yaitu menceritakan dan menggambarkan penelitian dari kabupaten  
Konawe dengan judul”  Luruh dalam Peradaban dan Seri yang menceritakan dan 
menggambarkan penelitian dari kabupaten Kalumpang dengan Judul ‘’Kebudayaan 
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Kalumpang 3800 BC – 400 AD.
Luruh dalam Peradaban, dapat diakses di Link Balai Arkeologi Sulawesi 

selatanLink: http://balar-sulsel.kemdikbud.go.id//produk-8/luruh-dalam-
peradaban.html.

2. ALAT PERAGA

Ide – ide Balar sulsel dalam upaya memperkenalkan hasil-hasil penelitian arkeologi 
terus dikembangkan diantaranya dengan membuat alat peraga yang bisa 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. 
Untuk merealisasikan tujuan tersebut 
maka Balai Arkeologi Sulawesi selatan 
melakukan inovasi melalui kegiatan 
eksperimental arkeologi dan Casting.

• Eksperimental arkeologi dan 
casting

Eksperimental arkeologi merupakan aktifitas menduplikasi temuan artefak 
batu yang ditemukan pada penelitian Arkeologi dengan menggunakan batuan yang 
sama dengan artefak asli.

Eksperimental dilakukan 
dengan cara membuat artefak 
menggunakan alat tradisional 
seperti batu, kayu, tanduk dan 
kulit serta alat modern seperti 
batang tembaga, pemukul 
tembaga dan batu asah.

Peralatan dukungan tersebut 
diadakan melalui belanja bahan 
alat peraga dan hasil dari 
eksperimen kemudian menjadi 
bahan untuk casting.
• Casting artefak batu:

Casting juga merupakan salah satu cara menduplikasi seperti eksperimental, 
tetapi dalam penerapannya menggunakan karet silicon rubber dan resin. Teknik 
duplikasinya ialah dengan mencetak artefak memakai cairan resin.
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Output dari kedua aktifitas tersebut bisa menjadi bahan untuk analisis bentuk, 
bahan pameran dan souvenir.

Untuk memberikan gambaran secara visual kepada masyarakat dan siswa 
sekolah tentang penemuan-penemuan arkeologi yang telah ditemukan oleh tim 
peneliti Balai Arkeologi Sulawesi Selatan. Adapaun beberapa alat Peraga yang telah 
dihasilkan, antara lain :
1. Poster:  Poster arkeologi per-masa (periodik) dan poster berdasarkan tema 
kegiatan (tematik)
2. Alat peraga: Artefak yang ditemukan dalam penelitian  selanjutnya dilakukan 
eksperimen untuk mengetahui bentuk dan proses pembuatannya (Rekonstruksi 
sejarah budaya). 

Hasil eksperimen tersebut selanjutnya dilakukan casting untuk membuat 
replika alat batu dengan menggunakan silicon dan resin dalam dimensi/skala 
1:1. Hasil casting ini selanjutnya dapat digunakan untuk analisis lanjutan tanpa 
mengambil artefak asli, bahan pameran dan souvenir.

3. 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, 
akademisi 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 ditingkatkan 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 Rumah 
peradaban melalui tiga kegiatan Destinasi Pendidikan yaitu 1. Field School siswa ; 2. 
Pameran Hasil penelitian;3. Sosialisasi Hasil Penelitian Arkeologi.

Field School
Melalui kegiatan Field School diharapkan dapat Memberikan wawasan dan 

perspektif baru terhadap upaya meningkatkan kecintaan pelajar terhadap situs 
peninggalan budaya bangsa, hal ini dilakukan agar Siswa peserta Rumah 

Peradaban mengetahui cara kerja arkeolog dilapangan dan proses pengumpulan data 
melalui survei dan ekskavasi. Hal ini akan bermanfaat kepada siswa untuk mengetahui 
bagaimana proses dalam sebuah kegiatan ilmiah penelitian dilakukan.

Pada Kegiatan Field Shool Siswa diajak untuk mengunjungi salah satu situs 
peninggalan perang dunia kedua di Situs Lapangan Terbang Kendari 2, di Konawe 
Selatan. Siswa diajak untuk berdiskusi dan memberikan pandangannya terkait dengan 
upaya pelestarian tinggalan sejarah dan kebudayaan di daerahnya sendiri. Setelah itu, 
siswa diarahkan untuk membuat karya kreatif media pembelajaran dari riset singkat 
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yang telah dilakukan pada saat 
sekolah lapangan dilakukan.

Pameran Hasil Penelitian 
Arkeologi

Memberikan wawasan dan 
pengetahuan terkait tinggalan 
arkeologis di wilayah kerja Balai 
Arkeologi Sulawesi Selatan di 
Sulawesi Tenggara. Display hasil 
penelitian ini untuk mengajak 
siswa agar lebih mencintai dan 
melestarikan cagar budaya yang 
ada di daerahnya masing-masing.

Balai Arkeologi Sulawesi 
Selatan bekerjasama dengan 
Museum Provinsi menggelar pameran bagi siswa dan masyarakat umum sebagai 
bagian dari rangkaian kegiatan Rumah Peradaban di Konawe Selatan. Pada kegiatan 
pameran, Peserta pameran berhak mendapat souvenir buku pengayaan, jurnal dan 
buku publikasi hasil penelitian Balai Arkeologi Sulawesi Selatan.

Sosialisasi Hasil Penelitian Arkeologi
Sosialisasi hasil penelitian 

arkeologi diharapkan dapat 
Memberikan wawasan dan 
pengetahuan terkait tinggalan 
arkeologis di wilayah kerja Balai 
Arkeologi Sulawesi Selatan 
di Sulawesi Tenggara. Hasil 
penelitian disampaikan secara 
populer dengan melibatkan 
duta Arkeologi pada proses 
sosialisasi. Kegiatan ini 
dilakukan untuk mengajak 
siswa agar lebih mencintai dan 
melestarikan cagar budaya 
yang ada di daerahnya masing-masing.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melibatkan beberapa sekolah. 
Pelibatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke sekolah untuk kemudian 
disosialisasikan terkait potensi sejarah dan budaya daerah Konawe Selatan. 
Demikian juga pada sosialisasi ini ditanamkan dalam jiwa siswa kecintaan untuk 
melestarikan dan menjaga semua peninggalan budaya dan sejarah dan menjauhi 
kegiatan-kegiatan vandalisme yang sangat merugikan.
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Dari rangkaian kegiatan Destinasi Pendidikan diperoleh Siswa  dapat belajar 
dari riset singkat yang dilakukan pada saat sekolah lapangan. Pengumpulan data 
dan wawancara kepada ahli menjadi bahan riset mereka untuk membuat media 
pembelajaran yang mereka inginkan dalam proses belajar sejarah dan kebudayaan. 
Melaui  Kegiatan Sosialisasi hasil penelitian Arkeologi siswa juga dapat mengetahui 
potensi budaya yang ada di daerahnya masing-masing.

Pada kegiatan Pembukaan Rumah Peradaban yang dilaksanakan di Konawe 
Selatan dilakukan juga “Louncing dan bedah buku ,Buku Rumah Peradaban yang 
berjudul Luruh dalam Peradaban “, Buku ini merupakan hasil studi Arkeologis di situs 
Kendari Airfield bersama Siswa-Siswi SMA di Sulawesi tenggara yang kegiatannnya 
dilaksanakan pada Tahun 2016

Dari kegiatan tersebut diperoleh Output berupa Video Pendek hasil karya 
Siswa serta Desain Batik motif artefak
Hambatan/Permasalahan
1. Kurangnya koordinasi dengan pihak TNI AU di situs lapangan terbang kendari 
dua, sehingga mengurangi durasi waktu yang dialokasikan untuk mengunjungi situs 
yang terletak dalam kompleks bandara dan otoritas pihak Pangkalan Udara TNI.
2. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya waktu yang disediakan untuk 
menyusun konsep kegiatan. Demikian pula perubahan konsep kegiatan yang 
cenderung tidak Konsisten menjadi kendala tersendiri.
3. Kurangnya waktu dan keterbatasan tenaga peneliti yang dapat menyampaikan 
hasil penelitian dalam satu waktu tertentu.
4. 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; 
5. 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.

Langkah Antisipasi
1. Melakukan koordinasi secara persuasif dengan komandan Lanud dan staff 
beserta jajarannya, sehingga sekolah lapangan dilakukan dengan pendampingan 
dari pihak TNI AU,
2. Memperbanyak koordinasi dan konfirmasi internal kepanitiaan dan pengelola 
anggaran kegiatan, sehingga kesalahan yang terjadi selama kegiatan dapat 
diminimalisir,
3. Melakukan antisipasi dengan menjadikan sekolah sebagai objek sosialisasi 
dengan melibatkan siswa dari satu sampai 2 kelas dalam satu sesi penyampaian,
4. Mencoba membangun hubungan komunikasi dengan dinas pemerintah 
kabupaten sebagai perpanjangan tangan pihak provinsi,
5. Mengajarkan kepada mahasiswa arkeologi yang terlibat dalam pembuatan alat 
peraga tentang eksperimental Arkeologi untuk penerapan pembuatan alat peraga.
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IKK 3 #
 Jumlah dokumen perencanaan anggaran,keuangan,kepegawaian dan 
evaluasi kinerja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku

Jumlah dokumen perencanaan anggaran,keuangan,kepegawaian dan evaluasi 
kinerja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku menghasilakan 
capaian 100%, dari tahun 2015 hingga 2019 Indikator ini telah mencapai 5 layanan 
atau 100% dari target renstra.  

Selama periode 5(lima) tahun  Balai Arkeologi Sulawesi selatan telah 
melaksanakan layanan tersebut untuk mendukung kinerja serta program kegiatan 
yang telah direncanakan sesuai dengan Tupoksi Balar Sulawesi Selatan.

Dukungan Program/Kegiatan
1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran;
2. Pengelolaan keuangan dan perbedaharaan;
3. Pengelolan kepegawaian;
4. Pelayanan umum,pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.

Tren Capaian Kinerja
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Kendala/ Hambatan
1. Kendala SDM merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena 
1 (satu orang  pegawai masih mengerjakan beberapa tugas sehingga pengajuan 
laporan ataupun pekerjaan lainnya sulit untuk dicapai secara maksimal;
2. Masih sulitnya mendapatkan data yang diperlukan disebabkan karena masih 
rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tanggung jawab;
3. Pimpinan yang terkait tidak memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan 
layanan kebersihan dan keamanan meskipun dari segi anggaran telah di tercantum 
dalam RKAKL Tahun 2019. Kondisi ini menyebabkan tidak terealisasi anggaran 
untuk Cleaning servis dan Petugas Keamanan.

Langkah Antisipasi
Dari beberapa kendala diatas dapat diatasi dengan cara berusaha membangun 
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koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf Balai Arkeologi 
Sulawesi Selatan.

IKK#4 
Jumlah Bulan Untuk Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja Jumlah bulan layanan perkantoran mencapai realisasi sebesar 
100% dari tahun 2015 hingga 2019 Indikator ini telah mencapai 60 bulan layanan 
atau 100% dari target renstra. 

Selama periode 5(lima) tahun  Balai Arkeologi Sulawesi selatan telah 
melaksanakan layanan tersebut untuk mendukung kinerja SDM serta Pelaksanaan 
aktifitas operasional kantor mulai dari pambayaran Gaji pegawai sampai pada 
operasional dan pemeliharaan  perkantoran.

Dukungan Program/Kegiatan  tahun 2019
1. Pembayaran Gaji dan tunjangan;
2. Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Tren Capaian Kinerja
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Hambatan/Kendala
1. Tidak ada petugas yang menangani secara khusus bagian kebersihan kantor      
(Cleaning Service);
2. Jumlah 1 (satu ) orang  Petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan 
kantor masih tidak sesuai dengan standar keamanan; 

Langkah Antisipasi
1. Petugas Keamanan tetap melaksanakan tugasnya dibantu piket tenaga honorer 
secara bergantian pada jam kerja;
2. Kebersihan kantor dilrangkap  oleh pejabat pengadministrasi sarana dan 
prasarana.

B. REALISASI KINERJA
Pagu anggaran Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dalam DIPA tahun 2019 sebesar 

Rp. 8.444.504.000,- Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 
8.003.914.826,- dengan persentase daya serap sebesar 94,78%

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 (satu) 
sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran 
pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.
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Efisiensi	anggaran
Pada tahun 2019 Balai Arkeologi Sulawesi Selatan  berhasil melakukan efisiensi 

anggaran sebesar 5,22,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari penghematan dari 
kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan berupa belanja barang dan perjadin 
. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
dianggap prioritas tanpa mengurangi kualitas output kegiatan.
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Selama tahun 2019 Balai Arkeologi Sulawesi Selatan berhasil melaksanakan 
seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut 
ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara 
lain:

1. Peningkatan kinerja pegawai secara profesional. Hal ini didukung 
dengan pencapaian kinerja yang masih dalam penilaian standard rata-rata. Kinerja 
secara professional akan mencerminkan kinerja lembaga secara menyeluruh. 
Hal ini terkait dengan kebiasaan dan disiplin pegawai dalam melaksanakan dan 
mewujudkan tugas fungsinya sebagai aparatur sipil negara.

2. Perlunya dukungan sarana dan prasarana untuk peningkatan Kinerja 
pegawai secara professional, sehingga tidak menghalangi kinerja dan mobilitas 
pegawai dalam bekerja. Hal ini sangat perlu diperhatikan dan menjadi prioritas 
perbaikan kedepan dilingkungan  Balar Sulsel.

3. Peningkatan mutu dan kualitas penelitian. Hal ini menjadi perhatian 
utama mengingat tugas dan fungsi lembaga Balai Arkeologi  sulsel yang utama 
adalah penelitian. Kegiatan penelitian diharapkan memberikan output dari hasil 
kegiatan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian 
terdekat dari lembaga pemerintah.

4. Peningkatan kegiatan yang mendukung penyebarluasan hasil –hasil 
penelitian arkeologi kepada masyarakat. Konstribusi langsung yang bisa dirasakan 
adalah penerbitan Buku Pengayaan yang dapat memperkaya muatan lokal dalam 
kurikulum sekolah, pelibatan siswa dalam kegiatan penelitian pengembangan 
Rumah Peradaban.

Bab 4
Penutup
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Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan 
dilakukan ke depan antara lain :
1. Perbaikan utama yang akan dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan 
secara internal secara persuasive antara pimpinan dan bawahan. Pendekatan 
persuasive akan dilakukan untuk mengikat pegawai menjadi satu kesatuan di 
bawah koordinasi yang terstruktur. Dari program perbaikan internal pegawai akan 
dilakukan evaluasi secara berkala terkait dengan profesionalitas dan hasil kinerja 
pegawai yang telah dicapai.
2. Memberdayakan secara efektif dan optimal sumber daya yang dimiliki dalam 
merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan
3. Peningkatan kualitas  kerja dan pelayanan public tetap diupayakan secara terus 
menerus di masa yang akan datang,
4. Fokus perbaikan lain yang akan dilakukan adalah penyediaan fasilitas sarana dan 
prasarana di kantor Balai Arkeologi untuk pegawai dan masyarakat luar. Penyediaan 
fasilitas dan sarana di kantor Balai Arkeologi diharapkan akan membawa suasana 
yang kondusif dan nyaman di lingkungan kantor. 
5. Adapun untuk perbaikan kualitas hasil penelitian tetap akan menjadi fokus 
perhatian. Hal ini dilakukan mengingat beberapa rencana penelitian tersebut belum 
terpenuhi dan belum mencapai sasaran pada rencana strategi jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang.
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Lampiran I
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Lampiran II
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KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Jl. Pajjaiyang No. 13 Sudiang Raya, Makassar, 90242

Email: balar.sulsel@kemdikbud.go.id
Website: http://balar-sulsel.kemdikbud.go.id/

Jurnal: http://walennae.kemdikbud.go.id/
Youtube: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan [Official]

Facebook: Balai Arkeologi Sulawesi Selatan
Instagram: @balarsulsel

Laporan Kinerja
Balai Arkeologi Sulawesi Selatan

Kementerian Pendidikan dan Kebudaya
Badan Penelitian Dan Pengembangan
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

2019
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