Kata Pengantar
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatNya sehingga Rencana
Strategis (Renstra) Balai Arkeologi Bali (Balar Bali) ini, dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini
menyajikan informasi tentang kondisi umum terdiri atas profil kepegawaian dan isu-isu strategis;
potensi secara internal-eksternal dan permasalahan terdiri atas permasalahan dan analisis masalah;
tujuan dan sasaran; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan
reformasi birokrasi; target kinerja dan kerangka pendanaan Balar Bali tahun 2020-2024.
Renstra ini disusun untuk mendukung sasaran program dari Kemendikbud yang menjadi
dasar tujuan Balai Arkeologi Bali yaitu “Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian
pendidikan dan kebudayaan”. Kemudian diwujudnyatakan melalui sasaran Balai Arkeologi Bali yaitu
“Persentase pemanfatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan
dan kebudayaan”.
Renstra Balar Bali 2020-2024 ini mengacu pada RPJMN 2020-2024 terkait Tugas Fungsi
Kemendikbud

khususnya

Agenda

Pembangunan

“Revolusi

Mental

dan

Pembangunan

Kebudayaan”. Permendikbud No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. OTK terbaru Balar berdasarkan Permendikbud No. 26 th 2020. UU
No 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat 6, tentang
penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi, memberikan dukungan terhadap
penyusunan buku ilmiah yang relevan, rekomendasi kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan,
dan rumah peradaban dalam mendukung merdeka belajar. Penjabaran Renstra setiap tahun
dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan pemilihan
prioritas program dan kegiatan.
Semoga Renstra ini dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam mencapai tujuan
sasaran Balai Arkeologi Bali sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Puslitarkenas, dengan wilayah kerja
yang cukup luas yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Kepala Balai Arkeologi Bali

Drs. I Gusti Made Suarbhawa
NIP. 196311181991031002
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum
Balai Arkeologi merupakan ujung tombak dari penelitian arkeologi yang
hasilnya digunakan sebagai rujukan dalam memahami sejarah peradaban bangsa
untuk mendukung pendidikan dan kebudayaan. Sumberdaya peneliti menjadi hal
yang penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian arkeologi di Indonesia
dalam dasawarsa terakhir berkembang pesat, baik dari sisi metode penelitian
maupun teknologi yang digunakan. Hal tersebut seiring dengan perkembangan
penelitian arkeologi di dunia yang semakin kolaboratif dan holistik.

Provinsi Bali, NTB dan NTT, merupakan wilayah kerja Balai Arkeologi
Bali (Balar Bali) dengan beragam tinggalan arkeologi dari masa prasejarah hingga
kolonial. Penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali sudah dilakukan sejak
40 tahun yang lalu, dan telah menghasilkan beragam karya tulis. Dalam lima tahun
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terakhir, kegiatan penelitian semakin intensif dilaksanakan dan juga berkolaborasi
dengan instansi luar telah meningkatkan kualitas hasil penelitian.
Selama periode renstra 2014 – 2019 Balar Bali dalam melaksanakan
penelitian telah melaksanakan kolaborasi dengan peneliti dari instansi lain.
Kolaborasi ini menjadi awal yang sangat baik dalam pelaksanaan penelitian yang
lebih berkualitas. Kolaborasi ini akan terus ditingkatkan baik dari segi kualitas
maupun kuantitas dalam periode renstra ini. Kompetensi peneliti saat ini menjadi
tuntutan utama dalam melaksanakan penelitian yang berkualitas, dan untuk
meningkatkan kompetensi peneliti diperlukan program peningkatan kompetensi
yang terrencana dan terarah. Peningkatan kompetensi peneliti juga sangat
diperlukan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan juga untuk dapat
menerapkan berbagai metode penelitian yang saat ini sudah menggunakan
teknologi yang sangat maju.

Page I 2

Renstra Balar Bali
2020-2024

1.1.1

Profil Kepegawaian
Balai Arkeologi Bali berkedudukan di Kota Denpasar dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya didukung oleh 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan 17 PPNPN. Berdasarkan peta jabatan Balai Arkeologi Bali, jabatan
fungsional Balai Arkeologi Bali dibedakan menjadi dua, yaitu jabatan
fungsional umum dan fungsional peneliti.

1.1.2

Isu-isu Strategis
Balai Arkeologi Bali memiliki peran yang penting dalam kehidupan
masyarakat di wilayah kerjanya. Ilmu arkeologi yang secara nyata dibutuhkan
oleh masyarakat di wilayah kerja Balai Arkeologi Bali adalah peneliti yang
membidangi prasasti. Pulau Bali memiliki tradisi yang sangat kental mengenai
penyimpanan

prasasti

dan

benda-benda

lain

yang

terkait

dengan

peninggalan leluhur, sehingga keberadaan peneliti di Balai Arkeologi menjadi
sangat dibutuhkan. Selain itu juga Provinsi lainnya di wilayah kerja Balar Bali
yaitu NTB dan NTT yang juga masih kental dengan tradisi dan adat istiadat
yang tidak terlepas dari budaya leluhur.
Penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali tidak terlepas dari
tujuan utama arkeologi dalam konteks kebangsaan, yaitu membangun
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peradaban yang berkeindonesiaan. Peradaban yang berlandaskan nilai-nilai
kemanusiaan, sejarah dan budaya yang telah berakar kuat. Tugas utama kita
mengidentifikasi

nilai-nilai

penting

dan

merevitalisasi

serta

mengaktualisasikannya dimasa sekarang. Sehingga hasil penelitian tidak
hanya berhenti pada apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa,
tetapi untuk apa dan bagaimana hal tersebut bermanfaat bagi kita sekarang.
Terutama untuk menumbuhkan dan memperkuat semangat nasionalisme
dan karakter bangsa. Peran arkeologi yang cukup kompleks dan vital, harus
kita imbangi dengan sumberdaya manusia yang kompeten dan juga sarana
prasarana yang memadai. selain itu juga kolaborasi atau kerjasama yang
terus ditingkatkan dengan berbagai stakeholders akan membuat tujuan di
atas dapat diraih. Pemanfaatan lainnya dari hasil penelitian arkeologi yang
tidak kalah penting adalah dari sisi ekonomi dan pemanfaatan tinggalan
arkeologi untuk kepentingan wisata dan destinasi pendidikan baik skala
nasional maupun global. Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali
terkait dengan pengembangan hasil penelitian dan pemanfaaatan hasil

Hasil analysis form evaluasi mengenai kebaikan Rumah Peradaban tahun 2019

penelitian adalah kegiatan Rumah Peradaban yang telah dilakukan sejak
tahun 2016, dan menghasilkan dampak yang positif bagi pemanfaatan
penelitian arkeologi terutama bagi peserta didik.
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1.2 Potensi dan Permasalahan
a. Potensi
a. Potensi Internal
Wilayah kerja Balar Bali yang meliputi 3 provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara
Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah kerja yang luas sehingga
Balar Bali memiliki potensi tinggalan arkeologis yang sangat banyak. Hal ini
dimungkinkan karena letak geografis dan topografis wilayahnya yang berfungsi
sebagai jembatan penghubung antara wilayah Nusantara bagian barat dengan
bagian timur. Posisi dan kondisi geografis ketiga wilayah kerja ini sangat
memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan persentuhan budaya yang berasal
dari Melanesia dan Austronesia.
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Secara ideologi, penelitian, pengembangan, publikasi, dan pemanfaatan
sumber daya arkeologi serta nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung di
dalamnya, diharapkan bermanfaat untuk memperkokoh jatidiri bangsa, sehingga
dapat menyeleksi masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan jatidiri dan
kepribadian bangsa Indonesia.
Dalam konteks pendidikan, budaya masa lampau terutama yang berkenaan
dengan tinggalan arkeologis adalah suatu objek yang dapat menginformasikan
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses budaya yang pernah terjadi. Data
atau informasi yang terdapat pada tinggalan arkeologi dapat mendukung
legitimasi peristiwa sejarah budaya masa lampau. Secara ekonomi, sumber daya
arkeologi yang dikelola dengan baik, dapat dijadikan obyek daerah tujuan wisata
yang dapat meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.
b. Potensi Eskternal
Program kerjasama di bidang kegiatan penelitian, dan perencanaan
pengelolaan sumber daya arkeologi masih terbuka dan tersedia di wilayah kerja
Balai Arkeologi Bali. Hasil-hasil penelitian bermuara pada penyusunan
Rekomendasi Kebijakan, yang dilakukan sesuai dengan kaidah penerapan
peraturan perundangan, tentang kewenangan dan pengelolaan benda cagar
budaya, dalam upaya pelindungan, pengembangan, aktualisasi nilai dalam rangka
memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa, dan pengayaan
kebudayaan nasional. Hal ini dapat mendorong meningkatnya permintaan
pemerintah daerah atau stakeholders lainnya, di bidang pelayanan sumber daya
arkeologi.
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b. Permasalahan
Dalam lingkup tugas dan fungsi Balai Arkeologi Bali, dapat
diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:
1.

Situs arkeologi masih banyak berada di wilayah terpencil, atau wilayah
yang sulit dijangkau, sehingga berdampak terhadap tingginya biaya
penelitian dan memerlukan biaya khusus;

2.

Teknologi untuk analisis data arkeologi di Indonesia masih terbatas;

3.

Penyebarluasan informasi hasil penelitian arkeologi belum maksimal,
karena belum dapat memanfaatkan segala jenis media yang ada;

4.

Sinergi antar lembaga kebudayaan di wilayah kerja belum terjalin
secara maksimal;

5.

Kolaborasi antara peneliti internal instansi dengan peneliti asing belum
optimal, khususnya terkait publikasi hasil penelitian;

c. Analisis Masalah
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Kekuatan
1.

Objek penelitian arkeologi dari masa prasejarah, Hindu–Buddha, Islam dan
Kolonial dengan temuan yang beragam.

2.

Objek penelitian arkeologi di wilayah kerja merupakan living monuments
sehingga menjadi salah satu unsur pemajuan kebudayaan.

3.

Tersedianya data arkeologi yang potensial untuk dianalisis lebih lanjut;

Kelemahan
1. Wilayah kerja yang luas tidak seimbang dengan jumlah sumber daya
manusia (SDM) peneliti;
2. Teknologi analisis arkeologi yang tersedia belum optimal.
Peluang
1. Penelitian kerjasama berskala nasional maupun internasional dengan
berbagai disiplin ilmu untuk pengembangan hasil penelitian yang telah
dilakukan di wilayah kerja Balai Arkeologi Bali.
2. Minat dan perhatian masyarakat luas akan keberadaan sumberdaya
arkeologi

semakin

meningkat,

seiring

dengan

banyaknya

kegiatan

sosialisasi dan publikasi yang telah dilakukan Balai Arkeologi Bali. Kesadaran
akan pentingnya keberadaan sumberdaya arkeologi tersebut, berdampak
pada semakin meningkatnya permintaan masyarakat maupun pemerintah
daerah terhadap penelitian kepurbakalaan.

Tantangan
1. Menghasilkan publikasi hasil penelitian arkeologi terindeks global bereputasi.
2. Mengikuti perkembangan teori dan teknologi analisis arkeologi yang
sangat pesat.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
2.1 Visi dan Misi
Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Balai Arkeologi Bali, maka visi dan
misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan
dan Perbukuan Kemendikbud, dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menjadi acuan
penyusunan Renstra. Adapun visi, misi, dan tujuan Balai Arkeologi Bali adalah sebagai
berikut.
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2.2 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
Sasaran

Program

(SP)

dari

Pusat

Penelitian

Arkeologi

Nasional

(Puslitarkenas) yang adalah “Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian
pendidikan dan kebudayaan”

sehingga sasaran tersebut yang menjadi dasar dari

tujuan Balai Arkeologi Bali.
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Indikator kinerja tujuan Balai Arkeologi Bali merupakan turunan dari Sasaran
Program Puslitarkenas yaitu :

Sasaran Program (SP)

Indikator Kinerja Program (IKP)

Meningkatnya jumlah, kualitas, 1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit
dan

relevansi

penelitian

pendidikan dan kebudayaan

di jurnal nasional terakreditasi dan/atau
jurnal internasional terindeks global
2. Jumlah

laporan

penelitian

dan/atau

publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh
publikasi ilmiah
3. Persentase

pemanfatan

hasil

penelitian

arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan
pendidikan dan kebudayaan

Penelitian Arkeologi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk
memperoleh data dan informasi arkeologi yang berkaitan dengan pemahaman
kehidupan masyarakat masa lalu (mengacu UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat 6). Pemanfaatan hasil
penelitian arkeologi dapat berupa dukungan terhadap penyusunan buku ilmiah
yang relevan, rekomendasi kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, dan
rumah peradaban. Rumah Peradaban merupakan kegiatan pemasyarakatan hasil
penelitian arkeologi sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan bangsa melalui
Kegiatan Destinasi Pendidikan, Peraga Pendidikan dan Buku Pengayaan. Buku
Ilmiah adalah buku yang ditulis, disusun dan diterbitkan mengacu pada kaidahkaidah penulisan ilmiah.
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IKP.1 Jumlah publikasi hasil penelitian Balitbang yang terbit di jurnal nasional
terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global.
cara menghitung ukuran capaian :
Melalui proses identifikasi artikel ilmiah yang diterbitkan peneliti dari hasil
penelitian di dua tahun sebelumnya di lembaga pengindeks.
Satuan : Publikasi
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

IKP.2 Jumlah laporan dan/atau publikasi hasil penelitian Balitbang yang
dikutip oleh publikasi ilmiah lain
Cara menghitung ukuran capaian:
Melalui proses identifikasi jumlah publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh I
publikasi ilmiah lain oleh para peneliti di lembaga pengindeks.
Satuan: Laporan
Tipe perhitungan: Non Kumulatif
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IKP.3 Persentase hasil penelitian yang dicapai pertahun
Target Hasil Penelitian yang dimanfaatkan/Jumlah Target
dalam 5 Tahun x 100%
𝑃=

𝐿𝑖𝑡𝑖
𝑥100%
𝐿𝑖𝑡5



P = Persentase Pemanfaatan



Liti = Jumlah Hasil penelitiaan pada tahun ke-i



Lit5 = Jumlah Hasil penelitiaan sampai dengan akhir tahun renstra
Satuan: Presentase Tipe perhitungan: Kumulatif
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2.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Hasil penelitian arkeologi adalah data dan informasi yang diperoleh
dari kegiatan penelitian arkeologi dan disusun dalam bentuk laporan hasil
penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk rekomendasi kebijakan publik, serta
dapat dijadikan sebagai bahan penulisan buku ilmiah.
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Rumah Peradaban merupakan kegiatan pemasyarakatan hasil penelitian
arkeologi sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan bangsa melalui Kegiatan
Destinasi Pendidikan, Alat Peraga Pendidikan dan Buku Pengayaan
o Destinasi Pendidikan digunakan untuk mengenalkan situs arkeologi
kepada siswa. Kegiatan ini mendukung program merdeka belajar.
o Alat Peraga Pendidikan digunakan dalam proses belajar mengajar
sebagai alat bantu ajar mengenai peradaban di masa lampau.
o Buku Pengayaan digunakan sebagai referensi pembelajaran di
sekolah demi menumbuhkan kecintaan siswa pada warisan budaya
leluhur.

Indikator Keberhasilan dari Indikator Kinerja Sasaran
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Jumlah hasil penelitian arkeologi yang dihasilkan oleh
Puslit Arkenas dan Balai Arkeologi.
Satuan: Laporan penelitian
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Jumlah Rumah Peradaban dengan target setiap tahun adalah
Rumah Peradaban yang berbeda.
Satuan: rumah peradaban
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Page I 16

Renstra Balar Bali
2020-2024

Page I 17

Renstra Balar Bali
2020-2024

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Strategi Balai Arkeologi Bali
2020 s.d 2024
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3.2 Kerangka Regulasi
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3.3 Kerangka Kelembagaan
Balai Arkeologi Bali merupakan Unit Pelaksanan
Teknis

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan, yang berada di bawah Pusat
Penelitian Arkeologi Nasional selaku eselon II
dan Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Perbukuan selaku eselon I. Susunan organisasi
Balai Arkeologi terdiri dari Kepala, Bagian Tata
Usaha
Jabatan

dan,

kelompok

fungsional

jabatan

Balai

fungsional.

Arkeologi

Bali

dibedakan meniadi dua, yaitu jabatan fungsional umum dan fungsional peneliti.
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program,
anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan,

hubungan

masyarakat, Barang Milik Negara, kerumahtanggaan dan perpustakaan Balar.
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Sumber data kepegawaian per 31 Agustus 2020
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3.4 Reformasi Birokrasi
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
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4.2 Kerangka Pendanaan
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Balai Arkeologi Bali (Balar Bali) 2020-2024 merupakan
penjabaran atas Permendikbud no 22 Tahun 2020, terjadi perubahan sasaran strategis
dan indikator kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kerangka kerja Balar Bali, tidak terlepas dari RPJMN 2020-2024 terkait Agenda
Program Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Renstra Balar Bali 20202024 disusun selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan yang diemban oleh Badan
Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud selaku eselon I.
Membangun kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mumpumi dan mampu
bersaing di era global implementasi revolusi mental yang dicanangkan Balar Bali.
Secara keseluruhan Balar Bali memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan dan dua
Indikator Kinerja Kegiatan. Penjabaran Renstra setiap tahun dituangkan dalam
Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan pemilihan
prioritas program dan kegiatan. Dokumen Renstra ini juga merupakan komitmen
bersama semua pihak yang ada di Balai Arkeologi Bali, untuk diwujudkan melalui
program, kegiatan, dan anggaran setiap tahun. Keberhasilan dan kegagalan dalam
merealisasikan isi dokumen Renstra ini merupakan tanggung jawab seluruh pegawai.
Akhir kata, semoga Renstra ini dapat menjadi pemacu kinerja Balar Bali untuk terus
berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan.
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LAMPIRAN
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Matriks Kinerja dan Pendanaan
Kode

5633

Sasaran
Kegiatan

Target

Indikator
Kinerja

Satuan

Kegiatan

Tersedianya

Jumlah Hasil

Laporan

Hasil Penelitian

Penelitian

Penelitian

Arkeologi yang

Arkeologi

Alokasi ( dalam ribuan)

20

20

20

20

20

20

21

22

23

24

10

10

10

11

3

2

2

2

2020

2021

2022

2023

2024

11

1.200.000

3.090.000

3.244.500

3.406.725

3.577.061

2

382.820

695.159

764.675

841.142

925.257

berkualitas dan
dimanfaatkan
Jumlah Rumah

Rumah

pelestarian

Peradaban

Peradaban

serta pemajuan

Sebagai Media

pendidikan dan
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SASARAN PROGRAM
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SP 2.7

: Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan
kebudayaan

IKP 2.7.1

: Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi
dan/atau jurnal internasional terindeks global

Definisi

Metode Perhitungan:

Publikasi hasil penelitian adalah publikasi ilmiah
yang diterbitkan oleh peneliti dari Balitbang
atau peneliti dari luar Balitbang yang didanai
oleh Balitbang.

Jumlah publikasi hasil penelitian Balitbang
yang terbit di jurnal nasional terakreditasi
dan/atau jurnal internasional terindeks
global.

Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah
yang terakreditasi dengan kategori Sinta 1 (S1)
dan Sinta 2 (S2). Kualitas hasil publikasi para
peneliti dapat diukur melalui lembaga
pengindeks dan melalui nilai akreditasi sesuai
dengan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018
tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

cara menghitung ukuran capaian :
Melalui proses identifikasi artikel ilmiah
yang diterbitkan peneliti dari hasil
penelitian di 2 tahun sebelumnya di
lembaga pengindeks.

Jurnal internasional terindeks global adalah
jurnal yang terdaftar di lembaga pengindeks
global bereputasi. Terdapat tiga kategori
tingkatan reputasi lembaga pengindeks (tinggi,
sedang, dan rendah)

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Satuan: Publikasi

1. Lembaga pengindeks tinggi memiliki
database yang besar dan relatif sangat
selektif untuk terindeks, misalnya scopus
dan Clarivate Analytics-WOS)
2. Lembaga
pengindeks
bereputasi
sedang memiliki database cukup besar
dan relaktif selektif untuk terindeks,
misalnya DOAJ dan Copernicus
3. Lembaga
pengindeks
bereputasi
rendah memiliki database cukup besar
dan tidak selektif untuk dapat terindeks,
misalnya Portal Garuda dan ISJD.
Unit Pelaksana

Sumber Data:

Pusat Penelitian Kebijakan dan Pusat Penelitian
Arkeologi Nasional

Sinta (Science and Technology Index)
Ristekbrin, Google Scholar, Scopus
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SP 2.7

: Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan
kebudayaan

IKP 2.7.2

: Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh
publikasi ilmiah

Definisi

Metode Perhitungan:

Laporan atau publikasi hasil penelitian
Balitbang (baik dilakukan peneliti dari dalam
atau luar Balitbang namun didanai dari dari
Balitbang), yang dikutip oleh publikasi ilmiah
lain.

Jumlah laporan dan/atau publikasi hasil
penelitian Balitbang yang dikutip oleh
publikasi ilmiah lain

Pengutipan publikasi hasil penelitian dapat
diperoleh dari lembaga pengideks. Terdapat
tiga kategori tingkatan reputasi lembaga
pengindeks (tinggi, sedang, dan rendah)

Melalui proses identifikasi jumlah publikasi
hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi
ilmiah lain oleh para peneliti di lembaga
pengindeks.

1. Lembaga pengindeks tinggi memiliki
database yang besar dan relatif sangat
selektif untuk terindeks, misalnya scopus
dan Clarivate Analytics-WOS)
2. Lembaga
pengindeks
bereputasi
sedang memiliki database cukup besar
dan relaktif selektif untuk terindeks,
misalnya DOAJ dan Copernicus
3. Lembaga
pengindeks
bereputasi
rendah memiliki database cukup besar
dan tidak selektif untuk dapat terindeks,
misalnya Portal Garuda dan ISJD.
Banyaknya publikasi ilmiah yang tersitasi, dapat
mengukur kualitas dari hasil publikasi tersebut,
yang dapat menjadi referensi bagi pemangku
kebijakan.

Satuan: Laporan
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sumber Data:

Pusat Penelitian Kebijakan dan Pusat Penelitian
Arkeologi Nasional

Sinta (Science and Technology Index)
Ristekbrin, Google Scholar, Scopus
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Cara menghitung ukuran capaian :

SP 2.7

: Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan
kebudayaan

IKP 2.7.4

: Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta
pemajuan pendidikan dan kebudayaan

Definisi

Metode Perhitungan:

Hasil penelitian arkeologi adalah segenap data
arkeologi yang dikumpulkan melalui proses
penelitian arkeologi dalam bentuk data
deskriptif, data visual, data artefaktual serta
data yang relevan dan disusun dalam bentuk
laporan penelitian arkeologi.

Persentase hasil penelitian yang dicapai
pertahun adalah:

Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dapat
berupa dukungan terhadap penyusunan buku
ilmiah yang relevan, rekomendasi kebijakan
bidang pendidikan dan kebudayaan, dan
rumah peradaban.
Rumah Peradaban merupakan kegiatan
pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi
sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan
bangsa melalui Kegiatan Destinasi Pendidikan,
Peraga Pendidikan dan Buku Pengayaan.
Buku Ilmiah adalah buku yang ditulis, disusun
dan diterbitkan mengacu pada kaidah-kaidah
penulisan ilmiah.

Target
Hasil
Penelitian
yang
dimanfaatkan/Jumlah Target dalam 5
Tahun x 100%
𝑃=




𝐿𝑖𝑡𝑖
𝑥100%
𝐿𝑖𝑡5

P = Persentase Pemanfaatan
Liti = Jumlah Hasil penelitiaan pada
tahun ke-i
Lit5 = Jumlah Hasil penelitiaan
sampai dengan akhir tahun
renstra

Satuan: Presentase
Tipe perhitungan: Kumulatif

Unit Pelaksana

Sumber Data:

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Laporan tahunan evaluasi pemanfaatan
hasil penelitian
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Catatan: Persentase Target tahunan merupakan akumulasi dari tahun berjalan dan 1
tahun sebelumnya
Dalam tahun renstra 2020 – 2024 ditargetnya akan memenuhi 275 hasil penelitian
arkeologi yang di manfaatkan, yaitu berupa Buku Ilmiah, rekomendasi kebijakan dan
Produk kegiatan rumah peradaban.
Perhitungan Persentase Target:
Tahun 2020:
(52/275)x100% = 19%
Tahun 2021:
(107/275)x100% = 39%
Tahun 2022:
(162/275)x100% = 59%
Tahun 2023:
(218/275)x100% = 79%
Tahun 2024:
(275/275)x100% = 100%
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SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SK

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

IKK

: Jumlah hasil Penelitian Arkeologi

Definisi

Metode Perhitungan:

Penelitian Arkeologi adalah kegiatan penelitian
yang dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi arkeologi yang berkaitan dengan
pemahaman kehidupan masyarakat masa lalu.

Jumlah hasil penelitian arkeologi yang
dihasilkan oleh Puslit Arkenas dan Balai
Arkeologi.

(Mengacu UU No 11 Tahun 2019 tentang Sisnas
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat
6)
Hasil penelitian arkeologi adalah data dan
informasi yang diperoleh dari kegiatan
penelitian arkeologi dan disusun dalam bentuk
laporan
hasil
penelitian
yang
dapat
dimanfaatkan untuk rekomendasi kebijakan
publik, serta dapat dijadikan sebagai bahan
penulisan buku ilmiah.

Satuan: Laporan penelitian
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sumber Data:

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai
Arkeologi

Laporan Penelitian Arkeologi
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SK

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

IKK

: Jumlah Rumah peradaban sebagai media pengembangan hasil penelitian
Arkeologi

Definisi

Metode Perhitungan:

Rumah Peradaban merupakan kegiatan
pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi
sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan
bangsa melalui Kegiatan Destinasi Pendidikan,
Alat Peraga Pendidikan dan Buku Pengayaan

Jumlah Rumah Peradaban dengan target
setiap tahun adalah Rumah Peradaban
yang berbeda.

1. Destinasi Pendidikan digunakan untuk
mengenalkan situs arkeologi kepada siswa.
Kegiatan ini mendukung program merdeka
belajar.
2. Alat Peraga Pendidikan digunakan dalam
proses belajar mengajar sebagai alat bantu
ajar mengenai peradaban di masa lampau.
3. Buku Pengayaan digunakan sebagai
referensi pembelajaran di sekolah demi
menumbuhkan kecintaan siswa pada
warisan budaya leluhur.

Satuan: rumah peradaban
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Sumber Data:

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai
Arkeologi

Laporan Kegiatan Rumah Peradaban
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