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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Balai Arkeologi Kalimantan Selatan merupakan salah satu instansi Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bergerak di bidang penelitian kepurbakalaan 

di Kalimantan. Penelitian arkeologi sendiri merupakan salah satu bagian dari pembangunan 

kebudayaan, yang merekonstruksi budaya manusia masa lampau berdasarkan peninggalan 

fisik yang masih dapat ditemukan saat ini.  Dalam rangkaian pengelolaan sumber daya 

arkeologi, penelitian merupakan bahan penyusun kebijakan, serta bahan pertimbangan atau 

acuan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan.. Oleh karena itu penelitian arkeologi 

selain secara ideologis mengemban kepentingan akademis juga harus dapat mengemban 

kepentingan yang bersifat strategis. Pengelolaan sumber daya arkeologi harus dilandasi 

prinsip pelestarian, dan dapat berjalan optimal apabila memiliki  makna  atau arti penting 

bagi masyarakat. 

 
Tugas pokok Balai Arekeologi adalah melaksanakan penelitian arkeologi di wilayah kerjanya. 

Kegiatan penelitian arkeologi diharapkan dapat memberikan bahan dan acuan penentu 

kebijakan pembangunan di daerah. Informasi arkeologi yang diperoleh, baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik dapat dijadikan sebagai bahan materi pendidikan, pengembangan ilmu 

pengetahuan, maupun kebanggaan atau jati diri daerah. Beberapa sumber daya arkeologi di 

daerah yang memang berpotensi, dapat dikembangkan untuk peningkatan kegiatan 

kesejahteraan masyarakat yaitu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. 

 

Sebagai instansi pemerintah, salah satu kewajiban Balai Arkeologi Kalimantan Selatan 

adalah   rencana strategis sebagi acuan bagi pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Rencana Strategis ini merupakan bagian dari berbagai dokumen 

perencanaan untuk kegiatan selama lima tahun. Rencana strategis yang disusun ini tentunya 

mengacu kepada berbagai peraturan yang ada di atas, antara lain rencana strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

 

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra 

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) ini disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan 

kegiatan penelitian dan pengembangan, khususnya yang dilaksanakan dalam kurun waktu 

2015 – 2019 dengan maksud untuk : 

1) Menyediakan panduan bagi pelaksanaan jangka menengah lima tahun 2015 - 2019 

2) Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahun,      
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Berdasarkan hal – hal di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah :  

1. Untuk mendorong seluruh jajaran Balai Arkeologi Kalimantan Selatan dengan bekerja 

secara optimal, terfokus dan terarah berdasarkan seluruh indikasi dalam program lima 

tahunan yang sudah ditetapkan dalam Renstra. 

2. Untuk mengetahui apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan waktu 

yang ditentukan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

C. Landasan Hukum 

     Penyusunan Renstra Balai Arkeologi Kalimantan Selatan berlandaskan pada aturan 

perundangan sebagai berikut: 

1. UU RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, khususnya pada 

pengaturan penelitian dan pemanfaatan. 

2. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 perubahan atas Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian dan Kebudayaan Tahun 2015 – 

2019 

3. Rencana Strategis Balitbang tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud.  

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi 

 

D.  Permasalahan 

      Permasalahan pada Balai Arkeologi Kalimantan Selatan adalah: 

1. Penelitian arkeologi sebagian di antaranya mengedepankan kepentingan akademik, 

sebagian penelitian merupakan penggabungan antara kepentingan akademik dan 

kepentingan aplikatif. Jangkauan penelitian belum merata pada kelima provinsi, 

karena lebih dominan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.  

2. Hasil penelitian arkeologi yang dapat diacu untuk pengambilan keputusan dalam 

kerangka pengembangan  pendidikan dan kebudayaan di daerah masih sedikit. Hal 

ini antara lain karena belum optimalnya sosialisasi kepurbakalaan dan hasil penelitian 

arkeologi kepada kepada para pemangku kepentingan. Sampai dengan tahun 2015 

terdapat empat lokasi penelitian yang sudah ditindak lanjuti dan dimanfaatkan oleh 

pemangku kepentingan di daerah, yaitu penelitian kubur Sanga-sanga di Kab. Kutai 

Kertanegara (Kalimantan Timur), penelitian tambang batubara Oranje Nassau di Kab. 

Banjar (Kalimantan Selatan), penelitian Gua-gua Prasejarah di Mantewe, Kab. Tanah 

Bumbu (Kalimantan Selatan), dan  penelitian Negeri Baru di Kab. Ketapang 

(Kalimantan Barat). 

3. Jalinan kemitraan dengan lembaga yang terkait pemangku kepentingan di daerah 

berkaitan dengan penelitian arkeologi belum berjalan secapa optimal 
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E. Kondisi Balai Arkeologi Kalimantan Selatan  

1. Struktur Organisasi  

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 27 Tahun 

2015, tanggal 9 Oktober 2015, tentang Organisasi Tata Kerja Balai Arkeologi, Balai 

Arkeologi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Balai. memiliki Struktur 

Organisasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Tugas dan Fungsi Balai Arkeologi  

a. Tugas : Melaksanakan penelitian di bidang arkeologi di wilayah kerja, yang meliputi 

Provinsii Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara,  berdasarkan kebijakan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan.  

b. Fungsi :  

1) Penelitian Arkeologi 

2) Perawatan benda bernilai budaya berskala nasional 

3) Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi; 

4) Publikasi hasil penelitian arkeologi; dan 

5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar. 

 
Uraian tugas dan fungsi tersebut terdapat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebidayaan No. 27 tahun 2015. Tugas dan Fungsi tersebut  merupakan pedoman yang 

harus diterapkan dan dilaksanakan dalam menyusun dan melaksanakan program tahunan 

maupun lima tahunan.  

 

KEPALA 

KEPALA SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 
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2. Administrasi dan Ketatausahaan 

Administrasi dan Ketatausahaan pada balai Arkeologi Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh 

Sub Bagian Tata Usaha, yang dalam operasional sehari-hari dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Kebudayaan  No. 27 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi pasal 5, 

tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah menangani urusan perencanaan, program, anggaran, 

kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan masyarakat, barang milik 

negara, kerumahtanggaan, dan  perpustakaan, BALAR. 

Dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, terdapat satu permasalahan 

berupa keterbatasan, kemampuan dan jumlah SDM yang belum sesuai dengan spesifikasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Arkeologi Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut 

mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan belum dapat berjalan secara optimal dan belum 

seringkali belum tepat waktu, sehingga penyelesaian kegiatan dan administrasi 

ketatausahaan seringkali mengalami keterlambatan,  

3. Bidang Teknis 

Sesuai dengan pertimbangan prioritas kepentingan operasional tugas dan fungsi satuan 

kerja serta kuantitas dan kualitas SDM, maka dibentuklah empat Kelompok Kerja (Pokja). 

Keempat kelompok kerja tersebut adalah Perpustakaan, Penanganan Artefak, Dokumentasi 

dan Pangkalan Data, serta Publikasi dan Pameran. Kelompok kerja tersebut memiliki fungsi 

menunjang kegiatan penelitian dalam arti luas. Kelompok kerja ini dikelola oleh para peneliti 

dan dibantu oleh staf administrasi yang ada. Masing-masing kelompok kerja dibawah 

koordinator seorang ketua, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Balai 

Arkeologi Kalimantan Selatan, dengan  anggota setiap kelompok kerja berjumlah 2 orang. 

Adapun uraian tugas masing-masing kelompok kerja tersebut adalah sebagai berikut.   

a. Kelompok kerja perpustakaan memiliki rincian tugas 
 
1) Mencatat, mengklasifikasi, dan membuat kartu katalog buku atau pustaka yang 

diterima sebagai acuan pengelompokan 
2) Menempatkan buku atau pustaka yang telah diberi label dan katalog pada rak 

atau lemari buku sesuai kelompok dan nomor klasifikasi 
3) Melayani peminjaman buku atau pustaka lain 
4) Mencatat nama peminjam dan tanggal peminjaman 
5) Melayani pengembalian buku dan mencocokkan kembali dengan data 

peminjaman 
6) Menata dan mengembalikan buku yang dikembalikan pada tempat yang sudah 

dicatat sesuai klasifikasi 
7) Membersihkan, merawat, merapikan buku koleksi perpustakaan. 
8) Membuat kliping berita-berita atau artikel yang berhubungan dengan 

kepurbakalaan dari langganan surat kabar. 
9) Mengajukan usul sarana dan prasarana kerja kelompok kerja kepada pimpinan. 
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b. Kelompok kerja penanganan artefak memiliki rincian tugas 

 
1) Menerima temuan penelitian berdasarkan asalnya, baik dari hasil survei maupun 

ekskavasi sebagai acuan pengelompokan 
2) Memberikan label pada temuan berdasarkan jenis penelitian, situs, tahap 

penelitian, kotak, spit/layer/fitur, nomor temuan dan tahun penelitian 
3) Melakukan koordinasi penanganan temuan dengan para peneliti 
4) Menempatkan temuan pada rak-rak artefak sesuai dengan kelompok dan 

klasifikasinya 
5) Membersihkan, merawat dan merapikan temuan hasil penelitian. 
6) Mengajukan usul sarana dan prasarana kerja kelompok kerja kepada pimpinan. 

 
c. Kelompok kerja dokumentasi dan pangkalan data memiliki rincian tugas 

1) Menyiapkan peralatan  ddokumentasi maupun pemetaan sesuai dengan jenis 
kegiatan yang akan dilaksanakan 

2) Melakukan koordinasi pelaksanaan perekaman, baik visual maupun piktoral 
kegiatan di lapangan dengan ketua dan anggota tim penelitian 

3) Melaksanakan tertib administrasi dokumen hasil perekaman data 
4) Melakukan penyimpanan dan perawatan foto, gambar, dan peta hasil kegiatan 

penelitian maupun kegiatan lain 
5) Merawat peralatan dokumentasi 
6) Melayani akses data lapangan (foto maupun gambar teknis lain) terhadap 

keperluan peneliti atau pegawai lain 
7) Menyusun dan melaksanakan sistem informasi arkeologi 
8) Melakukan koordinasi penyajian data pada berbagai kegiatan publikasi, 

komputer, dan jaringan data. 
9) Mengajukan usul sarana dan prasarana kegiatan kepada pimpinan. 

  
d. Kelompok kerja publikasi dan pameran memiliki rincian tugas 

 
1) Melaksanakan kegiatan penerbitan Naditira Widya, Berita Penelitian Arkeologi, 

buku ISBN, pameran, seminar, dan atau penyuluhan bekerjasama dengan 
kelompok kerja dokumentasi dan pangkalan data. 

2) Mengkoordinasikan dewan redaksi dalam seleksi artikel yang siap terbit dalam 
Naditira Widya dan penyempurnaan laaporan penelitian arkeologi sebagai bahan 
Berita Penelitian Arkeologi. 

3) Mengkoordinasikan tema dan topik dengan para peneliti untuk penerbitan buku 
ISBN. 

4) Melakukan koordinasi penyuntingan untuk penerbitan. 
5) Memberikan arahan pencetakan, baik kepada penyandang dana maupun pihak 

percetakan. 
6) Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan pameran dan seminar atau 

penyuluhan kepada berbagai pihak yang terkait 
7) Mengajukan usul sarana dan prasarana kegiatan kelompok kerja kepada 

pimpinan.    
 

4.   Sumberdaya Manusia : 

       Kekuatan sumber daya manusia di Balai Arkeologi Kalimantan Selatan berjumlah 29 

orang dengan  rincian sebagai  berikut :  
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No Jabatan / Bagian Jumlah 

Pegawai 

Keterangan 

1. Kepala Balai 1  

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1  

3. Pejabat Fungsional Peneliti 11 Meliputi peneliti pertama, 
peneliti muda, dan peneliti 
madya. 

6. Fungsional Umum 6 Meliputi bendahara (1), 
perencana dan penyusun 
laporan (1), staf keuangan 
(2), pengelola BMN (1), dan 
pengurus kerumahtanggaan 
(1). 

7. PPNPN 10 Meliputi administrasi (3), 
satpam (4), pengemudi (1), 
dan tenaga kebersihan (2) 

 Jumlah 29  
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BALAI ARKEOLOGI KALIMANTAN SELATAN 

 

A. Visi 

Visi Balai Arkeologi Kalimantan Selatan berpedoman pada tugas pokok  lembaga ini serta  

tidak terlepas dari visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  serta Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemendikbud. Adapun visi Balai Arkeologi Kalimantan Selatan adalah 

Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan arkeologi yang berdaya guna dalam 

mendukung pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa. 

 

B.  Misi 

Sebagai suatu upaya untuk mewujudkan visi diperlukan adanya misi, yang tidak terlepas dari 

fungsi lembaga. Berdasarkan hal tersebut maka misi Balai Arkeologi Kalimantan Selatan 

adalah : 

1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam 

pemanfaatan sumber daya arkeologi  melalui penelitian, penyebarluasan informasi 

hasil penelitian, penyelenggaraan konsultasi, kegiatan ilmiah serta bimbingan 

edukatif kultural. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang arkeologi. 

3. Memberikan rekomendasi mengenai pemanfaatan hasil penelitian arkeologi kepada 

para pemangku kepentingan. 

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. 

 

C. Tujuan 

Atas dasar dan pertimbangan misi dan visi di atas, maka dalam jangka waktu antara 2015 – 

2019, maka Balai Arkeologi Kalimantan Selatan mempunyai tujuan mengangkat potensi 

sumber daya Arkeologi Kalimantan sebagai   modal  dasar pembangunan bidang pendidikan 

dan kebudayaan di wilayah Kalimantan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan Balai 

Arkeologi Kalimantan Selatan adalah untuk merekonstruksi dan menggambarkan secara 

lebih optimal tentang sejarah kebudayaan, cara-cara hidup serta proses kebudayaan 

manusia masa lalu di serta mengembangkan dan mmenginformasi hasil penelitian tersebut 

kepada masyarakat luas.  
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Tujuannya secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Meneliti, mempelajari dan mengungkapkan kehidupan manusia  masa  lalu yang  

meninggalan warisan budaya di Kalimantan      

2. Melestarikan peninggalan budaya masa lalu itu dengan menggali, mendokumentasi, 

menginformasikan dan mengembangkannya untuk kepentingan ilmu pengetahua,, 

pendidikan, kebudayaan, dan kepentingan praktis lainnya.   

3. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan budaya manusia masa  lalu, 

agar masyarakat dapat menghargainya, dengan cara memberi pemahaman kepada 

masyarakat mengenai arti penting dan manfaat peninggalan masyarakat masa lalu  

tersebut. 

4.  Menarik minat masyarakat untukmelakukan pengelolaan  peninggalan budaya manusia 

masa lalu itu melalui sajian informasi yang menarik, aktual, efektif dan efisien 

D. SASARAN STRATEGIS 

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan tugas dan fungsi serta misi dan visi maka 

sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2015 – 2019 yaitu: 

1. Terlaksananya penelitian dan pengembangan arkeologi  

2. Terlaksananya penyebarluasan hasil penelitian arkeologi 

3. Meningkatnya disiplin pegawai serta prestasi kerja 

4. Tersedianya laporan evaluasi dan penyusunan program kerja 

5. Meningkatnya mutu SDM 

6. Bertambahnya kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

 

E. INDIKATOR KINERJA 

 

Keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan Balai Arkeologi Kalimantan Selatan 

akan diukur dalam penetapan indikator kinerja untuk meraih tujuan dan target yang sudah 

ditetapkan, yang harus dicapai hingga lima tahun ke depan sejak tahun 2015 dan dapat 

digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 

 

Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target Pencapaian 

Mengangkat 
potensi 
sumberdaya 
arkeologi di 
berbagai daerah 
di Kalimantan 
 

Tersedianya hasil 
penelitian dan 
pengembangan 
arkeologi 

 

Jumlah dokumen 
hasil penelitian 
arkeologi lintas 
disiplin dan tematis 

1. Terselenggaranya 35 
kali penelitian arkeologi 
selama lima tahun 
sejak tahun 2015 – 
2019 di 5 provinsi. 

2. Terselenggaranya 
secara rutin kegiatan 
pameran setiap tahun. 

3. Terbitnya publikasi 
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Berita Penelitian 
Arkeologi 1 kali dalam 
1 tahun. 

4. Terbitnya publikasi 
Bulletin Naditira Widya 
2 kali dalam 1 tahun. 

5. Terbitnya publikasi 
Bulletin Kindai Etam 1 
kali dalam 1 tahun. 

 
Jumlah rumah 
peradaban sebagai 
media pemanfaatan 
hasil penelitian 
arkeologi 

1. Terlaksananya 
kegiatan rumah 
peradaban dengan 
komponen utama 
kegiatan berupa situs 
Cagar Budaya sebagai 
destinasi pendidikan, 
buku pengayaan, dan 
alat peraga 
pendidikan. 

2. Terlaksananya 
Koordinasi Litbang dan 
penanganan cagar 
budaya di wilayah 
kerja. 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
anggaran, 
keuangan, 
kepegawaian, dan 
evaluasi kinerja yang 
sesuai dengan 
peraturan dan 
perundangan yang 
berlaku  

1. Perencanaan kinerja 
dan evaluasi kinerja. 

2. Perencanaan anggaran 
dan pelaporan 
keuangan. 

3. Diklat dan workshop 
peningkatan 
kompetensi pegawai. 

 

Jumlah bulan untuk 
layanan perkantoran 

Terpenuhinya hak-hak 
pegawai meliputi gaji dan 
tunjangan, operasional dan 
pemeliharaan perkantoran. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

A. ARAH KEBIJAKAN 

1. Melaksanakan penelitian arkeologi berdasarkan pada bidang kepakaran yang dimiliki 

para peneliti. 

2. Meningkatkan pemerataan lokasi penelitian  di 5 provinsi wilayah kerja. 

3. Melaksanakan koordinasi antar instansi dalam rangka penanganan situs dan benda 

cagar budaya. 

4. Menerbitkan jurnal ilmiah untuk menampung hasil karya para peneliti serta 

penyebarluasan informasi arkeologi. 

5. Melaksanakan pameran arkeologi untuk lebih memperkenalkan penelitian arkeologi 

beserta hasilnya kepada masyarakat luas. 

6. Mengikutsertakan para peneliti dalam berbagai kegiatan pertemuan ilmiah. 

7. Mengikutsertakan para pegawai dalam berbagai kegiatan Diklat baik struktural, teknis 

maupun fungsional. 

8. Melaksanakan pengadaan peralatan penunjang operasional, baik untuk kegiatan 

lapangan, kegiatan kantor, maupun buku-buku referensi penunjang . 

  

B. STRATEGI KEGIATAN 

 

1. Penelitian Arkeologi  

Penelitian arkeologi yang dilaksanakan selama ini sudah mencakup wilayah kerja secara 

provinsi, namun belum mencakup semua kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan kurangnya 

sumber daya manusia, luasan wilayah yang harus diteliti, serta ketersediaan dana. Kuantitas 

pelaksanaan kegiatan penelitian dalam satu tahun tidak sebanding dengan luasnya wilayah 

kerja yang ada, sehingga masih banyak wilayah yang memiliki potensi tinggalan arkeologis 

yang belum terjamah. Tidak dipungkiri jika kegiatan penelitian terhadap warisan budaya 

manusia masa lalu sebagai sumber data untuk rekonstruksi sejarah, cara-cara hidup dan 

proses kebudayaan manusia masa lalu di wilayah kerja sampai saat ini belum optimal.  

 
Tema yang digunakan dalam penelitian sama seperti yang digunakan oleh Pusat Penelitian 

Arkeologi Nasional yaitu sebanyak tujuh tema, yang semuanya berdasarkan pada 

pembagian kurun waktu. pengumpulan data yang digunakan berupa survei dan ekskavasi.  

Namun demikian, pada penerapannya agak berbeda, karena tidak semua tema tersebut 

langsung dapat diaplikasikan sekaligus, karena jumlah penelitian dalam satu tahun tidak 

banyak. Adapun tema-tema penelitian arkeologi tersebut adalah sebagai berikut.  

 
a. Manusia, Purba dan Lingkungannya , penelitian ditujukan untuk memberi gambaran 

mengenai proses dan hunian yang telah terjadi di Nusantara secara konprehensif 
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berdasarkan data sebaran, baik fisik manusia maupun distribusi budayanya selama Kala 

Plestosen dan Holosen. 

b. Manusia dan Budaya Akhir Plestosen , merupakan tema sentral yang ditetapkan oleh 

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di dalam penyusunan Program Penelitian,  yaitu 

Penelitian tentang jejak-jejak manusia dan budaya akhir plestosen yaitu masa menjelang 

berakhirnya Kala Plestosen, secara umum mencakup paruh kedua Plestosen Atas atau 

sekitar 60.000 – 12.000 BP.  

c. Budaya dan penutur Austronesia pra dan proto-sejarah 

d. Perdaban dan Budaya awal Sejarah,  merupakan penelitian yang ditujukan untuk 

mengungkapkan pereode masa sejarah pada tahap awal. 

e. Peradaban Pengaruh Kebudayaan Hindhu-Budha di Indonesia merupakan penelitian 

yang berkaitan dengan fase peradaban yang dipengaruhi oleh agama Hindhu-Budha 

yang datang dari Hindia ditandai adanya prasasti Raja Mulawarman dariKerajaan Kutai 

Kalimantan Timut pada abad ke 4, dan prasassi Purnawarman dari Kerajaan 

Tarumanegara abad ke 5.  

f.  Peradaban Pengaruh Kebudayaan Islam Nusantara merupakan merupakan 

membentukan budaya dan peradaban dengan masuknya budaya Islam, yang 

diperkirakan dimulai sekitar abad ke 13.  

g. Peradaban Pengaruh Kebudayaan Kolonial di Indonesia, merupakan penrauh 

kolonial mengacu pada sejak kehadiran bangsa Eropa sampai dengan berakhirnya 

penjajahan Jepang.  

 
Dengan memperhatikan aspek lingkungan alam dan budaya di Kalimantan maka strategi 

yang digunakan untuk melaksanakan 7 tema pokok tersebut adalah penelusuran jejak 

peradaban di Kalimantan, antara lain meliputi : 

a. Penelitian peradaban sungai (misalnya mobilitas dan interaksi manusia pada 

kawasan DAS) 

b. Penelitian peradaban dataran tinggi 

c. Penelitian Kawasan Karst  

d. Penelitian peradaban perkotaan 

e. Penelitian dinamika kebudayaan Masyarakat Dayak 

f. Penelitian Tradisi lisan dan hikayat lokal 

Adapun rencana judul penelitian yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan antara 

lain meliputi :  

a. Tahun 2015   

1) Penelitian Arkeologi Eksplorasi di Kawasan DAS Pawan, Kalimantan Barat 

2) Penelitian Arkeologi Eksplorasi di Kawasan Pegunungan Kerayan Mentarang, 

Kalimantan Utara 

3) Penelitian Gua-gua prasejarah di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 
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4) Penelitian Permukiman Kuna masa Proto Sejarah s.d. Masa Sejarah di Kalimantan 

Tengah 

5) Penelitian arkeologi masa pengaruh Hindu Budha di Kab. Ketapang, Kalimantan 

Barat 

6) Penelitian Arkeologi Kolonial di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 

7) Penelitian Arkeologi Penanggulangan Kasus Cagar Budaya di Kalimantan  

 

b. Tahun 2016 

1) Penelitian Arkeologi Eksplorasi di Peg. Kerayan Mentarang Tahap II, Kalimantan 

Utara 

2) Penelitian Arkeologi Eksplorasi di Kab. Kotabaru Tahap I, Kalimantan Selatan 

3) Penelitian Gua-gua Prasejarah di Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 

4) Penelitian Permukiman Kuna masa Proto Sejarah s.d. Masa Sejarah Tahap II di 

Kalimantan Tengah  

5) Penelitinan Arekeologi Kolonial di Kalimantan Selatan 

6) Penelitian Etnoarkeologi Karakter Budaya Banjar berdasarkan tinggalan materi dan 

Tradisi di Kalimantan Selatan 

7) Penelitian Etnoarkeologi Budaya dan Lingkungan Masyarakat Dayak di Kab. 

Kotabaru, Kalimantan Selatan 

8) Penelitian Arkeologi Penanggulangan Kasus cagar Budaya di Kalimantan 

 

c. Tahun 2017   

1) Penelitian Arkeologi Eksplorasi Kab. Kotabaru Tahap II, Kalimantan Selatan 

2) Penelitian Gua-gua Prasejarah di Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 

3) Penelitian Permukiman Kuna di, Kalimantan Tengah 

4) Penelitian arkeologi masa pengaruh Hindu Buddha di Kab. Sintang dan Sanggau, 

Kalimantan Barat 

5) Penelitian Arkeologi Kolonial di Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur 

6) Penelitian Etnoarkeologi Budaya dan Lingkungan Masyarakat Dayak di Kalimantan 

Tengah 

7) Penelitian Arkeologi Penanggulangan Kasus cagar Budaya di Kalimantan 

 

d. Tahun 2018 

1) Penelitian  Arkeologi Prasejarah  di Kalimantan Selatan 

2) Penelitian eksplorasi arkeologi di kawasan  Kayan Mentarang, Kalimantan  Utara 

3) Penelitian Arkeologi Prasejarah-Sejarah Kalimantan  Tengah 

4) Penelitian Arkeologi DAS Pawan Kalimantan Barat 

5) Penelitian Arkeologi Sejarah Kolonial Kalimantan Barat 
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6)  Penelitian CRM Kalimantan Timur 

7) Penelitian Etnoarkeologi Budaya dan Lingkungan Masyarakat Dayak di Kalimantan 

Tengah 

8) Penelitian Arkeologi Penanggulangan Kasus cagar Budaya di Kalimantan 

 

e. Tahun 2019 

1) Penelitian  Arkeologi Prasejarah  Kawasan Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan 

2) Penelitian Arkeologi Prasejarah Karst Kota Baru, Kalimantan Selatan 

3) Penelitian Arkeologi di Kawasan  Kayan Mentarang, Kalimantan  Utara 

4) Penelitian Arkeologi Prasejarah-Sejarah Kalimantan  Tengah 

5) Penelitian Prasejarah Kalimantan Barat 

6) Penelitian Eksperimental Logam Kuna Montalat, Kalimantan Tengah 

7) Penelitian  Arkeologi Sejarah Pra-Islam di Sintang, Kalimantan Barat 

8) Penelitian  Arkeologi DAS Pawan, Kalimantan Barat  

9) Penelitian  Pelestarian Tinggalan Arkeologi di Berau, Kalimantan Timur 

10) Penelitian Arkeologi Prasejarah Riam Kanan, Kalimantan Selatan 

11) Penelitian Arkeologi Penanggulangan Kasus cagar Budaya di Kalimantan 

 

2. Penyebarluasan Informasi 

Penyebarluasan informasi bidang arkeologi merupakan suatu upaya untuk lebih 

memasyarakatkan hasil kegiatan Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, utamanya 

kegiatan penelitian kepurbakalaan. Salah satu hasil yang diharapkan adalah 

meningkatnya minat masyarakat dalam memelihara warisan budaya yang ada di daerah 

mereka, serta memahami arti penting sejarah daerah untuk wawasan pembangunan ke 

depan. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sejarah budaya lokal 

masyarakat yang berimbas pada meningkatnya kebanggaan dan kecintaan pada 

sejarah budaya, sehingga kemudian masyarakat akan ikut merasa memiliki dan 

melestarikan Adapun aktivitas yang dilaksanakan untuk penyebarluasan informasi ini 

adalah : 

a. Penerbitan buku publikasi Arkeologi :  

1) Bulletin Naditira Widya 5 volume @ 2 nomor 

2) Bulletin Kindai Etam 5 volume @ 1 nomor 

3) Jurnal Berita Penelitian Arkeologi 5 volume @ 1 nomor 

4) Buku  ISBN 1 kali dalam 1 tahun 

 

b. Pameran Arkeologi 

Pameran merupakan salah satu bentuk mengenalkan peninggalan arkeologis kepada 

masayarakat luas, yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Sasaran kegiatan 
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ini adalah masyarakat luas dari berbagai kalangan. Materi yang ditampilkan meliputi 

artefak, foto, slide show, banner, poster, dan leaflet.penyelenggaraan pameran 

berarti menyajikan kehidupan masa lampau melalui media benda-benda konkrit dan 

otentik yang mengandung nilai-nilai warisan moral, religius, estetika dan 

historis.Sasaran kegiatan ini adalah tersebar luasnya hasil penelitian kepada 

masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap warisan budaya 

leluhur dan membantu proses pencarian identitas jatidiri bangsa. Pameran 

dilaksanakan keliling wilayah kerja, yang dilaksanakan di ibukota provinsi dan kota 

yang dianggap representatif. 

 

c. Ceramah / Seminar / Diskusi / Pertemuan Ilmiah : 

1) Keikutsertaan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi. Pertemuan Ilmiah Arkeologi 

merupakan kegiatan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia yang dilaksanakan setiap 3 

tahun sekali. Untuk periode 2015 – 2019 akan dilaksanakan pada tahun 2017. 

2) Keikutsertaan dalam kegiatan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi Indonesia yang 

dilaksanakan oleh Puslit Arkenas. Selain itu tentu saja ada kegiatan rapat evaluasi 

kegiatan tahunan yang dilaksanakan sendiri oleh Balai Arkeologi Kalimantan 

Selatan, dengan tujuan untuk melihat berbagai kegiatan yang sudah dapat 

dilaksanakan dan yang belum lengkap pelaksanaannya.  

 

d. Rumah Peradaban 

Rumah peradaban merupakan program prioritas dalam menjadikan arkeologi 

bermanfaat bagi bangsa. Kegiatan ini merupakan sebuah terobosan yang dilakukan 

oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional untuk menjawab peran serta Pusat 

Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi seluruh Indonesia dalam 

kontribusinya bagi dunia pendidikan dan kebudayaan melalui pemasyarakatan dan 

pemanfaatan hasil penelitian arkeologi. Rumah peradaban juga dikmaksudkan untuk 

mendukung program Nawa Citta Pemerintah, khususnya cita ke-8 (pembangunan 

karakter bangsa) dan cita ke-9 (memperkuat pendidikan kebhinekaan).   

Rumah peradaban menjadi sebuah jembatan antara hasil-hasil penelitian 

arkeologi yang diperoleh melalui penelitian oleh pusat dan balai arkeologi dengan hak 

masyarakat (akademis maupun umum) untuk memperoleh informasi mengenai 

perkembangan dunia arkeologi dan juga menjadi sarana dalam membentuk insan 

yang berkarakter dan jati diri bangsa.  

Rumah Peradaban merupakan sarana edukasi dan pemasyarakatan hasil 

penelitian arkeologi untuk memberikan pemahaman tentang sejarah dan nilai budaya 

masa lampau dalam upaya melek budaya, pencerdasan bangsa, penumbuhan 

semangat kebangsaan, dan sumber inspirasi bagi pengembangan budaya yang 



 
15

berkepribadian. Kegiatan ini menjadi media untuk mempertemukan masyarakat 

dengan sejarah dan budaya masa lampaunya untuk memahami nilai-nilai 

kandungannya. Tujuannya agar masyarakat semakin mencintai peradabannya 

sehingga menumbuhkan semangat kebangsaan dan menjadi sumber inspirasi bagi 

pengembangan bangsa yang berkepribadian. Mengungkap, memaknai dan mencintai 

peradaban untuk membentuk insan dan bangsa yang berkarakter dan mencintai 

keberagaman itulah konsep Rumah Peradaban, konsep yang prosessual mulai dari 

penelitian hingga pemasyarakatan.  

 

e. Peningkatan kualitas SDM 

Peningkatan kuantitas SDM diperlukan untuk menambah jumlah tenaga 

sumber daya manusia, karena sampai saat ini Balai Arkeologi Kalimantan Selatan 

masih kekurangan SDM, terutama di bidang administrasi dan penggambaran. Untuk 

kedua bidang tersebut diupayakan menjaring para lululsan SMA dan D2/D3 yang 

berkompeten di bidangnya. Perekrutan dilaksanakan melalui test seleksi CPNS yang 

dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apabila penambahan 

pegawai sudah sesuai dengan kompetensinya maka diharapkan kegiatan penelitian 

dan pengembangan yang merupakan tugas utama, serta pelaporan berbagai jenis 

kegiatan sebagai pertanggungjawaban instansi akan dapat lebih lancar. 

Peningkatan kualitas SDM tentunya dilaksanakan untuk para pegawai yang 

sudah memiliki posis sebagai PNS, baik peneliti, teknisi, mapun tenaga administrasi. 

Pelaksanaannya mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud maupun 

instansi lain yang terkait. Adapun kegiatan yang akan diikuti sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas SDM tersebut di antaranya : 

1) Diklat Prajabatan 

2) Diklat kepemimpinan 

3)  Diklat jabatan fungsional 

4) Diklat kemampuan analisis 

5) Diklat teknis. 

 

f. Pengadaan Peralatan 

1) Pengadaan peralatan kantor 

2) Pengadaan peralatan lapangan  

3) Pengadaan alat pengolah data  

4) Pengadaan alat laboratorium 

 

g. Layanan Perkantoran 

1) Gaji danTunjangan Pegawai 
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2) Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 

3) Pemeliharaan Inventaris 

4) Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 

5) Langganan Daya dan Jasa 

6) Belanja Keperluan Perkantoran Sehari hari 

7) Langganan Surat Kabar dan Majalah 

8) Perjalanan Dinas Pimpinan Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi 
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BAB IV 

PENUTUP 

Rencana Strategis Balai Arkeologi Kalimantan Selatan 2015 – 2019 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari program besar yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Arkeologi Nasional sekaligus penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan 

Pengembangan Sumber Daya  Kebudayaan dan Pariwisata.  

 

Penyusunan Rencana Strategis 2015 – 2019 adalah langkah untuk memberikan kerangka 

induk dalam pencapaian hasil yang maksimal dari kegiatan yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan dari setiap program kegiatan nantinya akan diukur dari indikator kinerja. 

Pendukungan komponen yang ada di Balai Arkeologi Kalimantan Selatan sangat 

menentukan berhasil tidaknya setiap kegiatan yang sudah termuat dalam rencana strategis. 

 

Dengan disusunnya Rencana Strategis 2015 – 2019 Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, 

semoga seluruh program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh pimpinan, peneliti, 

dan staf dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIK RENCANA STRATEGIS DAN TARGET KEGIATAN 2015-2019 
BALAI ARKEOLOGI KALIMANTAN SELATAN 

 
Unit Kerja    :  Balai Arkeologi Banjarmasin 
Visi :  Terwujudnya Hasil Penelitian dan pengembangan bidang Arkeologi yang berdayaguna dalam mendukung pembangunan  

    karakter  dan penguatan jati diri bangsa. 
Misi : 1. Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya arkeologi 

      melalui penelitian, penyebarluasan  informasi hasil penelitian, penyelenggaraan konsultasi, kegiatan ilmiah serta bimbingan 
      edukatif kultural. 

                2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang arkeologi. 
                3. Memberikan rekomendasi mengenai pemanfaatan hasil penelitian arkeologi kepada para pemangku kepentingan. 
                4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM 

 
 

No. Kegiatan/Sub 
kegiatan 

Jenis Output Komponen Satuan Indikator Kinerja Target 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Penelitian dan 
Pengembangan Bidang 
Arkeologi 

Penelitian 1. Pelaksanaan Penelitian 
a. Penelitian arkeologi di 

Provinsi Kalimantan Selatan 
b. Penelitian arkeologi di 

Provinsi Kalimantan Tengah 
c. Penelitian arkeologi di 

Provinsi Kalimantan Timur 
d. Penelitian arkeologi di 

Provinsi Kalimantan Barat  
e. Penelitian arkeologi di 

Provinsi Kalimantan Utara 

Laporan Jumlah hasil 
penelitian bidang 
arkeologi lintas 
disiplin ilmu dan 

tematis 
 

7 7 7 7 10 

  Hasil Penelitian 
Arkeologi 

1. Rapat Koordinasi 
2. Pelaksanaan Kegiatan 

Pengembangan 
a. Pameran Arkeologi  
b. Buku Publikasi Arkeologi 
c. Ceramah/seminar 

Opsi Kebijakan  Jumlah hasil 
penelitian bidang 
arkeologi lintas 
disiplin ilmu dan 

tematis 

4 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

  Rumah 
Peradaban yang 
Dikembangkan 

1. Sinkronisasi Lintas Instansi 
2. Buku Pengayaan 
3. Alat Peraga 
4. Destinasi Pendidikan 

Lokasi Jumlah rumah 
peradaban sebagai 
media pemanfaatan 

hasil penelitian 

 7 1 1 2 



5. Evaluasi dan Laporan arkeologi 
  Layanan 

Perkantoran 
1. Gaji danTunjangan Pegawai 
2. Pemeliharaan Gedung dan 

Halaman Kantor 
3. Pemeliharaan Inventaris 
4. Pemeliharaan Kendaraan 

Bermotor 
5. Langganan Daya dan Jasa 
6. Belanja Perkantoran Sehari 

hari 
7. Langganan Surat Kabar dan 

Majalah 
8. Pengadaan Konsumsi Rapat 

dan Hidangan Tamu 
9. Pengelolaan Keuangan 
10. Pengelolaan SAI 
11. Perjalanan Dinas Pimpinan 

Dalam Rangka Koordinasi dan 
Konsultasi 

Bulan Jumlah Bulan untuk 
Layanan Perkantoran 

 

12 12 12 12 12 

  Layanan 
Dukungan 
Manajemen 
Eselon I 

1. Pembinaan Pegawai 
 

Layanan Jumlah layanan 
perencanaan dan 

anggaran, 
keuangan, 

kepegawaian, dan 
evaluasi kinerja 

yang sesuai 
dengan peraturan 
dan perundangan 

yang berlaku 
 

1 1 1 1 1 

  Layanan Internal 
(Overhead) 

1. Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan 

2. Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin 

Layanan Jumlah layanan 
umum, dan SIMAK 
BMN yang sesuai 
dengan peraturan 
dan perundangan 

yang berlaku 

12 12 12 12 12 
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