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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmatNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Renstra ini menyajikan informasi tentang isu-isu 

strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi, misi, tujuan dan 

sasaran strategis, serta program Balai Arkeologi Sulawesi 

Utara tahun 2020 - 2024. Renstra ini disusun untuk menunjang 

tercapainya misi Balai Arkeologi Sulawesi Utara yaitu 

melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di 

wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo serta 

memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi, dan membangun kerjasama baik nasional maupun 

internasional yang menghasilkan rekomendasi hasil penelitian untuk pemerintah dan masyarakat. 

Renstra Balar Sulut 2020-2024 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan.  

Semoga Renstra ini dapat memberikan gambaran sebagaimana yang diharapkan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran Balai Arkeologi Sulawesi Utara sebagai Unit Pelaksana Teknis dari 

Puslitarkenas, dengan wilayah kerja yang cukup luas yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan 

Gorontalo. 

Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Utara 

 

 

 

Wuri Handoko, S.S. M.Si. 

NIP 197603312006051001 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara sebagai lembaga Pemerintah yang merupakan Unit 

Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib membuat Rencana 

Strategis (Renstra) setiap lima tahun. Renstra ini dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk 

mencapai target di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sulawesi Utara selama 

lima tahun ke depan. Dengan demikian semua kegiatan di lingkungan Balai Arkeologi Sulawesi 

Utara mempunyai panduan yang berupa visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan. 

Renstra ini dibuat untuk menjadi bahan penyusunan Renstra Induk dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, khususnya yang menyangkut bidang kerja Arkeologi di wilayah Sulawesi Utara, 

Sulawesi Tengah dan Gorontalo. 

Renstra tahun 2020 – 2024 dari Kantor Balai Arkeologi Sulawesi Utara ini diharapkan 

dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan, baik di tingkat daerah 

maupun pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu Renstra ini 

diharapkan akan mempermudah pimpinan dan penanggung jawab kelompok kerja serta para 

pelaksana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Disamping itu Renstra ini juga dapat menjadi bahan panduan di dalam melaksanakan program dan 

sebagai media untuk pengendalian, pengawasan dan tolok ukur penilaian hasil pelaksanaan 

program Balai Arkeologi Sulawesi Utara. 

 

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra 

Penyusunan dan pembuatan rencana strategis Balai Arkeologi Sulawesi Utara tahun 2020 

– 2024 dimaksudkan dan ditujukan untuk: 

1. Sebagai bahan penyusunan rencana strategis 2020 – 2024 menyangkut bidang kerja Badan 

Penelitian dan Pengembangan dam Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan dan 

media pengendalian, pengawasan, dan tolok ukur penilaian hasil pelaksanaan program. 

3. Sebagai alat kontrol pimpinan, penanggungjawab kelompok kerja, dan para pelaksana 

kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 
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C. Landasan Hukum 

Penyusunan Renstra Balai Arkeologi Sulawesi Utara berlandaskan pada aturan 

perundangan sebagai berikut: 

1. UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya pada pengaturan 

penelitian dan pemanfaatan; 

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang ditetapkan 

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yang 

ditetapkan dalam peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; 

4. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dan 

Kebudayaan Tahun 2020 – 2024; 

5. Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan dan Perbukuan Kemdikbud tahun 2020 – 2024; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 26 Tahun 2020, tanggal 26 Juni 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan; 

 

D. Kondisi Umum 

Balai Arkeologi Manado adalah salah satu unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kemendikbud, secara koordinatif berada di bawah Pusat Penelitian Arkeologi 

Nasional. Dibentuk tahun 1992 dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor: 0290/0/1992, tanggal 1 Juli 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi, 

khususnya yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi. Balai Arkeologi dipimpin seorang 

Kepala Balai dengan eselon III/a, dibantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV/a dan 

Kelompok Jabatan Fungsional, dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut. 
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Balai Arkeologi Sulawesi Utara terdiri atas Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, dan 

kelompok jabatan fungsional. Kepala Balai Arkeologi Sulawesi Utara adalah jabatan struktural 

eselon III/a, sedangkan Kepala Bagian Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon 

IV/a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan 

perpustakaan Balai Arkeologi Sulawesi Utara. Sementara itu, kelompok jabatan fungsional 

mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsinya didukung oleh 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan peta jabatan 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara, jabatan fungsional Balai Arkeologi Sulawesi Utara dibedakan 

menjadi dua, yaitu jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu 

terdiri atas peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda, dan peneliti pertama. Jabatan fungsional 

umum terdiri atas pengelola data arkeologi, pengolah barang milik Negara, penyusun program, 

anggaran dan laporan, petugas perpustakaan, teknisi pemetaan dan penggambaran, pemroses 

mutasi pegawai, pengadministrasi persuratan, pengolah Surat Perintah Membayar (SPM), 

bendahara pengeluaran, pengolah data ketatalaksanaan, caraka, dan pengadministrasi 

kerumahtanggaan. Balai Arkeologi Sulawesi Utara juga memiliki tenaga non PNS yang terdiri dari 
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satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti. Profil kepegawaian dan profil sarana 

prasana dijelaskan sebagai berikut: 

 
 

E. Potensi dan Permasalahan 

Potensi 

Wilayah kerja Balai Arkeologi Sulawesi Utara yang meliputi provinsi Sulawesi Utara, 

Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo memiliki potensi tinggalan arkeologis yang 

sangat banyak. Hal ini dikarenakan letak geografis dan topografis wilayahnya yang berfungsi 

sebagai jembatan penghubung antara wilayah Nusantara bagian utara dengan jalur migrasi 

masuknya budaya austronesia. Berdasarkan hasil penelitian arkeologi yang pernah dilakukan pada 

ketiga wilayah ini ditemukan berbagai tinggalan arkeologi dari masa prasejarah, Islam dan 

Kolonial dengan temuan yang beragam. Melalui data tersebut diketahui bahwa sumber daya 

arkeologi di ketiga wilayah ini sangat potensial. Selain tinggalan arkeologi terdapat beberapa 

tradisi budaya masa lampau yang masih berlanjut hingga saat ini. Posisi dan kondisi geografis 
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ketiga wilayah kerja ini sangat memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan persentuhan budaya 

yang berasal dari Melanesia dan Austronesia. Potensi tersebut menjadi daya tarik para peneliti 

arkeologi dan disiplin ilmu lainnya untuk melakukan eksplorasi. 

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 merupakan 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. 

 

Permasalahan 

Secara umum, permasalahan yang dihadapi institusi/ lembaga pemerintah sejak 

bergulirnya reformasi hingga saat ini adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah yang disebabkan perjalanan sejarah penyelenggara pemerintahan di masa lalu.  

Tuntutan masyarakat dan stakeholders terhadap terciptanya kepemerintahan yang baik (good 

governance) dalam pengelolaan negara berbasis kepada tiga pilar yaitu adanya transparansi, 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya partisipasi masyarakat 

selaku pengguna akhir (end user). Dalam lingkup tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sulawesi 

Utara, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut. 

1. Lokasi situs-situs arkeologi yang ada, sebagian memiliki akses yang sulit dicapai dengan 

kondisi keamanan yang rawan (gerakan pengacau keamanan), terutama di wilayah sekitar 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang situs arkeologi/ benda purbakala sehingga 

mendorong terjadinya pengrusakan dan bahkan penjarahan temuan tersebut. 

3. Sebagai lembaga penelitian, Balai Arkeologi Sulawesi Utara memiliki jumlah SDM 

peneliti yang masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja. 
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4. Peralatan penelitian yang digunakan masih sangat terbatas dan kurang update dalam 

mendukung kegiatan penelitian. 

5. Kerjasama kemitraan antar lembaga kebudayaan di wilayah kerja belum terjalin dengan 

baik, sehingga penanganan sumber daya arkeologi masih mementingkan ego sektoral.   
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VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS 
 

A. Visi Balai Arkeologi Sulawesi Utara 

 

 

 

B. Misi Balai Arkeologi Sulawesi Utara 

Misi Balai Arkeologi Sulawesi Utara untuk periode lima tahun (2020 – 2024): 

1. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerja sesuai 

kebutuhan untuk pendidikan dan penguatan karakter; 

2. Mengembangkan publikasi; 

3. Meningkatkan SDM; 

4. Meningkatkan pemahaman apresiasi masyarakat terhadap arkeologi; 

 

C. Tujuan Strategis Balai Arkeologi Sulawesi Utara 

Tujuan Strategis Balai Arkeologi Sulawesi Utara untuk periode lima tahun (2020 – 2024): 

 
Tujuan strategis tersebut dirumuskan berdasarkan Sasaran Program dari Pusat Penelitian 

Arkeologi Nasional (Puslitarkenas), yaitu “Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi 

penelitian pendidikan dan kebudayaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 indikator 

kinerja tujuan yang ditetapkan dan ditargetkan untuk dicapai selama periode 2020 – 2024 sesuai 

dengan Indikator Kinerja Program (IKP) Puslitarkenas, yaitu: 

  

“Terwujudnya Lembaga Penelitian yang Mampu 
Mengembangkan dan Memasyarakatkan Arkeologi 

untuk Pendidikan dan Penguatan Karakter” 

 

“Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi 
penelitian pendidikan dan kebudayaan” 
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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. 

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.  

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

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. 

 

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 2 tahun 
sebelumnya di lembaga 
pengindeks. 

Satuan: Publikasi 

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 

 

 

Instansi 2020 2021 2022 2023 2024 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara 1 1 1 2 2 
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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. 

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

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. 

 

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 publikasi ilmiah lain 
oleh para peneliti di lembaga 
pengindeks. 

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 

 

Instansi 2020 2021 2022 2023 2024 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara 1 2 2 2 2 
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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. 

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.  

Persentase hasil penelitian yang dicapai 
pertahun adalah:  

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

𝑃𝑃 =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿5

𝑥𝑥100% 

• 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 

 

Instansi 2020 2021 2022 2023 2024 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara 3 3 3 4 4 
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D. Sasaran Strategis Balai Arkeologi Sulawesi Utara 

Rumusan Sasaran Strategis Balai Arkeologi Sulawesi Utara tahun 2020 s.d. 2024 , yaitu: 

 

Indikator sasaran dirancang dengan tujuan untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengukur 

tingkat pencapaian keberhasilan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran kinerja disertai 

rencana tingkat capaian (target). Sasaran diupayakan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/ 

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. 

Berdasarkan sasaran strategis di atas, indikator kinerja sasarannya adalah sebagai berikut: 

 

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.  

(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. 

Jumlah hasil penelitian arkeologi yang 
dihasilkan oleh Balai Arkeologi. 

 
 
 
Satuan: Laporan penelitian 
Tipe perhitungan: Non Kumulatif 

Unit Pelaksana Sumber Data: 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara Laporan Penelitian Arkeologi 

Indikator Keberhasilan:  

1. Jumlah laporan penelitian arkeologi. 

2. Jumlah bahan rekomendasi kebijakan. 

  

“Tersedianya Hasil Penelitian Arkeologi yang 
berkualitas dan dimanfaatkan dalam pelestarian serta 

pemajuan Pendidikan dan kebudayaan” 
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Dalam tahun renstra 2020 – 2024 ditargetnya akan memenuhi 40 laporan penelitian arkeologi.  

Perhitungan Persentase Target: 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

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

 

Satuan: rumah peradaban 
Tipe perhitungan: Non Kumulatif 

 

Unit Pelaksana Sumber Data: 

Balai Arkeologi Sulawesi Utara Laporan Kegiatan Rumah Peradaban 

 

Target yang dicapai dikatakan memenuhi keberhasilan apabila: 

1. Buku pengayaan digunakan sebagai referensi pembelajaran di sekolah demi menumbuhkan 

kecintaan siswa pada warisan budaya leluhur. 

2. Alat peraga digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu ajar mengenai 

peradaban di masa lampau. 

Tahun 2020: 
(8/40)x100% = 20% 
 
Tahun 2021: 
(16/40)x100% = 40% 
 
Tahun 2022: 
(24/40)x100% = 60% 
 

Tahun 2023: 
(32/40)x100% = 80% 
 
Tahun 2024: 
(40/40)x100% = 100% 
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3. Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perhatian khusus untuk pengembangan 

situs baik dari segi infrastruktur maupun penyediaan informasi yang memadai mengenai situs 

tersebut. 

4. Produk informasi digital dan publikasi media sosial mendapat tanggapan positif dan menjadi 

media komunikasi yang efektif. 

 

Target tahunan yang dimiliki oleh Balai Arkeologi Sulawesi Utara adalah: 

Sasaran 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
Jumlah Hasil 
Penelitian Arkeologi 

8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 

a. Penelitian 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 
b. Fasilitasi dan Diseminasi 
Penelitian Arkeologi 

3 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 

Jumlah Rumah 
Peradaban sebagai 
media pengembangan 
hasil penelitian 
arkeologi 
 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 

Rumah Peradaban 
yang 
Dikembangkan 
 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 

1 Rumah 
Peradaban 
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Meningkatkan penelitian arkeologi berdasarkan tema kewilayahan, kebhinekaan, dan 
kemaritiman.

Meningkatkan kemitraan dengan para pemangku kepentingan (stake holders).

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam menunjang diseminasi 
hasil penelitian.

Pengembangan sarana dan prasarana.

Pengembangan kualitas dan kuantitas ASN.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEGIATAN 
 

A. Arah Kebijakan 

1. Melaksanakan penelitian arkeologi berdasarkan bidang kepakaran masing-masing peneliti 

sesuai dengan wilayah kerja Balai Arkeologi Sulawesi Utara. 

2. Melaksanakan koordinasi, baik instansi pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi Balai Arkeologi Sulawesi Utara. 

3. Menerbitkan jurnal ilmiah hasil penelitian untuk menyebarluaskan informasi hasil penelitian 

arkeologi. 

4. Melaksanakan sosialisasi arkeologi dalam rangka diseminasi hasil penelitian arkeologi 

kepada masyarakat luas. 

5. Mengikutsertakan para peneliti dan pegawai dalam berbagai kegiatan diklat, workshop, 

maupun pertemuan ilmiah. 

6. Melaksanakan pengadaan peralatan penunjang operasional, baik untuk kegiatan lapangan, 

kegiatan kantor, maupun buku-buku referensi penunjang. 

 

B. Strategi Kegiatan 

 

  1 

2 

3

 
4

 
5
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PENUTUP 
 

Renstra Balai Arkeologi Sulawesi Utara periode 2020 - 2024 berisi mengenai visi, misi, 

tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, dan rencana anggaran. 

Renstra ini secara keseluruhan memberikan arah dan target yang akan dicapai selama lima tahun 

kedepan sesuai dengan program besar yang dilakukan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 

sekaligus penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengernbangan 

dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra dicapai melalui dua indikator kinerja. 

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 Sulawesi Utara, untuk 

diwujudkan melalui program, kegiatan, dan anggaran setiap tahun. Keberhasilan dan kegagalan 

dalam merealisasikan isi dokumen Renstra ini merupakan tanggung jawab seluruh pegawai. 

Semoga dengan disusunnya renstra ini, dapat menjadi pemacu kinerja Balar Sulut dalam 

melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan sesuai dengan target pencapaian. 
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