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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Arkeologi Jawa Barat 2015-2019 disusun

sebagai upaya mengonsolidasikan kekuatan dan mengatasi kelemahan organisasi

untuk mendayagunakan peluang yang tersedia dalam menghadapi tantangan dalam

rangka mencapai misi yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun berdasarkan

pengalaman pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan lebih menajamkan

identifikasi berbagai isu kebijakan, memantapkan arah yang harus ditempuh, dan

menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi Balai Arkeologi Jawa Barat. Keseluruhan hal itu diharapkan

lebih mendorong SDM Balai Arkeologi Jawa Barat berkinerja lebih baik untuk

mencapai misi yang telah ditetapkan. Diharapkan Renstra ini dapat menjelaskan

kiprah Balai Arkeologi Jawa Barat dalam upaya untuk menguatkan tata kelola

pembangunan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan kompetensi SDM

aparatur pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kemendikbud.

Renstra ini disusun untuk periode lima tahun ke depan dan seyogianya

dipandang sebagai dokumen yang fleksibel (dinamis) sehingga perlu disesuaikan

dengan setiap perubahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Renstra ini diharapkan

juga dapat mendorong tumbuhnya sikap antisipatif terhadap berbagai kemungkinan

perubahan yang dapat menghambat pencapaian misi organisasi. Dengan demikian,

analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang haruslah merupakan proses

yang berkelanjutan.

Renstra yang telah disepakati bersama ini diharapkan dapat meningkatkan

ketepatan waktu, produktivitas (efisiensi dan efektivitas), dan koordinasi

pelaksanaannya. Desiminasi naskah Renstra ini memungkinkan anggota organisasi

memiliki kesamaan pandang mengenai arah yang ditempuh organisasi. Keberhasilan

implementasinya memerlukan pemahaman yang mendalam disertai komitmen yang

tinggi dan rasa kebersamaan yang kuat serta dilaksanakan secara profesional dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati.

Bandung, Januari 2015
Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat

Dra. Desril Riva Shanti
NIP196012231989032001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran strategis pembangunan kebudayaan melalui penelitian pengkajian,

pemanfaatan data dan informasi arkeologi merupakan salah satu wujud dari upaya

arkeologi dalam memberi sumbangan kepada pembangunan bidang kebudayaan.

Hasil Penelitian arkeologi dapat memberikan sumbangan berupa data tentang

kesatuan sosial budaya Indonesia dengan upaya untuk mengenal jatidiri bangsa,

menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, memberikan kontribusi

terhadap pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Balai Arkeologi Jawa Barat, sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah

memiliki peran, tugas dan fungsi, untuk melalukan kajian-kajian arkeologi di wilayah

kerja yang meliputi di empat provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Lampung. Kajian-kajian

arkeologi yang dilakukan meliputi tiga bidang studi utama, yaitu bidang arkeologi

Prasejarah, bidang  arkeologi Klasik (Hindu-Budha), dan bidang arkeologi Islam

(kolonial). Selain tiga bidang utama tersebut juga dikaji bidang etnoarkeologi, dalam

bentuk terbitan buku ilmiah. Sesuai dengan sifat ilmu arkeologi, penelitian yang

dilakukan berpatokan pada budaya materi (material culture) yang ditinggalkan oleh

nenek moyang. Tinggalan budaya materi tersebut, kemudian direkontruksi untuk

mengetahui budaya dan kehidupan bangsa kita masa lampau.

Hasil kegiatan Balai Arkeologi Jawa Barat penelitian arkeologi yang telah

dilaksanakan, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan acuan penentuan

kebijakan pembangunan. Informasi Arkeologi yang diperoleh khususnya mengenai

sejarah kebudayaan dapat dijadikan sebagai bahan Pendidikan, pengembangan ilmu

pengetahuan maupun kebangsaan. Bahkan beberapa sumber daya Arkeologi di daerah

mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk kebutuhan ekonomi.
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Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkesinabungan pada 5

(lima) tahun kedepan, diperlukan Rencana Startegis (RESTRA) Periode 2015 – 2019,

sebagai bahan acuan penyusunan Program tahunan, dan sebagai media untuk

pengendalian, pengawasan dan tolok ukur penilaian hasil pelaksanaan program Balai

Arkeologi Jawa Barat.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA

Penyusunan dan pembuatan RENSTRA Balai Arkeologi Jawa Barat Tahun

2015 s.d. 2019 ini terutama sekali dimaksudkan dan ditujukan untuk :

1. Menjadi bahan penyusunan RENSTRA 2015 s.d. 2019 yang menyangkut bidang

kerja  Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

2. Dapat dipakai sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program dan kegiatan

selama lima tahun ke depan, dan sebagai media untuk pengendalian, pengawasan,

dan tolok ukur penilaian hasil pelaksanaan program.

3. Memudahkan pimpinan dan penanggung jawab kelompok kerja serta para

pelaksana di dalam mengontrol, menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Arkeologi Jawa Barat

Tahun 2015 s.d. 2019 disusun berdasarkan pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang

ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 s.d. 2019,

yang ditetapkan dalam peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010;

3. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian dan

Kebudayaan Tahun 2015 – 2019

4. Rencana Strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan Kemdikbud tahun 2015-2019;
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5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal

9 Oktober 2015, tentang Organisasi Tata Kerja Balai Arkeologi;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Balai Arkeologi Jawa Barat

Tahun 2015 s.d. 2019.

D. Kondisi Umum

Balai Arkeologi Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada

di daerah, bedasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56

Tahun 2012, tanggal 20 Juli 2012, tentang Organisasi Tata Kerja Balai Arkeologi,

Balai Arkeologi merupakan satuan kerja (satker) dibawah Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah diperbarui dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 9 Oktober

2015, tentang Organisasi Tata Kerja Balai Arkeologi, Balai Arkeologi Bandung,

berubah menjadi Balai Arkeologi Jawa Barat merupakan Satker dibawah Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai

Arkeologi Jawa Barat merupakan satuan kerja eselon III, yang terdiri dari Kepala

Balai Arkeologi Jawa Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Fungsional Tertentu,

yang didukung dengan tenaga fungsional umum serta tenaga kontrak/honorer.

E. Struktur Organisasi

Balai Arkeologi Jawa Barat berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor : 27 Tahun 2015, tanggal 9 Oktober 2015, tentang Organisasi

Tata Kerja Balai Arkeologi dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

KEPALA

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL
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Tugas Fungsi Balai Arkeologi Jawa Barat adalah :

“Melakukan Penelitian dan Pengembangan Arkeologi di wilayah kerjanya

berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan” Dalam

melaksanakan tugas, Balai Arkeologi Jawa Barat menyelenggarakan beberapa fungsi:

a. Penelitian arkeologi;

b. Pelaksanaan analisis dan interprestasi benda-benda arkeologi;

c. Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi;

d. Publikasi hasil penelitian arkeologi; dan

e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar.

Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan pedoman yang harus diterapkan dan

dilaksanakan di dalam menyusun dan pelaksanaan program tahunan maupun lima

tahunan. Setiap kalimat maupun butir-butir yang diuraikan di dalam Tugas Pokok dan

Fungsi ini adalah merupakan kekuatan dan kepastian hukum sebagai landasan di

dalam penyusunann program tahunan dan lima tahunan.

F. Potensi dan Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi Balai Arkeologi Jawa Barat dengan

wilayah kerja yang meliputi empat Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta,

Banten dan Provinsi Lampung. Terdapat ratusan situs arkeologi belum di tangani

disamping situs-situs yang sudah ditangani tetapi belum optimal, dengan kata lain

masih terdapat situs-situs yang informasi sejarah budaya, serta masyarakatnya belum

digali secara maksimal. Untuk menggali dan mengungkap sejarah budaya dan

masyarakat masa lalu diperlukan sumberdaya manusia dan dana yang memadai.

Sampai saat ini kebutuhan sumberdaya tersebut belum tercukupi. Hal ini

menimbulkan pemasalahan tersendiri bagi Balai Arkeologi Jawa Barat dalam

memenuhi tugas dan fungsinya, serta pencapaian sasarannya. Persoalan lain adalah

banyaknya situs-situs arkeologi yang belum terkaji secara mendalam, ini berpengaruh

pada pemasyarakatan hasil penelitian yang diharapkan.

Tersebarnya situs-situs arkeologi di empat Provinsi yang meliputi hampir 50

Kabupaten/kota, hingga saat ini baru sebagian kecil yang diimbangi dengan

komunikasi yang lancar dan berkesinambungan antara Balai Arkeologi dengan
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Pemerintah Daerah khususnya Tingkat II yang menguasai aset sumberdaya arkeologi.

Hal ini mengakibatkan kurangnya sinergitas terhadap pengelolaan sumberdaya

arkeologi.

Dewasa ini, arkeologi belum dikelola potensinya secara maksimal dan

profesional, dikarenakan perhatian pemerintah terhadap masalah-masalah kebudayaan

masih belum maksimal. Permasalahan klasik yang selalu muncul dalam lembaga-

lembaga di daerah adalah masalah koordinasi lembaga terkait. Salah satu faktornya

adalah belum saling tahu atau mengenal lembaga-lembaga budaya seperti Balai

Arkeologi, dan sering terjadinya penggantian/rotasi pejabat terkait di daerah. Masih

kurangnya sosialisasi diperkirakan juga sebagai salah satu penyebabnya, seperti

diketahui bahwa Balai Arkeologi Jawa Barat, yang mempunyai wilayah kerja 4

(empat) yaitu provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung kegiatan

sosialisasi belum dapat menjangkau  secara merata. Berkaitan dengan hal ini, kedepan

Balai Arkeologi dalam merancang program kerja khususnya penelitian yang akan

dilakukan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga dapat dimanfaatkan

oleh pemerintah daerah.

Kendala utama dalam mengatasi permasalahan penelitian arkeologi di daerah,

adalah masalah sumberdaya manusia (SDM) peneliti. Secara kuantitas dan kualitas

masih kurang dari harapan ideal sebuah lembaga penelitian.
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BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Balai Arkeologi Jawa Barat (Balar Jabar) merupakan salah satu UPT

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah di bawah Badan

Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud bertekad untuk mendukung pencapaian

visi Balitbang 2025 "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan

Kamil/Insan Paripurna) dan visi Kemendikbud 2015 “Terbentuknya Insan serta

Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan

Gotong Royong”. Tugas Balitbang Kemendikbud berdasarkan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, adalah melaksanakan penelitian

dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan dengan fungsi meliputi: (1)

Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan

di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; (2) Pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; (3) Pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta

kebudayaan; (4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan

(5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tugas dan fungsi Balitbang Kemdikbud dengan demikian memiliki implikasi yang

luas dalam implementasi pembangunan pendidikan nasional dan kebudayaan. Tugas

dan fungsi ini mencakup perumusan kebijakan dan evaluasi implementasinya guna

penyempurnaannya ke depan secara berkelanjutan. Hal ini mendukung tugas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang penting dan strategis serta

bersinggungan langsung dan tidak langsung dengan masyarakat. Terlebih bahwa

akses terhadap pendidikan yang bermutu, dengan paradigma universalnya yaitu

pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat, pendidikan untuk

semua, dan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan



Renstra Balar Jabar 2015 s.d. 2019 7

berkelanjutan, merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara. Pada ujungnya

keberhasilan pembangunan pendidikan nasional akan bermuara pada tercapainya

learning society dan tujuan pembangunan nasional. Inilah landasan ideologis dari

pembangunan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Undang-Undang

Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa. Balitbang Kemdikbud, dengan demikian,

memegang peran strategis sebagai salah satu knowledge infrastructure penting dalam

proses pencapaian tujuan tersebut. Hal ini menuntut Balitbang Kemdikbud untuk

dapat mengembangkan diri secara sistematis dan berkelanjutan hingga mampu

menjadi sebuah institusi pemeran utama dalam perumusan pembaharuan kebijakan

pembangunan pendidikan nasional berbasis penelitian dan pengembangan.

Kemampuan Balitbang untuk menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan

berguna merupakan suatu keniscayaan.

A. Visi Balai Arkeologi Jawa Barat

Dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Balitbang Kemendikbud Balai

Arkeologi Jawa Barat mempunyai Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan bidang arkeologi yang berdaya

guna dalam mendukung pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa”

Visi ini merupakan gambaran yang berkaitan dengan pandangan ke depan

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, untuk dapat dijadikan pedoman

kerja bagi instansi Balai Arkeologi Jawa Barat. Visi ini juga merupakan rambu-rambu

yang mengingatkan ke arah mana instansi ini akan bertolak. Dengan pedoman visi ini

diharapkan kinerja Balai Arkeologi Jawa Barat dapat berkarya secara konsisten dan

tetap eksis, antisipatif, kreatif, inovatif, dan produktif.

B. Misi Balai Arkeologi Jawa Barat :

Untuk mencapai visi di atas, Balitbang Kemendikbud menetapkan misi

sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengkaijian arkeologi

2. Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian arkeologi.

3. Meningkatkan jaringan kerja dengan lembaga terkait.
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4. Merekomendasikan Hasil Penelitian untuk penanganan dan pemanfaatan

Sumberdaya arkeologi.

5. Memajukan kebudayaan daerah

Misi dimaksud adalah merupakan tugas yang diemban berkaitan dengan visi

serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi Balai Arkeologi Jawa Barat.

Tugas pokok dari instansi ini adalah melakukan penelitian arkeologi, dan selanjutnya

menginformasikan, melestarikan dan memberdayakannya untuk masyarakat luas. Jadi

fungsi dari instansi Balai Arkeologi Jawa Barat adalah sebagai instansi yang

mengungkap, menginformasikan, melestarikan dan memberdayakan sejarah dan

warisan budaya manusia masa lalu, untuk kepentingan masyarakat serta pemerintah.

Oleh sebab itu misi yang diemban oleh instansi ini juga berkaitan dengan hal-hal

tersebut.

C. Tujuan Strategis Balai Arkeologi Jawa Barat

Tujuan kegiatan Balai Arkeologi Jawa Barat selama  1 hingga 5 tahun (2015

s.d. 2019) ke depan adalah mengumpulkan dan melengkapi data arkeologi untuk

merekonstruksi dan menggambarkan secara lebih optimal tentang sejarah

kebudayaan, cara-cara hidup serta proses kebudayaan manusia masa lalu di wilayah

Kerja Balai Arkeologi Jawa Barat, serta menginformasikannya kepada masyarakat

luas. Selain itu kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pelestarian dan apresiasi

masyarakat pada warisan budaya masa lalu itu dengan meningkatkan kebijakan

program penelitian, program pengembangan informasi, program pengembangan SDM

dan program pengembangan Sarana-Prasarana.

Tujuan strategis Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2015-2019 dirumuskan

berdasarkan tugas fungsi yang tercermin dalam visi dan misi Balai Arkeologi Jawa

Barat 2015-2019,  yaitu: “Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan bidang

arkeologi”.

Sesuai dengan tujuan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai di dalam

kegiatan Kantor Balai Arkeologi Jawa Barat adalah :

1. Melakukan penelitian arkeologi secara tematis dan eksploratif di wilayah kerja

Balai Arkeologi Jawa Barat.
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2. Melaksanakan pengkajian nilai-nilai budaya masa lalu sebagai landasan

pembangunan.

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang professional di Balai Arkeologi Jawa

Barat.

4. Terjalinnya kemitraan yang sinergis di wilayah kerja.

5. Melakukan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian melalui penyebarluasan

informasi.

D. Sasaran Strategis Balai Arkeologi Jawa Barat :

Sedangkan sebagai pengukuran untuk pencapaian sasaran indikator yang

dipakai adalah sebagai berikut:

a. Untuk meningkatnya upaya pengungkapan tinggalan budaya masa lalu,

indikatornya adalah: jumlah penelitian, jumlah situs, dan jumlah

penulisan;

b. Untuk meningkatnya kerjasama/kemitraan, indikatornya ialah frekuensi

kerjasama serta peningkatan jumlah stake holder;

c. Untuk meningkatnya apresiasi masyarakat, indikatornya adalah :

pemahaman masyarakat tentang sejarah budaya, menurunnya tingkat pencurian

dan pengrusakan BCB, serta meningkatnya permintaan akan informasi dan

penerbitan.

d. Untuk meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan peninggalan budaya,

indikatornya adalah : peningkatan jumlah BCB, dan objek budaya sebagai sarana

pendidikan..

Stratejik yang diterapkan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran

tersebut dapat diuraikan dalam bentuk kebijakan dan program kegiatan.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan.

Arah kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud tercermin

pada Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan  Kebudayaan

“Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pendidikan dan kebudayaan.”

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut

merupakan penjabaran dari salah satu misi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Meningkatkan profesionalitas

kelembagaan dan sumber daya untuk  mendukung  dan melaksanakan penelitian dan

pengembangan yang bermutu dan relevan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam

kebijakan pembaharuan sistem pendidikan dan kebudayaan.

Mengembangkan “sumber daya pendidikan dan kebudayaan ”. Misi yang akan

dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan  Kebudayaan

merupakan manifestasi fungsi yang menjadi tugas Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan dan  Kebudayaan, yaitu pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan, serta pengelolaan data dan informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka

pada kurun waktu 5 tahun kedepan (2015 s.d. 2019) Badan Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan dan  Kebudayaan akan melaksanakan 6 (enam) misi

pokok, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan sumber daya untuk  mendukung

dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bermutu dan relevan agar

dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan sistem pendidikan

dan kebudayaan.

2. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran serta perbukuan yang berkualitas

dan relevan dengan tujuan pembangunan nasional.

3. Mengembangkan sistem penilaian yang mencerdaskan dan mampu mendorong

peningkatan mutu pendidikan yang terukur dan berkelanjutan.
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4. Mengembangkan sistem informasi manajemen mutu dan hasil penilaian

pendidikan pada satuan pendidikan sebagai ekosistem proses pembudayaan dan

peberdayaan peserta didik sesuai paradigma pembangunan pendidikan  nasional.

5. Meningkatkan standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang akuntabel

untuk mewujudikan cita-cita dan jadi diri bangsa sesuai kebutuhan akan

peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan

kebudayaan dalam konteks kehidupan global.

6. Mengembangkan sistem perumusan kebijakan dan inovasi  pendidikan dan

kebudayaan dalam membangun insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan

yang berkarakter belandaskan gotong royong sebagai suatu Gerakan Pencerdasan

Bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal

Ika.

Berdasarkan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

dan kebudayaan dilaksanakan untuk tujuan peningkatan kapasitas sumberdaya

pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, akan

dilaksanakan melalui 2 sasaran pokok yaitu :

a) Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang

pendidikan dan kebudayaan;

b) Meningkatnya kapasitas nasional untuk penelitian dan pengembangan di bidang

pendidikan dan kebudayaan;

3.2. Arah Kebijakan Balai Arkeologi Jawa Barat

Arah kebijakan Balai Arkeologi Jawa Barat yang merupakan bagian dari arah

kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai

dengan visi dan misi, tujuan, sasaran, dan program sebagaimana yang dirumuskan

dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

adalah (1) pengembangan organisasi dan manajemen, (2) pengembangan sumber daya

manusia, (3) penajaman arah dan agenda penelitian dan pengembangan, dan (4)

pengembangan jejaring dan kerja sama.

Berkaitan dengan tugas Balitbang Kemdikbud dan Puslit Arkenas dalam

mendukung kebijakan Nawacita maka dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan (2015-
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2019) tema penelitian arkeologi Balai Arkeologi Jawa Barat diarahkan pada issu

strategis mengenai kebhinekaan, dan Program Rumah Peradaban.

1) Program Penelitian Kebhinekaan

Penelitian kebinekaan atau keragaman adalah karakter mendasar yang selalu

mengisi ruang dan waktu keindonesiaan kita. Kebinekaan itu menjadi semakin

kompleks ketika bumi nusantara didatangi dan dihuni manusia – para leluhur kita.

Bukti-bukti mengkonfirmasikan kebinekaan sudah tercipta sejak kehadiran manusia

pertama di Nusantara hingga penutur Austronesia sejak 4000 tahun yang lalu dan

menghasilkan kebinekaan sekarang. Kebinekaan itu sebuah nilai luhur yang terwujud

dari kemampuan manusia-manusia Nusantara mengadaptasikan diri pada keragaman

lingkungan dan berinteraksi dengan dunia luar. Lebih jauh lagi, kebinekaan itu

menyadarkan kita pada persaudaraan sejati yang berakar dari budaya para leluhur kita

sejak mereka meniti kehidupan di Nusantara di masa silam. Satu dalam keragaman

adalah fakta yang semestinya menjadi visi besar kita dalam membangun peradaban

khas Indonesia. Kesadaran akan keniscayaan itu sudah disadari para founding fathers

hingga sepakat menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang Negara. Ini

sebuah capaian konseptual yang senantiasa mengingatkan kita akan karakter yang

melekat pada kehidupan berbangsa. Di sini kita semua terpanggil memelihara dan

mengembangkannya agar karakter itu semakin nyata sebagai kepribadian bangsa.

Namun sebuah fakta bahwa di era reformasi kini, bukan soliditas, kebersamaan, dan

persaudaraan bangsa yang tercipta, tetapi sebaliknya - carut marut kehidupan oleh

konflik-konflik yang merajalela dengan latar belakang yang berbeda-beda. Visi

penelitian kebinekaan secara komprehensif untuk dapat menjawab kapan, di mana,

oleh siapa, bagaimana, dan mengapa kebinekaan Nusantara terjadi.

Terkait dengan kebijakan Program penelitian di bidang arkeologi, maka

kegiatan penelitian arkeologi yang dilakukan di lingkungan Balai Arkeologi Jawa

Barat dengan tema sebagai berikut :

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

gambaran mengenai proses dan hunian yang telah terjadi di Nusantara secara

konprehensif berdasarkan data sebaran, baik fisik manusia maupun distribusi

budayanya selama Kala Plestosen dan Holosen.
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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. Perdaban dan Budaya awal Sejarah, merupakan penelitian yang ditujukan

untuk mengungkapkan pereode masa sejarah pada tahap awal.

d. 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.

e. Peradaban Pengarus Kebudayaan Islam Nusantara merupakan merupakan

membentukan budaya dan peradaban dengan masuknya budaya Islam, yang

diperkirakan dimulai sekitar abad ke 13.

f. Peradaban Pengaruh Kebudayaan Kolonial di Indonesia, merupakan penrauh

kolonial mengacu pada sejak kehadiran bangsa Eropa sampai dengan berakhirnya

penjajahan Jepang.

Program Penelitian Arkeologi pertahun direncanakan antara 10 sampai dengan

12 kali penelitian, di antaranya berupa kajian tentang Penelitian Arkeologi tentang

Kebhinekaan di kerja Balai Arkeologi Jawa Barat.

2) Program Rumah Peradaban

Program prioritas kedua dalam menjadikan arkeologi bermanfaat bagi bangsa

adalah pembangunan “Rumah Peradaban”. Program ini sangat mendukung program

Nawa Cita, khususnya cita ke-8 (pembangunan karakter bangsa) dan cita ke-9

(membangun Rumah Pusat Kebudayaan). Seperti apa sebenarnya konsep Rumah

Peradaban itu? Sederhananya Rumah Peradaban merupakan sarana edukasi dan

pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi untuk memberikan pemahaman tentang

sejarah dan nilai-nilai budaya masa lampau dalam upaya melek budaya, pencerdasan

bangsa, penumbuhan semangat kebangsaan, dan sumber inspirasi bagi pengembangan

budaya yang berkepribadian.
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Balai Arkeologi Jawa Barat sebagai pusat data dan informasi di Wilayah

Kerja adalah sebuah potensi yang memuat nilai-nilai penting bagi masyarakat dalam

mengadapi masalah aktual dan globalisasi, seperti kesinambungan budaya dan

peradaban. Arkeologi berperan dalam politik forgetting and remembering

(membangun memori kebangsaan). Di sini rumah peradaban bukan sekedar

memeragakan benda-benda, tetapi yang tak kalah penting mengangkat nilai-nilai di

balik itu, seperti perilaku dalam mencapai kemajuan di masa lalu. Rumah peradaban

bicara masa lampau untuk kekinian dan masa datang.

Rumah Peradaban Kegiatan pasca penelitian merupakan bagian dari kegiatan

Program Pengembangan Informasi yang dilakukan. Dalam hal ini akan dilakukan 4

kegiatan utama yang meliputi :

a. Pengelolaan dan pengolahan data, merupakan langkah lebih lanjut yang

dilakukan untuk menindaklanjuti hasil penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan

dalam bentuk analisis hasil temuan, seperti analisis pertanggalan dan analisis-

analisis lainnya, serta duplikasi temuan yang dilaksanakan sebagai bagian dari

Program Pengembangan Informasi.

b. Produksi Informasi Budaya dilaksanakan dalam bentuk penerbitan buku,

website, film dokumenter dan lain-lain adalah merupakan salah satu Program

Pengembangan Informasi.

c. Penyuluhan dan Pelayanan Publik, dilaksanakan dalam bentuk perpustakaan

arkeologi, dokumentasi, diskusi arkeologi, sekolah arkeologi, kemah arkeologi

dan pameran arkeologi, adalah bagian dari Program Rumah Perdaban.

d. Analisis, Penerbitan, Dokumentasi dan Sosialisasi atau  Penyebarluasan,

merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan penelitian arkeologi

sehingga merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.

3) Program Pengembangan SDM;

Program Pengembangan SDM merupakan kegiatan penunjang penelitian

terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

a. Peningkatan Kemampuan SDM termasuk peneliti dan tenaga teknis serta tenaga

administrasi sesuai dengan   kompetensinya

b. Rekruitmen SDM
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4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana merupakan kegiatan

penyelenggaraan perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung

Tugas Fungsi yang terdiri dari :

a. Peningkatan alat pengolah data

b. Peningkatan gedung

c. Peningkatan alat perekaman data

d. Peningkatan alat laboratorium

e. Peningkatan alat penelitian

f. Peningkatan alat lapangan

g. Peningkatan alat administrasi

3.3. Strategi

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan tersebut di atas, maka strategi pelaksanaan

program kerja Balai Arkeologi Jawa Barat 2015 s.d. 2019, ditempuh melalui lima

strategi, yang dilakukan dengan cara :

a. Melaksanakan penelitian arkeologi secara tematis dan eksploratif;

b. Melaksanakan pengkajian nilai-nilai budaya masa lalu sebagai landasan

pembangunan;

c. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang professional;

d. Menjalin kemitraan yang sinergis dengan instansi terkait di wilayah kerja;

e. Melaksanakan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian melalui penyebarluasan

informasi.

3.4. Program dan Kegiatan Pokok

Implementasi arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran organisasi, dituangkan dalam susunan program dan kegiatan. Rumusan

program dan kegiatan tersebut merujuk dari tugas pokok dan fungsi Balai Arkeologi

Jawa Barat.

Secara umum, program dan kegiatan pokok Balai Arkeologi Jawa Barat

ditunjukkan dalam tabel pada halaman berikut :
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Tabel 3.1
Sasaran Program dan IKK

Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud
Balai Arkeologi Jawa Barat

NO. SASARAN PROGRAM IKK
1. Tersedianya hasil penelitian

dan pengembangan
arkeologi

Hasil Penelitian Arkeologi

Rumah Peradapan Yang Dikembangkan

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Pokok Balai Arkeologi Jawa Barat

NO PROGRAM KEGIATAN POKOK
PELAKSANA
KEGIATAN

1 2 3 4
1 Penelitian Arkeologi

Kebhinekaan
a. Manusia Purba, Budaya dan

Lingkungannya
Arkeologi Prasejarah

b. Manusia Budaya Akhir Plestosen Arkeologi Prasejarah

c. Peradaban dan Budaya Awal
Sejarah

Arkeologi Sejarah

d. Peradaban Pengaruh Kebudayaan
Hindhu Budha di Indonesia

Arkeologi Prasejarah

e. Peradaban Pengaruh Kebudayaan
Islam Nusantara

Arkeologi Prasejarah

f. Peradaban Pengaruh Kebudayaan
Kolonial di Indonesia

Arkeologi Prasejarah

g. Penelitian Penanggulan Kasus
Arkeologi Prasejah dan

Sejarah
2 Rumah Peradaban a. Pengelolaan dan pengolahan data Pengolah Data

b. Produksi Informasi Budaya Pengelola Redaksi
c. Penyuluhan dan Pelayanan Publik Panitia Kegiatan
d. Analisis, Penerbitan, Dokumentasi

dan Sosialisasi atau
Penyebarluasan

Pengelola Laboratorium

3

Peningkatan
Kemampuan
SDM sesuai dengan
bidang kompetensinya

Diklat fungsional jenjang peneliti Diklat di Tingkat Pusat
Kursus Diklat di Tingkat Pusat

Ceramah/Diskusi Ilmiah Panitia Diskusi Ilmiah

4 Reqruitmen Pegawai
S1, S2, S3

Panitia PusatDIII
SLA

5

Peningkatan peralatan
laboratorium,
pengolahan data, dan
penelitian lapangan.

Pengadaan Peralatan laboratorium,
pengolahan data, dan penelitian
lapangan

Panitia Pengadaan Barang Jasa
dan Pejabat Pengadaan Barang

Jasa
Pengadaan Buku Perpustakaan

6
Peningkatan sarana dan
prasarana kerja. Pengadaan Peralatan Kantor

Panitia Pengadaan Barang Jasa
dan Pejabat Pengadaan Barang

Jasa
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

A. Target Kinerja

Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas

dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam

pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program

dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya semakin akuntabel (accountable). Saat ini Renstra adalah bagian dari

konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai

dalam periode 2015-2019. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap

tahun selama kurun waktu lima tahun (2015-2019). Keberhasilan pencapaian kinerja

Sasaran Program (SP) pada Balai Arkeologi Jawa Barat dapat diukur dari

ketercapaian target Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut ini penjabaran Sasaran

Program (SP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Program Penelitian dan

Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disajikan pada Tabel

4.1.

Tabel 4.1
Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari

Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud
Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi

KODE SP/IKK Sat
Kondisi

Awal
2014

2015 2016 2017 2018 2019

SP Tersedianya hasil penelitian
dan pengembangan arkeologi

IKK Hasil Penelitian Arkeologi Dok 16 16 14 13 15 20

IKK
Rumah Peradabaan yang
Dikembangkan

Dok 5 4 5 4 2 3

IKK
Informasi hasil penelitian dan
pengembangan arkeologi

Orang 1.430 7 700 1600 3000 3000

IKK
Layanan Dukungan Manajemen
Eselon I

Layanan 1 1 1 1 1 1

IKK Layanan Internal (Overhead) Layanan 1 1 1 1 1 1
IKK Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 1 1 1
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B. Kerangka Pendanaan

Sebagai pendukung pencapaian visi dan misi Balai Arkeologi Jawa Barat

untuk melaksanakan tugas fungsi yaitu penelitian dan pengembangan di bidang

arkeologi, memerlukan pula dana yang memadai untuk melaksanakan

program/kegiatannya. Perkiraan kebutuhan dana untuk pelaksanaan program

penelitian dan pengembangan selama periode 2015-2019 yang disajikan pada Tabel

4.2.

Tabel 4.2
Perkiraan Pendanaan Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi
Tahun 2015 – 2019

NO KEGIATAN

ALOKASI (Dalam Ribuan Rp.) Total
Alokasi

(2015-2019)
(Ribuan Rp)

2015 2016 2017 2018 2019

1

Tersedianya hasil
penelitian dan
pengembangan
arkeologi

1.1
Hasil Penelitian
Arkeologi

122.705,- 1.119.983,- 1.077.401,- 2.877.692,- 5.317.086,- 10.514.867,-

1.2
Rumah Peradabaan
yang Dikembangkan

328.052,- 1.581.878,- 696.090,- 653.341,- 873.723,- 4.133.084,-

1.3
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I 102.645,- 143.304,- 154.183,- 154.317,- 215.000,- 769.449,-

1.4
Layanan Internal
(Overhead)

765.839,- 189.000,- 82.135,- 965.800,- 512.000,- 2.514.774,-

1.5 Layanan Perkantoran 2.011.174,- 3.250.403,- 4,724.476,- 4.883.719,- 4.611.795,- 19.481.567,-
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Balai Arkeologi Jawa Barat 2015 s.d. 2019 merupakan

bagian dari Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan dan secara teknis merupakan bagian dari Pusat

Penelitian Arkeologi Nasional. Oleh karena itu tujuan dan sasaran dalam Rencana

Strategis Balai Arkeologi Jawa Barat merupakan bagian integral dari sasaran Badan

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Penelitian dan

Pengembangan Arkeologi Nasional.

Hasil akhir yang ingin dicapai adalah meningkatkan penelitian di bidang

arkeologi, kompetitif, dan berguna bagi ilmu pengetahuan. Kinerja tersebut dapat

diukur melalui : (1) Peningkatan hasil penelitian dibidang arkeologi di wilayah kerja

Balai Arkeologi Jawa Barat, (2) Peningkatan Rumah Perdaban yang dikembangkan

dalam bentuk penerbitan buku ilmiah, Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Arkeologi, Kemah arkeologi, dan Pameran arkeologi, (3) Meningkatkan kemampuan

SDM dalam bentuk diklat fungsional, diklat teknis, diklat administrasi, diskusi

ilmiah, seminar, dan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA), (4) Meningkatkan

pengembangan SDM dan pengembangan Sarana dan Prasarana.

Rencana Strategis Balai Arkeologi Jawa Barat 2015 s.d. 2019, merupakan

bagian dari dokumen perencanaan Tugas Pokok dan fungsi Balai Arkeologi Jawa

Barat, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2015

sampai dengan tahun 2019.

Bandung, Januari 2018
Kepala Balai Arkeologi Jawa Barat

Dra. Desril Riva Shanti .
NIP. 196012231989032001
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LAMPIRAN-1
MATRIKS RENSTRA

BALAI ARKEOLOGI JAWA BARAT 2015 – 2019

Visi : “Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan bidang arkeologi yang berdaya guna dalam mendukung pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa”

Misi : 1. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengkaijian arkeologi
2. Memasyarakatkan hasil-hasil penelitian arkeologi.
3. Meningkatkan jaringan kerja dengan lembaga terkait.
4. Merekomendasikan Hasil Penelitian untuk penanganan dan pemanfaatan Sumberdaya arkeologi.
5. Memajukan kebudayaan daerah

NO KEBIJAKAN PROGRAM JUDUL TEMA SATUAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

2015 - 2019
2015 2016 2017 2018 2019

A. Penelitian
Arkeologi

Penelitian Arkeologi Kebhinekaan a. Manusia Purba, Budaya dan Lingkungan Naskah 0 1 1 1 1
b. Manusia Budaya Akhir Plestosen 2 2 2 2 2
c. Peradaban dan Budaya Awal Sejarah Naskah 2 1 1 1 1
d. Peradaban Pengaruh Kebudayaan

Hindhu Budha di Indonesia
Naskah 1 1 1 1 1

e. Peradaban Pengaruh Kebudayaan Islam
Nusantara

Naskah 1 1 1 1 1

f. Peradaban Pengaruh Kebudayaan
Kolonial di Indonesia

Naskah 6 6 4 6 7

g. Penelitian Penanggulangan Kasus
Arkeologi  di Wilayah Kerja

Naskah 1 1 1 1 2

B. Pengembangan
Arkeologi

Rumah Peradaban a. Pengelolaan dan pengolahan data Bulan 12 12 12 12 12
b. Produksi Informasi Budaya Bulan 12 12 12 12 12
c. Penyuluhan dan Pelayanan Publik Kegiatan 3 3 4 2 3
d. Analisis, Penerbitan, Dokumentasi dan

Sosialisasi atau  Penyebarluasan
Bulan 12 12 12 12 12

C Pengembangan
SDM

1. Peningkatan Kemampuan SDM sesuai
dengan bidang kompetensinya

a. Diklat fungsional jenjang peneliti Orang 4 4 4 4 4
b. Kursus Orang 5 5 5 5 5
c. Ceramah/Diskusi Ilmiah Kegiatan 8 8 8 8 8

2. Reqruitmen Pegawai a. S1 Orang 2 1 - 1 1
b. DIII Orang 1 1 1 - -
c. SLA Orang 3 2 1 1 1

D Pengembangan
Sarana dan
Prasarana

1. Peningkatan peralatan laboratorium,
pengolahan data, dan penelitian
lapangan.

a. Pengadaan Peralatan laboratorium,
pengolahan data, dan penelitian lapangan

Unit 11 1 9 9 10

b. Pengadaan Buku Perpustakaan Eksemplar 10 10 10 10 10
2. Peningkatan sarana dan prasarana

kerja.
Pengadaan Peralatan Kantor Unit 7 16 16 16 16
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