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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai Pelestarian Situs Manusia 
Purba (BPSMP) Sangiran dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2020 
tepat waktu, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah. 

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan 
beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian 
Kinerja (PK) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran Tahun 2020. Pada 
tahun 2020, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menetapkan 1 
(satu) Sasaran Kegiatan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target 
kinerja yang ditetapkan dalam PK telah berhasil direalisasikan, dengan sejumlah 
kendala yang teridentifikasi dan harus diselesaikan di waktu mendatang 
bersama pemangku kepentingan terkait.  

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak 
permasalahan yang dihadapi, antara lain terkait penyebaran pandemi COVID-19 
di Indonesia sejak bulan Maret 2020, yang sangat berdampak terhadap 
berbagai sektor dan juga pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yang mana 
pemerintah perlu melaksanakan optimalisasi dan efisiensi anggaran. Selain 
ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan dengan perencanaan, penyederhanaan 
birokrasi pemerintah juga memerlukan penyesuaian yang terus diupayakan 
untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik, dengan dukungan seluruh pegawai 
dan pemangku kepentingan.   

Laporan Kinerja ini juga merupakan laporan pertanggungjawaban kepada 
publik dan pihak lain yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan Balai 
Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, sebagaimana Laporan Kinerja ini 
memuat aspek keuangan yang secara langsung mengkaitkan hubungan antara 
dana yang dibelanjakan dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya Laporan 
Kinerja, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang 
telah dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran selama 
tahun Anggaran 2020. 
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Semoga Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2020 Balai Pelestarian 
Situs Manusia Purba Sangiran ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan 
kinerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran  pada masa yang akan 
datang. 

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pegawai 
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang telah aktif menyesuaikan 
dengan dinamika dan situasi, dalam rangka mewujudkan kegiatan yang telah 
diprogramkan pada tahun 2020. 

Sragen, 29 Januari 2021
Kepala,
BPSMP Sangiran 
 

Iskandar Mulia Siregar
NIP 196911181999031001
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 RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran tahun 2020 
menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran kegiatan dengan satu indikator 
kinerja kegiatan, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 
Tingkat ketercapaian ataupun tidaknya indikator akan diuraikan lebih lanjut 
dalam Bab III. 

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran telah menyusun Rencana 
Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan selama tahun anggaran 2020, serta target indikator kinerja hasil 
(outcome) dan keluaran (output). Telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 
1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk pengukuran 
kinerja. 

Jika dilihat dari realisasi kinerja dari 1 (satu) indikator tersebut menunjukkan 
capaian kinerja sangat baik (capaian>100%) karena mampu mencapai target 
199,06%. Apabila dilihat dari serapan anggarannya pada 1 (satu) indikator tersebut, 
sebanyak 1 (satu) IKK capaian kinerja anggarannya baik (85%≤capaian<100%) 
karena mampu mencapai 91,23%. 

Capaian kinerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran melalui 
indikator kinerja kegiatan Cagar Budaya yang Dilestarikan (dilindungi, 
dikembangkan, dan dilestarikan). Program tersebut merupakan Prioritas 
Nasional (PN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun capaian 
keduanya pada tahun 2020 dan trennya selama lima tahun ini adalah sebagai 
berikut:

IKK : Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan

Grafik 1.1. Capaian IKK 
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Grafik 1.2. Kinerja Keuangan

  

Adapun anggaran Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk 
tahun 2020 sebesar Rp20.937.018.000,00 dan capaian kinerja keuangannya 
dapat dikategorikan baik (85%≤capaian<100%) dengan jumlah serapan 
Rp19.100.876.949,00 atau sebesar 91,23%.

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya 
pencapaian target antara lain:  

1. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, 
turut mempengaruhi kegiatan-kegiatan instansi yang bersifat tatap 
muka dan pengumpulan massa, sehingga mempengaruhi pelaksanaan 
kegiatan.

2. Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder atau Organisasi Perangkat 
Daerah yang belum optimal karena dampak pandemi COVID-19 dan 
fokus stakeholder pada penanganan wabah, menyebabkan tidak berjalan 
atau tidak optimalnya kegiatan yang direncanakan.

3. Adanya optimalisasi dan efisiensi anggaran.

4. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang 
telah disusun sebelumnya.

5. Penyederhanaan struktur birokrasi dan pengalihan dalam jabatan 
fungsional yang mana proses penataan dan transisi terhadap regulasi 
yang mengatur butir kerja, wewenang, dan tata kerja, mempengaruhi 
jadwal pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala 
yang muncul antara lain:

1. Melakukan modifikasi kegiatan dan anggaran sebagai langkah antisipatif 
terhadap dampak pandemi COVID-19, dengan mengoptimalkan 
teknologi informasi dan jejaring media sosial.
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2. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder atau lembaga terkait kerja 
sama dan sinergi kegiatan.

3. Melakukan optimalisasi kegiatan sesuai anggaran yang diberikan.

4. Melakukan penjadwalan ulang yang tertata.

5. Melakukan koordinasi internal selama masa transisi iklim baru birokrasi.

Selain itu, upaya perbaikan kinerja akan terus dilakukan, dengan komitmen 
yang kuat dari pimpinan lembaga, seluruh pegawai, dan konsistensi pencapaian 
yang didukung oleh semua pihak.  
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BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Situs Sangiran telah menarik perhatian dunia dengan potensi kandungan 
arkeologisnya yang kaya selama puluhan tahun, terutama setelah  
kedatangan survei singkat peneliti Belanda Eugene Dubois pada 1893, 
yang menginspirasi G.H.R Von Koenigswald pada tahun 1934 untuk 
melaksanakan penelitian secara intensif.

Setelah era penelitian Von Koenigswald di Sangiran, para peneliti 
lainnya mulai berdatangan, baik dari dalam maupun luar negeri, dan 
berhasil mengungkapkan bukti-bukti yang melimpah tentang evolusi 
manusia, budaya, fauna, dan lingkungan. Para ilmuwan tersebut memulai 
upaya pengembangan dan pemanfaatan Situs Sangiran, dan secara tidak 
langsung telah menjadi pengelola kawasan Situs Sangiran secara lintas 
institusi bersama dengan masyarakat. 

Hingga pada tahun 1977, Situs Manusia Purba Sangiran ditetapkan 
sebagai Daerah Cagar Budaya Nasional melalui Keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 070/0/1977 tentang Penetapan 
Kawasan Sangiran sebagai Cagar Budaya. Sejumlah upaya pelestarian 
dilakukan, seperti pembangunan Museum Sangiran pada tahun 1984, 
sebagai tempat informasi berbagai temuan yang sudah tidak tertampung 
lagi di rumah warga Situs Sangiran. Selain itu, inisiasi Pengelolaan Situs 
Sangiran dilakukan pula dengan adanya Keputusan Bersama Direktorat 
Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Nomor 646/K/12/060000/85 dan Nomor 4277/F.1/J/85 
tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Penelitian Fosil Vertebrata dan 
Manusia Purba. 

Situs Sangiran ditetapkan sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia 
oleh UNESCO pada tahun 1996 dengan Nomor Register C.593. Dalam 
pengelolaannya, Situs Sangiran membutuhkan organisasi pengelola dan 
program pengelolaan yang khusus, untuk melindungi, mengembangkan 
dan memanfaatkan nilai-nilai pentingnya. 

Pada tahun 2004, untuk keperluan pelestarian dan pengelolaan Situs 
Sangiran tersebut, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Sejarah 
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dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun 
Master Plan Rencana Induk Pelestarian dan Pengembangan Kawasan 
Sangiran, yang berisi uraian potensi dan rencana pengelolaan selama 
lima tahun berikutnya, termasuk usulan pembentukan lembaga yang 
secara langsung mengelola Situs Sangiran. Master Plan tersebut kemudian 
ditindaklanjuti dengan dengan pembuatan Detail Enginering Design (DED) 
pada tahun 2007.

Mengacu pada Master Plan dan DED tersebut maka pada tahun 2007 
dibentuk Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagai Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, yang ditetapkan melalui 
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 17/HK.001/
MKP/2007 tertanggal 17 Februari 2007, sebagai lembaga yang secara 
khusus dan terpadu mengelola situs dan kawasan di sekitar Sangiran. 

Pada tahun 2012 terjadi perubahan susunan Kementerian, UPT 
BPSMP Sangiran tergabung kembali dalam Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPSMP Sangiran, 
UPT BPSMP Sangiran  bertanggungjawab dan berkedudukan di bawah 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
yang mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan Situs Manusia Purba, termasuk Situs Manusia Purba Sangiran 
(pasal 2). 

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dibentuknya UPT BPSMP Sangiran adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Cagar Budaya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 
tentang Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
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5. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata Nomor 42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelestarian Kebudayaan; 

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 34/
HM.001/MKP/2008 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di 
Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
173/M/1998 tentang revisi Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 070/0/1997 mengenai Perluasan Kawasan 
Situs Sangiran;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan 
Kinerja; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 
Kemendikbud. 

C. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Situs 
Manusia Purba Sangiran mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, 
pengembangan dan pemanfaatan Situs Manusia Purba. Selain itu Balai 
Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi 
sebagai berikut:
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1. Penyelamatan dan pengamanan Situs Manusia Purba beserta 
kandungannya.

2. Pelaksanaan zonasi Situs Manusia Purba.

3. Perawatan dan pengawetan Situs Manusia Purba beserta 
kandungannya.

4. Pelaksanaan pengembangan Situs Manusia Purba.

5. Pelaksanaan pemanfaatan Situs Manusia Purba.

6. Pelaksanaan dokumentasi, penyajian koleksi, dan publikasi Situs 
Manusia Purba.

7. Pelaksanaan kemitraan di bidang Situs Manusia Purba.

8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

UPT Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dipimpin oleh 
seorang Kepala yang merupakan pejabat eselon III. Dalam pelaksanaan 
kegiatan organisasi, Kepala dibantu oleh 1 (satu) Kasubbag dan kelompok 
jabatan fungsional.  

Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran memiliki jumlah 
pegawai sebanyak 272 orang, yang komposisinya terdiri dari 65 orang 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 207 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai 
Negeri (PPNPN) yang ditempatkan di 5 (lima) Klaster Museum di kawasan 
Situs Sangiran. 

Berikut struktur organisasi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 
Sangiran sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

 Gambar 1.1. Sutruktur Organisasi BPSMP Sangiran

  

Secara khusus untuk pengelolaan Situs Sangiran, sejak dibentuknya 
BPSMP Sangiran hingga saat ini, sejumlah program telah dan akan terus 
diimplementasikan, dan menjadi benchmark bagi pengelolaan situs lainnya, 
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dengan tetap menyesuaikan potensi dan kondisi masing-masing situs. 
Pengelolaan Situs Sangiran sebagai Warisan Dunia memerlukan pengelolaan 
terpadu melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan 
(stakeholders) yaitu Pemerintah Kabupaten Sragen, Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, serta berbagai instansi 
terkait lainnya dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta 
untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, BPSMP Sangiran 
berupaya mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang harus diupayakan 
penyelesaiannya melalui sejumlah program dan kegiatan, baik yang bersifat 
jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 

Permasalahan dan potensi permasalahan yang teridentifikasi antara 
lain:  

1. Kurang meratanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
mengenai nilai penting situs manusia purba dan Benda Cagar 
Budaya.

2. Belum maksimalnya peran serta pemerintah kabupaten/kota 
dalam pelestarian dan pemanfaatan Situs Manusia Purba dan 
Benda Cagar Budaya.

3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelestarian Benda 
Cagar Budaya dan situs manusia purba di seluruh Indonesia.

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi serta informasi Situs 
Manusia Purba dan Benda Cagar Budaya. 
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA
SANGIRAN

Mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) Tahun 2005–2025, RPJMN III, visi misi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan visi misi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Rencana Strategis 
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran untuk tahun 2020–2024 telah 
ditetapkan, dan memuat visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Kelestarian Situs Manusia Purba untuk Mencapai Tujuan 
Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

  

Sebagai upaya mencapai Visi yang ditetapkan tersebut, BPSMP Sangiran 
menjalankan 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan Pelestarian Situs Manusia Purba sebagai warisan yang 
bernilai tinggi.

2. Meningkatkan penggalian potensi dan pengembangan nilai-nilai Situs 
Manusia Purba.

3. Meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan 
Situs Manusia Purba.

4. Meningkatkan pemanfaatan Situs Manusia Purba secara terintegrasi, 
bersinergi,  dan berkelanjutan bagi masyarakat dunia, regional, 
nasional, maupun lokal.

5. Meningkatkan pengembangan SDM, kemitraan dan tata kelola 
pelestarian Situs Manusia Purba yang responsif, transparan dan 
akuntabel.

Adapun tujuan strategis yang akan dicapai selama lima tahun sebanyak 7 
(tujuh) tujuan strategis, yaitu:

1. Terwujudnya kelestarian Situs Manusia Purba dan Benda Cagar Budaya. 

2. Didapatkannya nilai dan informasi baru mengenai Situs Manusia Purba. 

3. Terwujudnya kesadaran dan kepedulian terhadap Situs Manusia Purba.
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4. Terwujudnya Situs Manusia Purba yang berdaya guna untuk 
kesejahteraan masyarakat. 

5. Terwujudnya SDM Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran yang 
handal, profesional dan berintegritas dalam mengelola situs manusia 
purba dan warisan budaya dunia. 

6. Terwujudnya kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan dengan 
stakeholder yang terkait. 

7. Terwujudnya akuntabilitas organisasi pada Balai Pelestarian Situs 
Manusia Purba Sangiran. 

Mengacu pada Rencana Strategis Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 
Sangiran tahun 2020–2024, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran 
telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang yang berisi target-target kinerja 
yang harus dicapai pada tahun anggaran 2020. Selain target-target yang harus 
dicapai pada tahun anggaran 2020, Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai 
Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dengan Direktur Jenderal Kebudayaan 
juga memuat evaluasi dan konsekuensi yang pada akhir tahun dilakukan.

Disebabkan Perjanjian Kinerja dilakukan pada awal tahun anggaran maka 
target  dan alokasi anggaran yang tercantum dalam perjanjian kinerja adalah 
target dan alokasi sesuai perencanaan tahap awal. Dalam perjalanannya alokasi 
anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja mengalami penyesuaian 
karena adanya kebijakan efisiensi anggaran/optimalisasi. 

Efisiensi/pemotongan anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sedangkan optimalisasi 
anggaran pada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran digunakan untuk 
membiayai kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

Anggaran Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran pada 
tahun anggaran 2020 semula sebesar Rp28.065.763.000,00 menjadi 
Rp20.937.018.000,00. Keseluruhan anggaran tersebut digunakan untuk satu 
sasaran strategis dan satu indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam 
Perjanjian Kinerja berikut:
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Tabel 2.1. Perubahan Target dan Anggaran

No Sasaran 
Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan

Target 
Awal

Target 
Revisi Anggaran Awal Anggaran 

Revisi

1 Meningkatnya 
jumlah Cagar 
Budaya yang 
dikelola lewat 
mekanisme 
BLU

Jumlah 
Cagar 
Budaya yang 
Dilestarikan

2752
Cagar 

budaya

2752
Cagar 

budaya 28.065.763.000 20.937.018.000

Adapun Target pada Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai 
Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran sebagai berikut:

Tabel 2.2. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

No Sasaran 
Kegiatan (SK) Indikator Kinerja Kegiatan (Ikk) Target

1 Meningkatnya 
jumlah Cagar 
Budaya yang 
dikelola lewat 
mekanisme 
BLU

Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan 2752 Cagar Budaya

1. Cagar Budaya yang diberi Imbalan/
kompensasi di luar Situs Sangiran 250 Cagar Budaya

2. Cagar Budaya yang diberi Imbalan/
kompensasi temuan di dalam Situs 
Sangiran

  2000 Cagar 
Budaya

3. Cagar Budaya yang diselamatkan di luar 
Situs Sangiran 100 Cagar Budaya

4. Cagar Budaya yang diselamatkan di  
Situs Sangiran 148 Cagar Budaya

5. Cagar Budaya yang di tangani 
berdasarkan laporan temuan 50 Cagar Budaya

6. Cagar Budaya yang dilakukan monitoring 1 Situs

7. Cagar Budaya yang di data dan 
dikonservasi  di Nganjuk 100 Cagar Budaya

8. Cagar Budaya yang  di data dan 
dikonservasi  di Trinil 100 Cagar Budaya

9. Cagar Budaya yang direncanakan 
dikonservasi lahannya 1 Situs

10. Cagar Budaya yang direvitalisasi 1 Situs

11. Cagar Budaya yang diberi bantuan teknis 
terkait penyebaran inforamasi dan 
pemanfaatan tinggalan cagar budaya 1 Situs
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Dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Cagar 
Budaya yang Dilestarikan, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Target pada Output/Kegiatan

Output/Kegiatan Target

Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya 8400 Orang

Pameran keliling di Tulungagung Jawa Timur 4000 Orang

Sosialisasi di luar Situs Sangiran (Brebes) 100 Orang

Sosialisasi di luar Situs Sangiran (Nganjuk) 100 Orang

Sosialisasi di dalam Situs Sangiran (3 kegiatan) 300 Orang

Penyebarluasan informasi melalui media sosial 3000 Orang

Sangiran Masuk Sekolah di Jawa Tengah 200 Orang

Seminar Perencanaan kegiatan pengelolaan Situs manusia purba 75 Orang

Seminar pembahasan hasil pelaksanaan pengelolaan Situs 
manusia purba

75 Orang

Fasilitasi tinggalan cagar budaya 50 Orang

Sosialisasi secara daring 500 Orang

Naskah Pelestarian Cagar Budaya 15 Naskah

Pembuatan katalog museum Bukuran 1 Naskah

Pembuatan film  ndicator  tentang Sangiran 1 Naskah

Penyusunan Jurnal Sangiran 2020 1 Naskah

Cetak revisi Trilogi Sangiran 1 Naskah

Cetak ulang buku seri prasejarah Sangiran, cetak ulang 
leaflet,booklet

2 Naskah

Penyusunan buku pengetahuan Cara Manusia Purba Mengiris 
Daging dan Mengambil Sumsum untuk Dimakan

1 Naskah

Eksperimen pembuatan dan pemakaian alat batu 1 Naskah

Kajian Konservasi Fosil 1 Naskah

Kajian Nilai Penting Cagar Budaya 1 Naskah

Pengembangan cagar budaya Situs Bumiayu, Kabupaten Brebes 1 Naskah

Pengembangan Cagar Budaya Situs Banjarejo 1 Naskah

Studi resiko bencana Situs Sangiran tahap II (analisis penilaian 
resiko dan tanggap bencana)

1 Naskah

Kajian koleksi museum 1 Naskah

Kajian pemanfaatan museum Sangiran untuk pengunjung 
berkebutuhan khusus (Disabilitas)

1 Naskah

Kajian pembebasan lahan Situs 1 Naskah

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan

Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan

Layanan Perkantoran 1 Layanan
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA
SANGIRAN

Setiap target kinerja yang telah ditetapkan, baik dalam Perjanjian Kinerja maupun 
Rencana Kinerja, perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun. Guna 
mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target 
kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian 
dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis 
beserta indikator kinerjanya, serta realisasi anggaran yang digunakan dalam 
upaya pencapaian target kinerja tersebut.  

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Kontrak Kinerja dan Rencana Strategis Balai Pelestarian 
Situs Manusia Purba Sangiran, capaian kinerja organisasi Balai Pelestarian 
Situs Manusia Purba Sangiran adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola 
lewat mekanisme BLU

Indikator Kinerja: Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan  

Sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola 
lewat mekanisme BLU ditetapkan guna melihat sejauh mana upaya-upaya 
pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs 
Manusia Purba Sangiran sesuai tugas dan fungsinya. Sasaran kegiatan ini 
ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan strategis terwujudnya 
kelestarian Situs Manusia Purba dan Benda Cagar Budaya yang 
terkandung didalamnya yang merupakan bagian integral dari kebudayaan. 
Tujuan strategis ini berorientasi pada peningkatan secara dinamis dan 
berkelanjutan terhadap pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 
Cagar Budaya yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Cagar Budaya. 
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Sasaran kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola 
lewat mekanisme BLU memiliki satu indikator kinerja kegiatan dan ukuran 
keberhasilannya dihitung dari banyaknya Cagar Budaya yang Dilestarikan. 
Adapun capaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut:

IKK 1.1: Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan 

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Cagar Budaya yang 

Dilestarikan Tahun 2020

Realisasi 
Tahun 2019

Tahun 2020
Target Akhir 

Renstra 
2020–2024

% Capaian 
Realisasi 

terhadap Target 
Akhir Renstra 

2020–2024
Target Realisasi %

115 % 2.752 5.478 199,06% 14.280 38,36%

Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Grafik 3.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dan 2020

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan Target Renstra 2020–2024



12

LAPORAN KINERJA 2020
Balai  Pelestar ian Situs Manusia Purba Sangiran

Untuk indikator kerja kegiatan (IKK) Jumlah Cagar Budaya yang 
Dilestarikan tahun 2020 mencapai predikat sangat baik dengan realisasi 
sejumlah 5.478 Cagar Budaya atau sebesar 199,06% dari yang ditargetkan. 
Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya untuk realisasi tahun 
ini mengalami peningkatan jumlah bahkan melebihi target yang telah 
ditetapkan. Sedangkan apabila dikorelasikan dengan keseluruhan total 
target dalam renstra 2020–2024 sejumlah 14.280 Cagar Budaya, capaian 
realisasi tahun 2020, yang merupakan tahun awal berlakunya renstra, 
sudah  mencapai 38,36%.  

Adapun melonjaknya realisasi Cagar Budaya yang Dilestarikan pada 
tahun 2020 lebih disebabkan karena faktor beragam dan dinamisnya 
karakteristik Cagar Budaya berupa fosil dan artefak di setiap situs atau 
museum yang menjadi sasaran kegiatan. Cagar Budaya berupa fosil di 
suatu situs atau museum sangat dimungkinkan berjumlah lebih banyak 
dari perencanaan semula karena intensif dan masifnya penemuan atau 
penyelamatan fosil dan artefak oleh komunitas lokal atau pemerintah 
daerah. Cagar Budaya berupa fosil dan artefak ini membutuhkan 
penanganan yang responsif namun sistematis dan tepat karena jika tidak 
tertangani dengan baik dikhawatirkan dapat memperburuk kondisinya. 
Dengan kondisi yang ada di lapangan tersebut, sumber daya manusia 
maupun anggaran yang telah dipersiapkan kemudian dimaksimalkan untuk 
dapat dilakukan penanganan.

Pencapaian target Cagar Budaya yang Dilestarikan tersebut didukung 
oleh program kegiatan sebagai berikut: 

1. Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Penemu Fosil di Situs 
Sangiran

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPSMP 
Sangiran dalam pelestarian Situs 
Manusia Purba yang berhubungan 
dengan masyarakat adalah dengan 
kegiatan pemberian penghargaan 
atau kompensasi kepada masyarakat 
yang peduli dengan pelestarian cagar 
budaya, dalam hal ini penemuan fosil. 
Masyarakat yang menyerahkan atau 
melaporkan penemuan fosil kepada 

Foto 3.1. Penyerahan Kompensasi kepada 
Penemu Fosil di Situs Sangiran
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BPSMP Sangiran kemudian diberikan apresiasi atau dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan 
sebagai pemberian imbalan/kompensasi atau gantirugi atas 
penyerahan Cagar Budaya. 

Masyarakat penemu fosil pada umumnya telah menyadari dan 
mengetahui nilai penting dari suatu fosil, maka pada saat menemukan 
fosil tersebut akan segera melaporkan kepada pihak BPSMP Sangiran. 
Dari BPSMP Sangiran sendiri telah memprogramkan kegiatan 
pemberian imbalan di dalam Situs Sangiran sebanyak 6 (enam) kegiatan 
pada tahun anggaran 2020. Dalam pemberian imbalan sendiri didahului 
dengan penilaian (scoring) terhadap fosil yang diserahkan masyarakat 
menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh 
tim penilai fosil yang dipimpin oleh Kepala BPSMP Sangiran, yang 
kemudian dari hasil penilaian (scoring) tersebut dikonversi ke nilai 
uang. Pemberian penghargaan dari BPSMP Sangiran sebagai wakil 
dari pemerintah kepada masyarakat penemu fosil di Situs Sangiran 
berupa sertifikat penghargaan dan juga uang tali asih atau ganti rugi.  

Adapun pemberian imbalan/kompensasi kepada penemu fosil di 
dalam Situs Sangiran pada tahun 2020 terlaksana sebanyak  6 (enam) 
kegiatan, sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Pemberian Imbalan/Kompensasi kepada Penemu Fosil di Situs 

Sangiran

No Kegiatan Pelaksanaan Capaian Satuan

1 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil di 
Situs Sangiran

28 Februari 622 BCB

2 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil di 
Situs Sangiran

24 Juni 131 BCB

3 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil di 
Situs Sangiran

24 Juli 770 BCB

4 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil di 
Situs Sangiran

12 Agustus 902 BCB

5 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil di 
Situs Sangiran

27 Oktober 565 BCB
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6 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil di 
Situs Sangiran

15 Desesember 238 BCB

Jumlah 3228 BCB

2. Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Penemu Fosil di Luar 
Situs Sangiran

Sesuai dengan Tugas dan fungsinya 
BPSMP Sangiran dalam pelestarian 
Situs Manusia Purba yang berhubungan 
dengan masyarakat adalah dengan 
adanya kegiatan pemberian 
penghargaan atau kompensasi kepada 
masyarakat yang peduli dengan 
pelestarian cagar budaya, dalam hal 
ini penemuan fosil. Masyarakat yang 
telah menyerahkan atau melaporkan 
penemuan fosil kepada BPSMP 
Sangiran kemudian diberikan apresiasi 
atau dalam Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan sebagai pemberian 
imbalan/kompensasi atau ganti rugi atas penyerahan Cagar Budaya. 

Dalam tugas dan fungsinya, BPSMP Sangiran memiliki cakupan 
wilayah kerja di seluruh Indonesia yaitu Situs Manusia Purba yang ada 
di Indonesia, dan di antara beberapa Situs Manusia Purba tersebut 
sudah dilakukan kegiatan pemberian kompensasi kepada penemu 
fosil seperti yang dilakukan di Situs Sangiran.  Pemberian  imbalan/
kompensasi kepada penemu fosil di luar Situs Sangiran pada tahun 
2020 telah  terlaksana sebanyak  4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pemberian Kompensasi Kepada Penemu Fosil di Luar Situs 

Sangiran

No Kegiatan Pelaksanaan Capaian Satuan

1 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil 
di Situs Patiayam, 
Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah

11–13 Maret 513 BCB

Foto 3.2. Bupati Tegal Menyerahan 
Sertifikat kepada Bapak Dakri, 
Penemu Fosil Homo erectus di 
Situs Semedo, Kabupaten Tegal
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2 Pemberian Kompensasi  
Kepada Penemu Fosil 
di Kabupaten Nganjuk, 
Jawa Timur

26 Juni 152 BCB

3 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil 
di Situs Semedo, 
Kabupaten Tegal

4 September 1 BCB

4 Pemberian Kompensasi 
Kepada Penemu Fosil 
di Situs Semedo, 
Kabupaten Tegal

8 November 1189 BCB

Jumlah 1855 BCB

3. Peninjauan Temuan di Luar Situs Sangiran

BPSMP Sangiran sebagai salah satu 
UPT Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, memiliki tugas dan fungsi 
untuk melestarikan tinggalan budaya 
yang berhubungan dengan manusia 
purba, budaya, dan lingkungannya. 
Tujuan dari pelestarian tinggalan 
manusia purba sendiri yaitu untuk 
mengungkap dan merekonstruksi 
budaya masa lalu baik dari manusia, 
budaya, dan lingkungannya. Tinggalan 
masa lalu tersebut dapat berbentuk 
sisa sisa kegiatan manusia masa lalu 
dengan wujud artefak, ekofak, dan fitur. 

BPSMP Sangiran secara rutin memiliki kegiatan atau program 
untuk bekerjasama dengan dinas kebudayaan di daerah ataupun 
komunitas yang memiliki tinggalan cagar budaya berupa fosil. 
Dalam sosialisasi atau pada saat kegiatan, BPSMP Sangiran selalu 
menginformasikan jika ada masyarakat, komunitas, atau dari Dinas 
menemukan benda yang diduga fosil serta dapat melaporkan kepada 
BPSMP Sangiran yang kemudian akan dilakukan peninjauan bersama-
sama. 

Pada tahun anggaran 2020 ini BPSMP Sangiran telah mendapat 
laporan/permintaan oleh Dinas Kebudayaan maupun komunitas 

Foto 3.3. Tim BPSMP Sangiran melakukan 
peninjauan penemuan fosil di 
Situs Patiayam, Kab. Kudus
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lokal untuk melakukan peninjauan dan sekaligus jika memungkinkan 
melakukan penanganan terhadap penemuan fosil di daerah tersebut. 
Kegiatan peninjauan terealisasi sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan 
rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Peninjauan Temuan di Luar Situs Sangiran

No Kegiatan Pelaksanaan Capaian Satuan

1 Peninjauan Temuan Fosil 
di Kabupaten Indramayu, 
Jawa Barat

22–24 Januari 5 BCB

2 Peninjauan Temuan 
Fosil di Situs Patiayam, 
Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah

28 Juli 1 BCB

3 Peninjauan Temuan Fosil 
di Saradan, Kabupaten 
Madiun, Jawa Timur

26–28 November 21 BCB

4 Peninjauan Fosil di 
Museum Mpu Tantular, 
Sidoarjo, Jawa Timur

6–8 Desember 29 BCB

Jumlah 56 BCB

4. Penyelamatan Temuan di Situs Sangiran

Salah satu tugas dan fungsi BPSMP 
Sangiran dalam melaksanakan 
pengamanan cagar budaya adalah 
dengan melaksanakan kegiatan 
penyelamatan adanya laporan 
atau penemuan fosil. Kegiatan 
penyelamatan fosil yang dilaksanakan 
di dalam Situs Sangiran adalah 
kegiatan yang didasari oleh informasi 
atau laporan dari masyarakat. 
Penyelamatan fosil yang dilakukan di 
dalam Situs Sangiran adalah penyelamatan temuan atau pelaporan 
fosil dari masyarakat dimana fosil yang dilaporkan masih berada di 
dalam lokasi penemuan atau masih di dalam tanah (in situ).

Kegiatan penyelamatan fosil yang masih di lokasi merupakan 
kegiatan yang sangat penting dimana fosil yang akan diselamatkan 
masih pada posisi aslinya dan belum dipindahkan manusia saat ini 

Foto 3.4. Penyelamatan temuan fosil 
di Situs Sangiran
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sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan dapat dijadikan 
sebagai data tambahan dalam mengungkap kehidupan masa lalu di 
situs manusia purba khususnya Sangiran. Penyelamatan fosil sendiri 
adalah kegiatan yang paling awal dalam pelestarian cagar budaya di 
BPSMP Sangiran sebelum data yang diperoleh dari temuan fosil dapat 
dikembangkan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian ataupun 
tidakan lebih lanjut dari pelestarian cagar budaya.

Laporan adanya temuan fosil dari masyarakat yang ada di Situs 
Sangiran sendiri tidak lepas dari aktifitas keseharian dari masyarakat 
seperti pengolahan lahan pertanian, pengolahan tanah untuk 
kepentingan sehari-hari ataupun juga dari proses alam seperti banjir 
dan tanah longsor. Kondisi-kondisi semacam ini sering menjadi alasan 
atau penyebab kemunculan fosil, yang kemudian diketahui masyarakat 
dan dilaporkan kepada BPSMP Sangiran serta ditindaklanjuti dengan 
ekskavasi penyelamatan. Pada tahun anggaran 2020 BPSMP Sangiran 
melakukan penyelamatan fosil in situ di dalam Situs Sangiran sebanyak 
9 (sembilan) kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5.  Penyelamatan Temuan di Situs Sangiran

No Kegiatan Pelaksanaan Capaian Satuan

1 Penyelamatan Temuan 
Fosil  di Situs Sangiran 24 Januari 1 BCB

2 Penyelamatan Temuan 
Fosil  di Situs Sangiran 05 Februari 1 BCB

3 Penyelamatan Temuan 
Fosil  di Situs Sangiran 17 dan 25 Maret 3 BCB

4 Penyelamatan Temuan 
Fosil  di Situs Sangiran 10, 13, dan 15 April 3 BCB

5 Penyelamatan Temuan 
Fosil  di Situs Sangiran 12 Juni 2 BCB

6 Penyelamatan Temuan 
Fosil  di Situs Sangiran 17 Juli 3 BCB

7 Penyelamatan Temuan 
Fosil di Situs Sangiran 29 September 1 BCB

8 Penyelamatan Temuan 
Fosil di Situs Sangiran

13, 20, dan 24 
Oktober 3 BCB

9 Penyelamatan Temuan 
Fosil di Situs Sangiran 2–5 November 10 BCB

Jumlah 27 BCB



18

LAPORAN KINERJA 2020
Balai  Pelestar ian Situs Manusia Purba Sangiran

5. Penyelamatan Temuan Fosil di luar Situs Sangiran

Berkaitan dengan tugas dan fungsi dari 
BPSMP Sangiran dalam hal pelestarian 
cagar budaya khususnya fosil di Situs 
Manusia Purba dengan cakupan 
wilayah kerja seluruh Situs Manusia 
Purba yang ada di Indonesia, maka 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
juga menyesuaikan dengan cakupan 
wilayah yang diampu BPSMP Sangiran. 
Kegiatan pengamanan cagar budaya 
dalam hal ini fosil yang dilakukan oleh 
BPSMP Sangiran adalah salah satu 
amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya, dan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam 
hal penyelamatan temuan cagar budaya dalam hal ini fosil, merupakan 
penjabaran dari tugas dan fungsi pengamanan. Kegiatan penyelamatan 
temuan fosil yang ada di luar Situs Sangiran, yang merupakan tugas 
pengamanan cagar budaya juga dilakukan berdasarkan laporan dari 
masyarakat, komunitas, atau dari dinas terkait. 

Berdasarkan laporan tersebut kegiatan penyelamatan Cagar 
Budaya dalam hal ini fosil dapat dilakukan oleh BPSMP Sangiran. 
Kegiatan tersebut telah direncanakan dan dilaksanakan secepatnya 
untuk mengurangi potensi kehilangan konteks data secara arkeologis. 
Pada tahun anggaran 2020 BPSMP Sangiran melaksanakan kegiatan 
penyelamatan temuan fosil di luar Situs Sangiran sebanyak 4 (empat) 
kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.6.  Penyelamatan Temuan Fosil di Luar Situs Sangiran 

No Kegiatan Pelaksanaan Capaian Satuan

1 Penyelamatan Temuan 
Fosil di Kabupaten 
Nganjuk, Jawa Timur

5–7 Februari 47 BCB

2 Penyelamatan Temuan 
Fosil di Saradan, 
Kabupaten Madiun, Jawa 
Timur

18–20 Februari 21 BCB

Foto 3.5. Proses ekskavasi penyelamatan 
temuan Pelvis Proboscidea 
(tulang panggul gajah purba)  di 
Saradan, Kabupaten Madiun
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3 Penyelamatan Temuan 
Fosil di Situs Patiayam, 
Kabupaten Kudus, Jawa 
Tengah

20–26 November 4 BCB

4 Penyelamatan Temuan 
Fosil di Situs Bumiayu, 
Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah

1–7 Desember 7 BCB

Jumlah 79 BCB

6. Pendampingan, Pendataan, dan Konservasi Fosil di Museum Anjuk 
Ladang, Kabupaten  Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

Untuk mewujudkan tugas dan 
fungsi yang mencakup pelindungan, 
pengembangan dan pemanfaatan 
terhadap Situs Manusia Purba di 
seluruh wilayah Indonesia maka 
BPSMP Sangiran salah satunya 
melaksanakan kegiatan/fasilitasi 
perawatan dan pengawetan terhadap 
koleksi/temuan fosil. Kegiatan yang 
secara teknis merupakan bentuk 
konservasi cagar budaya, khususnya 
benda cagar budaya berupa fosil, 
selain dilakukan di Situs Manusia Purba Sangiran juga dilakukan 
di situs manusia purba lainnya di Indonesia seperti yang ada di 
Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.  Adapun temuan-temuan 
fosil dari lapangan/situs telah diamankan dan disimpan di Museum 
Anjuk Ladang, dimana beberapa temuan di antaranya adalah hasil 
kegiatan peninjauan/penyelamatan yang dilakukan BPSMP Sangiran 
pada tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3–9 Februari 
2020 dan secara garis besar bertujuan untuk:

1. Melakukan identifikasi koleksi fosil 

2. Melakukan pendataan serta inventarisasi koleksi fosil

3. Melakukan kegiatan konservasi dan perawatan koleksi fosil.

Dalam kegiatan ini sebanyak 105 buah fosil/artefak berhasil 
dikonservasi, didata, dan diinventaris.

Foto 3.6. Proses konservasi koleksi fosil 
di Museum Anjuk Ladang, 
Kabupaten Nganjuk, Provinsi 
Jawa Timur
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7. Pendampingan, Pendataan, dan konservasi Fosil di Museum Trinil, 
Kabupaten  Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Selain melakukan Pendampingan, 
Pendataan, dan konservasi Fosil di 
Museum Anjuk Ladang, Kabupaten  
Nganjuk, pada tahun 2020 BPSMP 
Sangiran juga melaksanakan kegiatan 
serupa di Museum Trinil, Kabupaten 
Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan 
yang berlangsung pada tanggal 
13–20 Maret 2020 ini berhasil 
mengidentifikasi, menginventarisasi 
dan konservasi sebanyak 105 koleksi 
fosil.

8. Monitoring Terpadu Situs Sangiran

Monitoring Terpadu Situs Sangiran 
merupakan sarana untuk memantau 
dan mendata kondisi teraktual wilayah 
Situs Sangiran dan sekaligus sebagai 
kegiatan pengawasan dan pengamanan 
Situs. Kegiatan ini merupakan 
kegiatan rutin tahunan sehingga 
sifatnya berkelanjutan. Sesuai dengan 
Management Plan Situs Sangiran yang 
telah dikirim ke UNESCO, kegiatan 
monitoring terpadu ini dilaksanakan 
untuk memantau dan mengumpulkan 
data khususnya terkait 3 (tiga) data yakni Lingkungan (Environment), 
Infrastruktur (Infrastructure), dan Penggunaan Lahan (Land Use). 

Data tersebut diperoleh di wilayah Situs Sangiran yang telah 
ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1996 yang 
melingkupi wilayah seluas 56 Km² dan pada tahun 1998 mengalami 

Foto 3.7. Proses konservasi koleksi fosil 
di Museum Trinil, Kabupaten 
Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Foto 3.8.  Tim monitoring terpadu Situs 
Sangiran memantau tanah 
longsor
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perluasan wilayah menjadi 59,21 Km². Wilayah Situs Sangiran sendiri 
mencakup 2 (dua) wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Sragen dan 
Kabupaten Karanganyar, 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan 
Kalijambe, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Plupuh, dan Kecamatan 
Gondangrejo serta mencakup wilayah 23 Desa. Selain itu tanahnya 
hampir keseluruhannya merupakan milik masyarakat dengan berbagai 
aktivitas sosial, ekonomi, dan budayanya. Dengan kondisi demikian 
maka menjadi sebuah keniscayaan bila dalam pelaksanaan teknisnya 
kegiatan monitoring terpadu Situs Sangiran ini dilaksanakan melalui 
kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk 
bersama-sama terjun langsung ke lapangan.

Pelaksanaan Monitoring Terpadu Situs Sangiran pada tahun 2020 
ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan 
dengan pelaksanaan pada tahun 2019, dengan meningkatnya jumlah 
stakeholder yang terlibat. Pada tahun 2019 jumlah stakeholder yang 
terlibat dalam pelaksanaan monitoring terpadu adalah 26 stakeholder, 
sedangkan pada tahun 2020 menjadi 40 stakeholder atau meningkat 
sebesar 53%.

9.	 Pembebasan	Lahan	dan	Penyertifikatan	Situs	Cagar	Budaya	Milik	
Masyarakat

Untuk mendukung kegiatan 
pelestarian Situs Sangiran, khususnya 
dalam mempertahankan Outstanding 

Universal Value (OUV) yang diakui 
UNESCO yakni berupa fosil, artefak, 
lapisan tanah, dan lansekap (bentang 
Lahan) Situs Sangiran, maka dilakukan 
kegiatan pembebasan lahan terpilih 
milik penduduk lokal. Pada tahun 2020 
ini dilaksanakan perencanaan dan 
persiapan untuk membebaskan lahan 
milik penduduk yang memiliki lapisan 
tanah anggota Formasi Kalibeng, Pucangan, Kabuh, dan Mud Volcano 
yang terletak di Desa Krikilan, Desa Bukuran, Kecamatan Kalijambe, 
Kabupaten Sragen, Desa Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten 

Foto 3.9. Gambaran Kondisi salah satu 
lahan yang direncanakan 
dibebaskan pada tahun 2021
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Sragen, Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. 
Adapun luas tanah yang direncanakan dibebaskan adalah sekitar 
30.000 m² dan pelaksanaan pembebasan tanah tersebut dilakukan 
pada tahun 2021.

Bersamaan dengan kegiatan perencanaan dan persiapan 
pembebasan tanah tersebut juga dilakukan kegiatan sertifikasi tanah 
untuk menindaklanjuti hasil pembebasan lahan di Desa Dayu dan Desa 
Rejosari pada tahun 2019 dengan hasil 5 (lima) dokumen sertifikat. 

10. Pelindungan/Konservasi Lansekap Terpilih

Selain konservasi terhadap Benda 
Cagar Budaya berupa fosil dan artefak, 
tugas lain yang juga dilaksanakan oleh  
BPSMP Sangiran adalah melaksanakan 
pelindungan/konservasi terhadap 
lansekap/lahan situs. Pelindungan/
konservasi terhadap lanskap/lahan 
situs diperlukan untuk melestarikan 
bentang lahan, singkapan tanah dan 
kandungan arkeologis baik ekofak, 
artefak maupun aspek stratigrafi yang 
terkandung di dalamnya. Hal ini dilakukan selain untuk melindungi 
sumber daya arkeologis untuk perkembangan IPTEK juga dapat 
dimanfaatkan sebagai wahana pariwisata edukasi di masa depan atau 
setidaknya dapat melestarikan konteks arkeologis pada temuan-
temuan lepas atau lokasi in situ di Situs Sangiran. 

Garis besar kegiatan pelindungan/Konservasi Lansekap Terpilih 
adalah menindaklanjuti rekomendasi kajian konservasi lahan yang 
telah dilakukan 2 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2018 dan 2019, 
yaitu mengatasi sumber kerusakan lahan situs di Dusun Pucung, Desa 
Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Lahan situs 
yang akan dikonservasi ini merupakan lahan yang telah dibebaskan 
oleh BPSMP Sangiran karena memiliki nilai yang sangat penting yakni 
berupa temuan Tengkorak Manusia Purba Homo erectus S17. 

S17 merupakan fosil tengkorak Homo erectus yang relatif paling 
lengkap dan paling terkenal di dunia. Fosil tengkorak Homo erectus 

Gambar 3.1. Desain Erosion Barrier
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di lokasi ini ditemukan secara tidak 
sengaja oleh Tukimin dan ayahnya, 
Towikromo, saat sedang menggarap 
sawah. Selanjutnya fosil itu dibawa 
ke Direktorat Geologi (sekarang 
Pusat Survei Geologi) di Bandung dan 
diserahkan kepada Prof Dr. S. Sartono. 
Fosil tengkorak yang ditemukan oleh 
Tukimin-Towikromo ini mempunyai 
beberapa keistimewaan. Seperti telah 
disinggung di atas, fosil tersebut 
merupakan satu-satunya fosil 
tengkorak hominid yang paling lengkap yang pernah ditemukan di 
kawasan Asia dan sangat menarik perhatian ilmuwan dunia. 

Fosil ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1971 oleh S. 
Sartono sebagai P-VIII. Umurnya sekitar 800.000–700.000 tahun 
yang lalu dengan volume otaknya 1.029 cc. Fosil asli P-VIII disimpan 
di Museum Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral. Temuan S17 ini dapat dikatakan sebagai temuan master 

piece dari Situs Manusia Purba Sangiran. Sampai saat ini di Indonesia 
belum pernah ditemukan fosil tengkorak manusia purba yang 
mempunyai bagian selengkap S17 ini. Melihat kelengkapan bagian 
tengkorak Homo erectus S17 ini, terutama yang masih menyisakan 
bagian wajah maka tidak jarang para ahli Paleoanthropologi di penjuru 
dunia menggunakannya sebagai bahan rekonstruksi. Sangiran S17 
menjadi data banding dalam telaah evolusi fisik bagi temuan-temuan 
fosil Homo erectus lainnya, sehingga cetakan fosil ini paling banyak 
ditemukan di berbagai laboratorium evolusi manusia di dunia, meski 
fosil aslinya masih tersimpan di Bandung.  

Kondisi lahan tempat penemuan S17 diketahui telah mengalami 
kerusakan dan terancam mengalami degradasi parah pada 
lansekapnya. Kerusakan ini diakibatkan oleh arus air yang menggerus 
tanah sehingga banyak melarutkan material tanah yang merupakan 
lapisan stratigrafi penting pengandung temuan fosil. Menjawab 
persoalan tersebut maka dilakukan upaya pelindungan lansekap yang 
secara teknis dilakukan melalui penyusunan DED konservasi lahan. 

Gambar 3.2. Monumen S17 (kanan) yang 
akan diterapkan pada lahan 
tempat penemuan Tengkorak 
Homo erectus S17
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Di dalamnya selain memuat arahan konservasi lansekap lahan situs 
juga memberikan arahan untuk pemanfaatan yang bersifat pariwisata 
edukasi sebagai museum terbuka (open museum). Adapun detail 
cakupan DED Konservasi Lahan adalah sebagai berikut :  

1. Erosion Barrier.

2. Rancangan Monumen S17.

3. Rancangan floating deck ramah situs.

4. Papan informasi tentang perjalanan Manusia Purba Homo 

erectus.

5. Rancangan pemanfaatan lahan sebagai museum terbuka, 
bekerja sama dengan masyarakat dan dinas terkait.

11. Revitalisasi Cagar Budaya

Revitalisasi Cagar Budaya merupakan 
salah satu bagian dari proses 
pengembangan yang tertuang di 
dalam Undang-Undang Cagar Budaya 
Nomor 11 tahun 2010, yaitu kegiatan 
pengembangan yang ditujukan 
untuk menumbuhkan kembali nilai-
nilai penting Cagar Budaya dengan 
penyesuaian fungsi ruang baru 
yang tidak bertentangan dengan 
prinsip pelestarian dan nilai budaya 
masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
BPSMP Sangiran memiliki tugas untuk melakukan penelitian, 
revitalisasi, dan kemitraan di bidang situs manusia purba.

Untuk mendukung tugas revitalisasi tersebut, maka BPSMP 
Sangiran melaksanakan kegiatan Workshop Revitalisasi Situs 
Manusia Purba Tahap II pada tanggal 3–6 Maret 2020. Workshop 
dihadiri oleh 60 orang peserta yang terdiri dari perwakilan produsen 
batik, tenun goyor, suvenir, makanan ringan, dan kepala desa di 

Foto 3.10. Pemaparan Materi Cagar Budaya 
sebagai Rekreasi Motif Batik 
oleh Narasumber
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wilayah Situs Sangiran. Selain itu juga 
dihadiri perwakilan dinas terkait dari 
Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten 
Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan 
Badan Otorita Borobudur. Beberapa 
narasumber diundang untuk 
memberikan ilmu dan pengalaman 
seputar kebijakan revitalisasi 
cagar budaya, pengelolaan Situs 
Sangiran, pengalaman pendampingan 
masyarakat terkait batik, dan praktisi 
yang membantu peserta untuk 
mengidentifikasi potensinya.

Pada kegiatan Workshop Revitalisasi Situs Manusia Purba Tahap 
II berfokus pada Situs Sangiran karena telah ditetapkan sebagai 
Cagar Budaya peringkat nasional oleh pemerintah berdasarkan pada 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173/M/1998 
dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
019/M/2015. Workshop Revitalisasi tahun 2020 mengambil poin 
penting pada revitalisasi nilai melalui media batik, kuliner, dan suvenir 
karena ketiganya banyak diidentifikasi oleh peserta sebagai masalah 
yang perlu dicarikan solusinya. Selain itu, ketiganya merupakan 
potensi yang besar di masyarakat Sangiran dan sekitarnya. BPSMP 
Sangiran berupaya menjadi fasilitator untuk mengisi ruang kosong 
antara potensi yang telah ada di dalam masyarakat dengan nilai 
penting Situs Sangiran melalui pembangunan ide dan konsep nilai 
yang dituangkan ke dalam media batik, kuliner, dan suvenir.

Mengingat Situs Sangiran sebagai warisan dunia yang menjadi 
pusat perhatian dunia maka dipandang perlu untuk menghadirkan 
batik, kuliner, dan suvenir bercirikan Sangiran. Nilai penting Situs 
Sangiran dan potensi yang ada menjadi daya tarik kuat pariwisata, 
serta diharapkan mampu memberikan dampak positif pariwisata 
bagi kesejakteraan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk 
diskusi kelompok dan perumusan hasil diskusi. Hasil yang dicapai 
dari workshop revitalisasi situs manusia purba II berupa program 
yang akan dijalankan bersama antara masyarakat, BPSMP Sangiran, 
dan stakeholder terkait.

Foto 3.11.  Kain tenun goyor, batik, dan 
produk turunan batik yang telah 
dibuat masyarakat dan Produk 
batik stimulan yang dibuat oleh 
tim BPSMP Sangiran
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Dari hasil workshop tersebut, diperoleh beberapa hasil penting 
sebagai berikut:

1. Nilai penting Situs Sangiran yang terdiri dari fosil, lingkungan 
masa lalu, budaya manusia purba, dan potensi budaya 
masyarakat masa sekarang.

2. Peserta sudah dapat mengenali nilai penting Situs Sangiran 
yang dikaitkan dengan produk dalam rangka revitalisasi.

3. Peserta telah mampu mengidentifikasi masalah, potensi 
budaya yang dimiliki, dan program apa yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan nilai.

4. Peserta mampu memvisualisasikan nilai Situs Sangiran dalam 
bentuk motif batik.

5. Peserta telah menyusun program revitalisasi nilai melalui 
media batik, kuliner, dan suvenir, namun dalam perjalanannya 
ditambahkan satu kelompok desa wisata sebagai wadah 
penampung program desa.

12. Pemanfaatan Cagar Budaya

Kegiatan bantuan teknis pemanfaatan 
tinggalan Cagar Budaya dilaksanakan 
di Bumiayu, Kabupaten Brebes, 
Propinsi Jawa Tengah. Keberadaan 
berbagai sisa-sisa fauna di Bumiayu 
(Satir, Kaliglagah, Cisaat) menunjukkan 
betapa besarnya potensi dan 
pentingnya daerah tersebut untuk 
memahami evolusi fauna maupun 
lingkungan Kala Pliosen atas hingga 
Kala Plestosen di Jawa. Ratusan fosil 
temuan masyarakat di sekitar Bumiayu 
seperti fosil Pongo sp, Macaca sp, Bibos 

palaesondaicus, Bubalus palaeokerabau, Duboisia santeng, Antilope 

saätensis, Capricornis sp., Cervus Hippelaphus, Cervus zwaani, 

Muntiacus muntjak, Sus sp., Sinomastodon bumiajuensis, Stegodon 

trigonocephalus, Elephas sp., Hexaprotodon sivalensis, Rhinoceros 

Foto 3.12. Tampilan display sebelum 
kegiatan
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sp., Rattus sp., Megachiroptera, Aves, Crocodylus sp., Testudinidae, 
Trionychidae, dan beberapa artefak batu seperti Kapak perimbas 
(chopper), Kapak penetak (chooping tool), dan Kapak persegi tersimpan 
di Museum Mini Buton Bumiayu, Kabupaten Brebes. Museum mini 
yang lebih tepat sebagai pondok fosil ini menempati sebuah bangunan 
di rumah milik seorang warga bernama Rafli Rizal. 

Kondisi awal yang ada di Museum Buton memperlihatkan sebagian 
koleksi ratusan fosil tertata dalam rak tanpa adanya pengelompokan 
mengenai jenis fauna maupun lokasi penemuannya. Beberapa fosil 
hanya diletakkan di lantai mengingat rak penyimpanan dan luas 
ruangan yang belum memadai. Bahkan ada beberapa fosil yang masih 
berada dalam karung serta dalam kondisi patah. Sehingga kesimpulan 
secara umum fosil yang berada di pondok fosil Bumiayu masih belum 
mendapatkan penanganan secara baik, belum memiliki tata pamer 
maupun informasi yang dapat disajikan secara komprehensif kepada 
masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan pelajar atau masyarakat 
yang ingin mengetahui dan belajar tentang koleksi fosil di lokasi 
temuan maupun kekayaan fosil di Bumiayu secara umum mengalami 
kesulitan. 

Atas dasar hal tersebut, BPSMP Sangiran sebagai institusi 
yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelestarian 
situs-situs Kala Plestosen melaksanakan kegiatan bantuan teknis 
pemanfaatan cagar budaya. Bantuan teknis ini diwujudkan melalui 
penataan display di Museum Mini Buton. Tahap ini sejalan dengan 
prinsip pemanfaatan cagar budaya, di mana pemanfaatan cagar 
budaya adalah menghadirkan cagar budaya untuk dapat dinikmati 
dan dimanfaatkan bagi kepentingan Sejarah, Ilmu pengetahuan, 
Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan demi mendukung sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Tentu saja pemanfaatan ini dilakukan 
tanpa mengesampingkan aspek pelestariannnya. Dalam kegiatan 
bantuan teknis ini, tim BPSMP Sangiran dibantu oleh beberapa tenaga 
lokal yang berasal dari komunitas pelestari Bumiayu-Tonjong, dan 
Rizal Rafli selaku pengelola museum.

Hasil dari kegiatan bantuan teknis peningkatan display di Museum 
mini Purbakala Buton ini adalah perubahan tampilan yang signifikan 
antara sebelum dengan sesudah dilakukannya kegiatan bantuan teknis. 
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Selain secara tampilan, Museum Mini 
Purbakala Buton juga menjadi lebih 
informatif dengan adanya poster-
poster yang berisi tentang informasi 
mengenai geologi, manusia, fauna, 
lini masa situs Bumiayu dan Museum 
Purbakala Buton, serta informasi 
mengenai Bumiayu setelah prasejarah. 
Selain itu koleksi fosil juga tertata rapi 
dengan disesuaikan menurut jenis-
jenisnya. Museum Mini Purbakala 
Buton juga semakin menarik dengan 
ditambahkannya patung replika 
manusia purba dan juga media televisi untuk menampilkan berbagai 
informasi yang bersifat audio visual. Melalui kegiatan peningkatan 
dan penataan display museum purbakala Buton Bumiayu, diharapkan 
dapat menjadi rujukan pelajar atau masyarakat yang akan belajar 
tentang masa prasejarah di Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya 
yang Dikelola Melalui Mekanisme BLU dengan indikator kinerja kegiatan 
jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan maka tercapai outcome sebagai 
berikut:

1. Terlestarikannya tinggalan budaya dan nilai penting Situs Sangiran. 

2. Terlestarikannya tinggalan budaya berupa artefak, ekofak, dan 
fitur pada Situs-situs Manusia Purba di Indonesia.

3. Tercapainya pengumpulan data obyek yang diduga Cagar Budaya 
pada Situs Sangiran.

4. Tercapainya penyelamatan obyek yang diduga Cagar Budaya pada 
situs manusia purba di Indonesia.

5. Tercapainya data dan pelestarian objek yang diduga Cagar Budaya 
pada Koleksi Museum Anjuk Ladang.

6. Tercapainya data dan pelestarian objek yang diduga Cagar Budaya 
pada Koleksi Museum Trinil.

7. Tercapainya data kawasan demi kelestarian Situs Sangiran.

Foto 3.13. Tampilan display setelah 
kegiatan bantuan teknis di 
Museum Buton Bumiayu, Kab. 
Brebes
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Sasaran kegiatan (SK) Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang 
dikelola melalui Mekanisme BLU dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 
Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di BPSMP Sangiran perlu didukung 
output lain, baik teknis maupun administratif. Output yang mendukung 
pencapaian SK dan IKK tersebut adalah:

1. Output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya

 Adapun realisasi capaian output Masyarakat yang Mengapresiasi 
Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

Grafik 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Output Masyarakat 
yang Mengapresiasi Cagar Budaya

Capaian realisasi masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya 
untuk tahun 2020 mencapai predikat ‘sangat baik’ dengan realisasi 
sejumlah 9.152 peserta atau sebesar 108,95 % dari target.

Dampak pandemi COVID-19 menjadikan pelaksanaan kegiatan 
penyebarluasan informasi menjadi terhambat karena adanya himbauan 
jaga jarak fisik dan sosial (physical and social distancing) seperti 
pengurangan pertemuan, tatap muka, maupun pengumpulan massa 
dalam jumlah besar. Upaya pelestarian situs yang harus terus berjalan 
walaupun di tengah pandemi yang sedang melanda memerlukan peran 
serta berbagai pihak, baik institusi, maupun masyarakat luas. Oleh 
karena itu penyebarluasan informasi mengenai Situs Sangiran terus 
dilakukan oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, baik 
kepada siswa, mahasiswa, maupun kepada masyarakat luas, dengan 
materi yang berbeda sesuai dengan target yang ingin dicapai. 

Di tengah pandemi yang sedang melanda, upaya pencapaian 
target output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya guna 
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mendukung sasaran kegiatan Meningkatnya jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola lewat mekanisme BLU sebagai berikut:

a. Pameran Cagar Budaya Sangiran

Event pameran Cagar 
Budaya yang dilakukan BPSMP 
Sangiran merupakan upaya 
mengenalkan pengetahuan dan 
nilai penting Situs dan Museum 
Manusia Purba Sangiran 
kepada masyarakat dengan cara 
menyajikan koleksi situs dan 
museum secara berkeliling ke 
berbagai tempat di luar gedung 
museum dalam kurun waktu dan 
tempat yang berlainan. Pameran 
Cagar Budaya Sangiran juga bertujuan untuk merangsang 
masyarakat agar memiliki wawasan tentang situs dan Museum 
Manusia Purba Sangiran beserta koleksinya. Melalui pameran 
ini ditampilkan berbagai koleksi dan informasi tentang Situs 
Manusia Purba Sangiran baik berupa koleksi fosil dan artefak 
tinggalan manusia purba, lingkungan dan fauna purba, literatur 
dalam bentuk buku-buku publikasi tentang manusia purba, 
atau dengan gambar maupun audio visual film Manusia Purba 
Sangiran. Mengingat pandemi COVID-19 yang membatasi event 
yang bersifat tatap muka dan pengumpulan massa dalam jumlah 
besar, maka kegiatan pameran juga dilakukan secara daring 
(online) melalui media sosial Instagram dan Youtube.

Pada tahun 2020, Pameran Cagar Budaya Sangiran yang 
direncanakan dalam RKAKL sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan 
target peserta 4.000 orang, namun dalam pelaksanaannya dapat 
dilakukan 2 (dua) kegiatan, namun peserta yang mengapresiasi 
Cagar Budaya lewat pameran hanya sebesar 1.756, kurang dari 
target awal disebabkan adanya pembatasan kegiatan tatap muka 
dan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Rincian pameran 
BPSMP Sangiran tahun 2020 sebagai berikut:

Foto 3.14. Pengunjung pameran berfoto 
dengan manekin manusia purba
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Tabel 3.7. Rincian pameran BPSMP Sangiran tahun 2020

Kegiatan Pelaksanaan Pengunjung Keterangan

Pameran 
Jejak 
Purbakala 
Sangiran

Dilaksanakan pada 
tanggal 23–28 
Februari 2020  di 
Gedung Olah Raga 
Lembupeteng, 
Tulungagung, Jawa 
Timur

1456

Pameran ini 
dilaksanakan pada 
awal tahun sebelum 
adanya pembatasan 
kegiatan 
yang bersifat 
pengumpulan massa 
sekitar pertengahan 
Bulan Maret 2020

Pameran 
Jejak 
Prasejarah 
Jawadwipa

Dilaksanakan pada 
tanggal 23–25 
Oktober 2020 di 
Museum Anjuk 
Ladang, Nganjuk, 
Jawa Timur 300

Pameran ini dapat 
dilaksanakan 
secara luring 
namun dengan 
menggunakan 
protokol kesehatan 
dan pembatasan 
pengunjung karena 
efek pandemi 
COVID-19

b. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 

Sosialisasi merupakan 
penyuluhan yang dilakukan 
BPSMP Sangiran dalam rangka 
mengenalkan dan membagikan 
informasi nilai penting Situs 
dan Museum Sangiran kepada 
masyarakat umum. Sosialisasi 
dilakukan dengan mengenalkan 
serta meningkatkan pemahaman 
dan apresiasi masyarakat akan 
pentingnya benda cagar budaya 
Situs Sangiran maupun situs-
situs manusia purba lainnya. Pelestarian dan pengelolaan 
Situs Manusia Purba Sangiran beserta nilai pentingnya perlu 
disebarluaskan kepada masyarakat. 

Dampak pandemi COVID-19 menjadikan pelaksanaan 
kegiatan penyebarluasan informasi, termasuk sosialisasi, 
menjadi terhambat karena adanya himbauan jaga jarak fisik 

Foto 3.15. Kepala BPSMP Sangiran 
menyampaikan materi mengenai 
Situs Sangiran
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dan sosial (physical and social distancing) seperti pengurangan 
pertemuan yang bersifat tatap muka atau luring. Salah satu 
langkah akomodatif dan antisipatif penyebarluasan informasi 
Sangiran kepada publik di masa pandemi COVID-19 ini adalah 
penyelenggaraan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya dan 
Museum secara daring (online). Kegiatan sosialisasi dilakukan di 
lingkungan Situs Sangiran dan di luar Situs Sangiran. Kegiatan 
ini dilakukan agar pengelola situs manusia purba Sangiran dapat 
berinteraksi secara langsung dengan masyarakat melalui metode 
presentasi dan diskusi dalam suasana informal, baik secara 
daring maupun luring.

Pada tahun 2020 
Sosialisasi Pelestarian 
Cagar Budaya dilaksanakan 
sebanyak sembilan kali 
kegiatan, melebihi target 
awal sebanyak 6 (enam) 
kegiatan. Namun berbeda 
dengan tahun sebelumnya 
yang semuanya dapat 
dilaksanakan secara tatap 
muka (luring),  5 (lima) 
kegiatan sosialisasi pada tahun 2020 dilaksanakan secara daring 
(online) dan 4 (empat) kegiatan dilaksanakan secara luring. 
Target dan realisasi output Masyarakat yang Mengapresiasi 
Cagar Budaya lewat sosialisasi sebagai berikut:

Tabel 3.8. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya 

Kegiatan
Tahun 2020

Keterangan
Target Realisasi

Sosialisasi 
pelestarian CB 
secara luring

400 250

Adanya himbauan untuk 
membatasi kegiatan 
yang bersifat tatap 
muka dan pengumpulan 
menjadikan peserta tiap 
sosialisasi secara luring 
hanya setengah dari 
target 

Gambar 3.3. Tampilan video peserta yang 
hadir pada sosialisasi daring
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Sosialisasi 
Pelestarian CB 
secara daring

500 539

Sosialisasi ini dilakukan 
secara daring melalui 
aplikasi zoom serta 
memodifikasi kegiatan 
dan anggaran sehingga 
dapat terlaksana 5 
kegiatan

Adapun rincian kegiatan sosialisasi Pelestarian Cagar 
Budaya pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.9. Rincian kegiatan sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya

Kegiatan Pelakasanaan Peserta

Sosialisasi 
Pelestarian 
Cagar Budaya 
secara luring

Sosialisasi Pelestarian 
dan Wawasan 
Kebencanaan Kawasan 
Sangiran di Museum 
Klaster Bukuran.

2 Maret 2020 100

Sosialisasi Penanganan 
Temuan Fosil di 
Bumiayu Brebes.

16 September 2020 50

Sosialisasi Penanganan 
temuan fosil di Desa 
Tritik, Kecamatan 
Rejoso, Nganjuk. 

22 Oktober 2020 50

Sosialisasi Persiapan 
Pembukaan Museum 
Krikilan dan Dayu 
dalam era New Normal.

10 November 2020 50

Sosialisasi 
Pelestarian 
Cagar Budaya 
secara daring

Menuju Museum 
Inklusif: Apa Kabar 
Museum Manusia 
Purba Sangiran.

18 Mei 2020 88

Ngobrol Santai seputar 
Revitalisasi Nilai 
Situs Manusia Purba 
Sangiran. 

27 Mei 2020 102

Bincang Asik: Potensi 
Bahan Alam sebagai 
Konservan Fosil. 

2 juni 2020 110

Mengulik Asik: Fosil 
Fauna punya Cerita. 9 Juni 2020 131

Sarasehan Menjawab 
Tantangan 107 tahun 
Pelestarian Cagar 
Budaya.

12 Juni 2020 108
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Sasaran kegiatan sosialisasi secara luring pada tahun 2020 
ini diutamakan masyarakat desa dalam kawasan Cagar Budaya 
(di Sangiran maupun di luar Sangiran), perangkat desa sekitar 
situs, komunitas penemu dan pelestari fosil, serta stakeholder 
setempat. Adapun sasaran sosialisasi secara daring (dengan 
menyesuaikan tema sosialisasi) sebagian besar adalah akademisi, 
guru, dosen, pelajar, mahasiswa, freelance, komunitas Cagar 
Budaya dan Museum, Dinas Kebudayaan, UPT pengelola Cagar 
Budaya dan Museum, reporter, konsultan, dan arsitek.

c. Penyebarluasan Informasi Situs Sangiran Melalui Media Sosial

Salah satu media yang menarik 
dalam menyebarluaskan 
informasi tentang Situs Sangiran 
adalah melalui media audiovisual 
film. Film dapat menjadi salah 
satu media penyampai pesan 
yang rekreatif dan menarik 
tentang Cagar Budaya, termasuk 
Sangiran. Atas dasar hal ini, Balai 
Pelestarian Situs Manusia Purba 
Sangiran mengadakan kegiatan 
penayangan film tentang 
Sangiran secara khusus dan Prasejarah Situs Manusia Purba 
secara umum, untuk merangsang masyarakat luas agar lebih 
mengenal dan mengerti tentang nilai penting Situs Sangiran dan 
situs-situs purbakala sejenisnya. 

Penyebarluasan informasi lewat media film perlu dilakukan 
berkaitan dengan tuntutan perkembangan informasi baik digital 
maupun elektronik yang menjadi konsumsi masyarakat masa kini. 
Penyebarluasan informasi melalui promosi media film dilakukan 
secara terstruktur dengan sasaran penerima informasi adalah 
masyarakat umum, aparat pemerintah, pelajar, mahasiswa, 
birokrat, dan akademisi.

Pada tahun 2020, BPSMP Sangiran melakukan 
penyebarluasan informasi melalui film dengan kanal atau saluran 

Gambar 3.4. Tangkapan layar dari 
akun @sangirankita di 
Instagram 
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IG TV, yaitu @medcom.id. Kegiatan ini merupakan pengalihan 
anggaran dari kegiatan Bioskop keliling, yang pada tahun 2020 
tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan pemerintah yang 
membatasi tatap muka dan pengumpulan massa. Program yang 
ditayangkan melalui media ini adalah film Balung Buto dan 
ditayangkan secara live pada tanggal 30 Agustus 2020. Jumlah 
masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya lewat film ini 
sebesar 371 peserta.

Film Balung Buto 
menceritakan tentang mitos 
Balung Buto yang pernah popular 
di Sangiran masa lampau dan 
menjadi toponimi nama-nama 
daerah atau lokalitas di Kawasan 
Sangiran. Film ini mengisahkan 
tentang kisah kepahlawanan 
Raden Bandung menghadapi 
Raja Raksasa Tegopati dengan 
setting lokasi mitos adalah 
daerah Sangiran dan sekitarnya. 
Namun pada saat ini mitos tersebut sudah mulai terkikis dan 
banyak generasi muda yang tidak mengetahui mitos ini. Film 
ini dapat berfungsi sebagai media edukasi, menanamkan rasa 
kebangsaan,  dan pembangunan karakter secara edukatif dan 
persuasif. Dengan film bertema Balung Buto ini diharapkan dapat 
mengangkat kembali mitos yang sudah terkikis serta penguatan 
pendidian karakter bagi generasi muda.

Kegiatan penyebarluasan informasi lainnya adalah 
pemutaran film pendek “Sangiran Menjawab Dunia” sebanyak 
11 (sebelas) episode yang ditayangkan melalui media sosial 
instagram (sangirankita) dan youtube (sangirankita). Masing-
masing episode memiliki tema tersendiri untuk memperkaya 
pengetahuan masyarakat tentang prasejarah Indonesia, 
khususnya tentang Situs Manusia Purba. Berikut merupakan 
jumlah peserta (masyarakat yang mengapresiasi CB), tema 
per episode dan jadwal tayang perdana film pendek Sangiran 
Menjawab Dunia via media sosial:

Gambar 3.5. Tangkapan layar dari film 
animasi Balung Buto 
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Tabel 3.10. Penyebarluasan Informasi Situs Sangiran Melalui 

Media Sosial

No Tema Tayang 
Perdana

View

IG Youtube

1 Arkeologi 30/5/2020 918 251

2 Arkeologi Publik 6/6/2020 427 51

3 Paleoantropologi 13/6/2020 493 89

4 Geologi 20/6/2020 419 41

5 Penelitian Situs Sangiran 27/6/2020 324 78

6 Pemetaan 4/7/2020 397 31

7 Penelitian di Situs Grogolan 
Wetan 11/7/2020 320 54

8 Evolusi 25/7/2020 365 69

9 Masyarakat Sangiran 1/8/2020 439 50

10 Lingkungan Sangiran 8/8/2020 305 37

11 Artefak 22/8/2020 303 26

Total 4710 777

Total peserta (masyarakat yang mengapresiasi CB) 
via media social 5487

Keluaran dari penyebarluasan informasi melalui media 
sosial (Instagram dan Youtube) ini adalah dapat mengenalkan 
sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap 
kekayaan purbakala yang dimiliki oleh negara khususnya Situs 
Sangiran. Lewat media sosial yang memiliki jangkauan penyiaran 
luas kepada publik diharapkan dapat menjadikan Situs Manusia 
Purba Sangiran dan situs-situs purba lainnya lebih dikenal dan 
pada akhirnya dikunjungi serta dilestarikan bersama.

d. Sangiran Masuk Sekolah

Kegiatan Sangiran masuk sekolah (SMS) merupakan 
penyebarluasan informasi tentang Situs dan Museum Manusia 
Purba Sangiran kepada pendidik dan peserta didik sekolah. 
Kegiatan SMS ini dimaksudkan untuk menyampaikan pesan 
dan nilai penting Sangiran kepada sekolah yang dalam muatan 
pelajarannya terdapat mata ajar tentang masa pra aksara (yang 
memuat pengetahuan tentang situs-situs purba di dalamnya, 
termasuk pengetahuan tentang manusia purba Sangiran). 
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Pada tahun 2020 
BPSMP Sangiran hanya dapat 
melaksanakan 1 (satu) kegiatan 
SMS dari 4 (empat) kegiatan 
yang sudah direncanakan. Hal 
ini disebabkan dampak pandemi 
yang belum memperbolehkan 
kegiatan belajar mengajar (KBM) 
secara tatap muka, sehingga 
langkah akomodatif untuk 
melaksanakan kegiatan SMS 
hanya dapat dilakukan secara 
daring. Adapun faktor lain yang menyebabkan kegiatan SMS 
ini hanya terlaksana 1 (satu) kegiatan adalah adanya efisiensi 
(pemotongan) anggaran, di mana kegiatan-kegiatan yang bersifat 
tatap muka atau pengumpulan massa ikut terkena pemotongan 
anggaran, termasuk SMS. 

Kegiatan SMS yang dilakukan pada tahun 2020 ini 
dilaksanakan secara daring via Zoom, dengan sasaran adalah 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Pradita Dirgantara Boyolali. SMA 
Pradita Dirgantara menjadi sasaran Program Sangiran Masuk 
Sekolah (SMS) pada hari Sabtu, 17 Oktober 2020. Kegiatan 
SMS ini mengalami modifikasi karena pandemi COVID-19, 
dilaksanakan melalui program daring yang sebelumnya dilakukan 
secara luring/tatap muka. Selama pandemi COVID-19, sekolah-
sekolah terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan 
mengandalkan teknologi. Hal ini yang menjadi latar belakang 
SMS kali ini dilakukan secara daring dan pihak BPSMP Sangiran 
menentukan SMA Pradita Dirgantara karena tersedianya 
teknologi dan dukungan infrastruktur siswa-siswa menjadi kunci 
dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini.

Kegiatan ini diikuti civitas akademika SMA Pradita 
Dirgantara, di antaranya Kepala Sekolah, guru, dan siswa 
sebanyak 253 orang. Kegiatan SMS ini mengundang narasumber 
ahli di bidang pelestarian Situs Manusia Purba, yakni Prof. Dr. 
Harry Widianto untuk memberikan wawasan dan pengetahuan 

Gambar 3.6. Tangkapan layar aplikasi 
zoom saat narasumber 
menyampaikan materi
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tentang kepurbakalaan, sehingga civitas akademika memperoleh 
kesempatan untuk memperoleh materi tentang manusia purba 
dan melakukan diskusi interaktif dengan narasumber.

e. Seminar Kajian

Kegiatan Seminar dilaksanakan sebagai upaya perbaikan, 
peningkatan mutu hingga penyempurnakan rancangan kegiatan, 
khususnya kajian-kajian yang dilakukan pada tahun 2020. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber 
yang kompeten di bidangnya, yang bertugas memberikan koreksi 
dan saran perihal perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan 
hasil kajian. Keluaran seminar ini diharapkan agar kajian dapat 
dilaksanakan secara terarah dan tepat, baik metodis dan teknis.

Pada tahun 2020 BPSMP Sangiran melaksanakan dua 
kegiatan seminar terkait kajian sesuai target yaitu: 

1) Seminar Perencanaan Kegiatan Pengelolaan Situs Manusia 
Purba 

Kegiatan seminar ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, dimulai 
dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2020 dan bertempat di 
The Sunan Hotel Solo, Surakarta. Kegiatan seminar dihadiri 
oleh peserta sebanyak 60 orang, baik dari internal BPSMP 
Sangiran maupun tamu undangan seperti BPCB Provinsi 
Jateng, BPCB Provinsi Jatim, BALAR Yogyakarta, Balai 
Konservasi Borobudur dan instansi terkait. Konsep kegiatan 
seminar adalah paparan proposal rancangan kajian oleh 
pengkaji kemudian diskusi dan telaah oleh narasumber.

Pada tahun ini, terdapat 11 (sebelas) rancangan 
atau proposal kajian yang dipaparkan dalam seminar. 
Rancangan kajian ini terdiri dari berbagai sub tema seperti 
kajian pelestarian Cagar Budaya berbagai situs purba, di 
antaranya, Situs DAS Bengawan Solo di Blora, Situs Bringin 
Ngawi, Situs Banjarejo Grobogan, Situs Nganjuk, dan Situs 
Bumiayu Brebes. Sub tema lain yang dipaparkan dalam 
seminar ini adalah kajian koleksi Museum Sangiran, kajian 
pengembangan aksesibilitas untuk pengunjung disabilitas 
di Museum Sangiran, kajian konservasi lahan dan fosil, Studi 
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resiko bencana Situs Sangiran, serta kajian eksperimen 
pembuatan alat batu. 

2) Seminar Pembahasan Kegiatan Pengelolaan Situs Manusia 
Purba 

Kegiatan Seminar Pembahasan Kegiatan Pengelolaan Situs 
Manusia Purba Tahun 2020 dilaksanakan selama kurang 
lebih 14 (empat belas) hari, mulai dari tanggal 16 sampai 
dengan 30 November 2020 melalui aplikasi daring Zoom 
Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan berbeda dari tahun 
sebelumnya dengan tatap muka diganti dengan seminar 
daring via Zoom Meeting. Kegiatan seminar ini merupakan 
tindak lanjut dari kegiatan Seminar Perencanaan Kegiatan 
Pengelolaan Situs Manusia Purba Tahun 2020 yang sudah 
dilaksanakan pada awal tahun dan diikuti peserta sebanyak 
414 orang. Namun ada pengurangan jumlah kajian yang 
diseminarkan, yang awalnya 11 kajian menjadi hanya 8 kajian, 
karena adanya efisiensi (pemotongan) anggaran.

Kegiatan ini digunakan untuk memaparkan hasil 
penelitian yang sudah dilakukan, sekaligus menampung 
dan mengolah saran, kritik, dan masukan untuk 
menyempurnakan laporan hasil kajian dari para peserta 
diskusi. Sama seperti kegiatan seminar perencanaan, 
kegiatan ini dilakukan dengan mengundang narasumber 
untuk memberikan masukan dan koreksi atas kajian yang 
telah dilakukan oleh para pengkaji di Balai Pelestarian 
Situs Manusia Purba Sangiran. Seminar pasca kajian ini 
juga dilakukan sebagai pertanggungjawaban ilmiah kepada 
publik serta untuk meningkatkan mutu atau kualitas kajian 
yang sudah disusun.
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2. Output Naskah Pelestarian Cagar Budaya

 Adapun realisasi capaian output Naskah Pelestarian Cagar Budaya 
adalah sebagai berikut:
Grafik 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Output 

Naskah Pelestarian  Cagar Budaya

Capaian realisasi output naskah hasil Publikasi Cagar Budaya dan 
Kajian Pelestarian Cagar Budaya untuk tahun 2020 mencapai predikat 
“sangat baik” dengan realisasi sejumlah 15 naskah atau sebesar 100% 
dari naskah yang ditargetkan sebesar 15 naskah.

Di tengah pandemi yang sedang melanda, upaya pencapaian 
target output Naskah Pelestarian Cagar Budaya guna mendukung 
sasaran kegiatan Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola 
lewat mekanisme BLU sebagai berikut:

a. Pembuatan Katalog Koleksi Museum Bukuran

Penyusunan katalog Museum 
Klaster Bukuran dilaksanakan 
sebagai bentuk identifikasi 
informasi yang secara khusus 
berkaitan dengan koleksi 
Museum Klaster Bukuran. Katalog 
koleksi digunakan sebagai acuan 
informasi bagi pengunjung 
maupun masyarakat mengenai 
benda-benda koleksi di dalam 
Museum Klaster Bukuran. 

Penyusunan daftar informasi khusus tentang koleksi 
Museum Klaster Bukuran dalam bentuk katalog berupa gambar 
tiap koleksi disertai ulasan materi yang menarik, detail dan 
komprehensif terkait koleksi tersebut. Penyusunan katalog 
pada kegiatan ini menginformasikan koleksi di ruang pamer di 

Gambar 3.7. Cover Katalog Koleksi 
Museum Bukuran
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Museum Klaster Bukuran dengan menggunakan bahasa ilmiah 
populer, informatif, dan komunikatif, sehingga mudah dipahami 
oleh segala lapisan masyarakat. Kegiatan ini terlaksana pada 
tanggal 20 Oktober 2020 sebanyak satu naskah sesuai dengan 
target.

b. Pembuatan Film Dokumenter tentang Sangiran

Kegiatan pembuatan film 
dokumenter tentang Situs 
Sangiran terlaksana pada tahun 
2020 sebanyak satu naskah sesuai 
dengan target. Pengembangan 
atraksi wisata yang dilakukan 
dengan pembuatan film 
dokumenter tentang Situs 
Sangiran dilakukan guna 
mendukung potensi keilmuan 
dan pariwisata Situs Sangiran.

Film dokumenter berjudul “Dendang Bambu di Tanah Purba” 
tersebut akan ditayangkan di setiap klaster Museum Manusia 
Purba Sangiran. Dengan penambahan atraksi wisata tersebut 
melalui sarana audiovisual yang telah tersedia, diharapkan 
pengunjung yang datang ke Museum Manusia Purba Sangiran 
dapat menikmati Situs dan Museum serta mendapatkan 
informasi, edukasi, dan berekreasi lebih lama di Museum Manusia 
Purba Sangiran. 

c. Penyusunan Jurnal Sangiran 2020

Jurnal Sangiran merupakan terbitan ilmiah berkala satu kali dalam 
setahun oleh BPSMP Sangiran. Jurnal Sangiran menampung 
tulisan atau hasil penelitian terkait pelaksanaan kegiatan, 
metode, teknik, maupun ide/gagasan pengelolaan yang terkait 
dengan situs-situs manusia purba baik mengenai pelindungan, 
pengembangan, maupun pemanfaatannya.

Gambar 3.8. Tangkapan layar film 
Dendang Bambu di Tanah 
Purba
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Pada tahun 2020 BPSMP 
Sangiran melaksanakan 
penyusunan dan pencetakan 
Jurnal Sangiran sebanyak satu 
naskah sesuai target. Jurnal 
Sangiran edisi nomor 9 tahun 
2020 berisi hasil kajian dan 
gagasan tidak hanya terkait Situs 
Sangiran, tetapi situs-situs purba 
lain yang sejenis. Kemunculan 
situs-situs purba dari berbagai 
daerah yang disajikan dalam jurnal ini dapat menambah wawasan 
prasejarah atau kepurbakalaan publik, khususnya pengetahuan 
tentang Kala Plestosen di Indonesia.

d.	 Pencetakan	ulang	Buku	tentang	Sangiran	dan	leaflet

Penyediaan media pengetahuan Situs Sangiran (buku dan 
leaflet) sebagai sarana edukasi dan informasi ini dimaksudkan 
untuk menyediakan bahan informasi mengenai Situs Sangiran 
dan keberadaan 4 (empat) museum klaster dan 1 (satu) museum 
lapangan. Tujuan kegiatan cetak ulang buku (revisi trilogi 
Sangiran dan seri prasejarah Sangiran) serta leaflet adalah 
menyediakan bahan pengetahuan mengenai Situs Sangiran dan 
situs-situs manusia purba lainnya kepada masyarakat luas secara 
lebih mendalam, menarik, dan informatif.

Hal tersebut dilakukan agar keberadaan Situs Sangiran 
maupun situs-situs manusia purba lainnya lebih dikenal 
dan dapat menjadi bahan promosi serta pengetahuan bagi 
masyarakat. Kegiatan cetak ulang seri prasejarah Sangiran dan 
leaflet terlaksana pada tanggal 4 Agustus 2020 berjumlah 2 
naskah sesuai dengan target. Sedangkan kegiatan cetak revisi 
trilogi Sangiran terlaksana pada tanggal 10 Desember 2020 
sebanyak satu naskah sesuai dengan target.

Gambar 3.9. Cover Jurnal Sangiran No. 9 
Tahun 2020
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e. Penyusunan Buku Pengetahuan Mengenal Cara Manusia Purba 
Mengolah Binatang Hasil Buruannya

Buku ini berisi pengetahuan 
prasejarah, mengisahkan 
tentang kegiatan perburuan 
binatang oleh manusia purba 
(Homo erectus) hingga cara 
mereka mengolahnya. Kegiatan 
penyusunan buku pengetahuan 
terlaksana pada tanggal 6 
Oktober 2020 sebanyak satu 
naskah sesuai target.

Bagian pertama dalam 
buku menceritakan ketika para 
pemeran/pelaku berkeliling di 5 Museum di Sangiran. Bagian 
kedua dimulai di gazebo Museum Dayu. Pak Ilham (tokoh dalam 
buku ini) bercerita tentang lingkungan masa lalu di Situs Sangiran. 
Kelompok manusia purba Homo erectus tinggal di bawah pohon 
besar dekat dengan tempat merumput binatang, seperti, gajah, 
rusa, kerbau, dan badak. Mereka mengumpulkan umbi-umbian, 
biji-bijian, dan dedaunan, serta berburu binatang yang tersedia di 
sekitar tempat tinggal mereka untuk dijadikan sebagai makanan. 
Mereka mempraktikkan 2 cara di antara beberapa cara berburu 
binatang, yaitu menjebak binatang di rawa-rawa dan merebut 
binatang buruan dari binatang pemangsa (karnivora). Setelah 
mendapatkan binatang, Homo erectus melakukan penjagalan 
berupa pengulitan, pemisahan bagian tubuh, pengirisan 
daging, dan pemecahan tulang untuk diambil dagingnya, serta 
kemungkinan membuat peralatan dari tulang binatang. Peralatan 
yang digunakan pada proses penjagalan adalah alat yang terbuat 
dari batu yang telah ditajamkan.

Bagian ketiga merupakan penjelasan terkait bukti arkeologis 
temuan penggunaan api belum ditemukan di Situs Sangiran, 
tetapi telah ditemukan di Situs Chou K’ou-tien dekat Beijing di 
Tiongkok. Kemudian bukti pengulitan belum ditemukan di Situs 
Sangiran dan juga tempat lain di dunia. Telah ditemukan 3 (tiga) 

Gambar 3.10. Cover Buku Mengenal Cara 
Manusia Purba Mengolah 
Binatang Hasil Buruannya 
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buah fosil tulang binatang sebagai bukti pengirisan daging dan 
5 (lima) buah fosil tulang binatang sebagai bukti pengambilan 
sumsum dari Formasi Kabuh di Situs Sangiran. Cerita ini ditutup 
dengan pernyataan bahwa pengetahuan-pengetahuan baru 
akan terus bermunculan seiring dengan penemuan-penemuan 
baru di Situs Sangiran. Situs Sangiran merupakan situs yang 
sangat penting untuk memahami evolusi manusia, budaya dan 
lingkungannya. 

f. Pengembangan Cagar Budaya Situs Bumiayu, Kabupaten 
Brebes

Sejak tahun 1920-an daerah 
Bumiayu telah tampil di 
panggung ilmiah. Penelitian 
geologis dan paleontologis saat 
itu telah menempatkan temuan 
fauna-fauna tertua dalam 
spektrum biostratigrafi mamalia 
Pulau Jawa, yang dikenal dengan 
kelompok Fauna Satir dan Fauna 
Cisaat. Belum ditemukan bukti 
budaya dan sisa manusia hingga 
sekitar tahun 2010.

Daerah Bumiayu menjadi pusat perhatian para peneliti dan 
akademisi setelah muncul kelompok pelestari yang tergabung 
dalam komunitas Museum Mini Buton yang dipelopori oleh 
warga Bumiayu yaitu H. Rizal Rafli dan Karsono sekitar tahun 
2015. Identifikasi jenis-jenis temuan fosil yang dikumpulkan pada 
salah satu sudut rumah H. Rizal oleh Balar Arkeologi Yogyakarta 
dan BPSMP Sangiran pada tahun setelahnya, menunjukkan jenis-
jenis fauna yang cukup beragam. 

Atas dasar hasil identifikasi tersebut maka dilakukan 
kegiatan penelitian yang lebih mendalam terhadap daerah 
ini dengan survei dan ekskavasi. Kegiatan pengumpulan data 
berlangsung dari tanggal 7–19 September 2020. Pengumpulan 
data terbagi menjadi tiga, ekskavasi dan survei (arkeologi dan 

Foto 3.16. Sosialisasi penyampaian hasil 
penelitian sementara di lokasi 
ekskavasi
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geologi).

Kiprah BPSMP Sangiran (2013, 2018, 2019, dan 2020) 
dalam meneliti daerah ini menunjukkan hasil yang sangat 
menggembirakan. Fosil-fosil fauna jenis baru banyak ditemukan 
dari daerah ini, yang sebelumnya hanya baru muncul pada situs-
situs di Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Timur dalam kronologi 
yang lebih muda. Sebaran lateral temuan paleontologis hasil 
survei tahun 2013, 2018, 2019, dan 2020 di daerah bumiayu dan 
sekitarnya seluas sekitar 67,825 km2. Sebaran temuan termasuk 
ke dalam tiga wilayah kecamatan yaitu Bantarkawung, Tonjong, 
dan Bumiayu. Sebaran temuan tersebut juga masuk dalam dua 
pangkuan Perum Perhutani yaitu KPH Balapulang (tanaman Jati) 
dan KPH Pekalongan Barat (tanaman Pinus).

Hasil-hasil kajian di atas telah memunculkan data baru 
pada muatan akademis. Bentuk-bentuk pelestarian pada lokasi 
penemuan fosil maupun fosil sendiri belum dilakukan. Beberapa 
pelestari yang mengumpulkan fosil terlihat menata koleksi 
temuannya secara sederhana. Melihat potensi daerah Bumiayu 
di atas maka sangat mendesak untuk segera ditetapkan sebagai 
situs atau kawasan.

g. Pengembangan Cagar Budaya Situs Banjarejo, Kabupaten 
Grobogan

Situs Banjarejo merupakan situs 
baru dalam deretan situs-situs 
pleistosen di Jawa, Indonesia. 
Sejak ditemukan pertama pada 
tahun 2015, situs ini telah 
menjadi pusat perhatian publik 
baik kalangan peneliti maupun 
masyarakat umum terkait 
potensi dan nilai penting cagar 
budaya yang ditemukan di Situs 
Banjarejo. Upaya pelestarian oleh 
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran di Situs Banjarejo 
hingga tahun 2020, secara kualitas dan kuantitas temuan cagar 

Foto 3.17. Pembuatan geo-trench di 
Banjarejo
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budaya menunjukkan potensi dan nilai penting cukup signifikan.

Kegiatan pengumpulan data berlangsung selama 12 hari, 
dari tanggal 5–16 Maret 2020. Pengumpulan data terbagi menjadi 
tiga, ekskavasi, survei (arkeologi dan geologi) dan wawancara. 
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Kajian BPSMP 
Sangiran menunjukkan bahwa sebaran singkapan endapan 
teras berada di atas perbukitan, namun tidak semua Perbukitan 
Banjarejo terdapat endapan teras. Begitu pula adanya perbedaan 
luas dan volume endapan teras yang ditemukan fosil vertebrata 
di seluruh Perbukitan Banjarejo, Perbukitan Banjarejo memiliki 
perbedaan kuantitas dan kualitas fosil vertebrata yang ditemukan 
pada endapan teras berumur Kuarter di setiap perbukitan, 
temuan fosil vertebrata di kawasan Banjarejo dikelompokkan 
menjadi dua yaitu kelompok fauna Lembah Sungai Lusi dan 
kelompok fauna Perbukitan Banjarejo, seluruh lokasi endapan 
teras di Perbukitan Banjarejo, sebaiknya dilakukan pemetaan 
detil untuk mengetahui luas dan volumenya, agar zonasinya 
lebih akurat dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian 
hari, geoarkeologi Kuarter di Perbukitan Banjarejo berupa 
singkapan endapan teras berumur Kuarter yang ditemukan fosil 
vertebrata dan tinggalan arkeologi merupakan lokalitas yang 
harus segera dilakukan penyelamatan dan pelestariannya, nilai 
penting kronologi kesejarahan belum digunakan karena analisis 
kronometri absolut tidak dilakukan, maka sebaiknya analisis 
pengumuran dapat dikerjakan pada penelitian berikut.

h. Studi Risiko Bencana Situs Sangiran Tahap II

Kegiatan Studi Risiko Bencana 
Situs Sangiran merupakan 
rangkaian dari kajian 
pengurangan risiko perubahan 
lansekap. Penilaian risiko 
dilakukan dengan identifikasi 
OUV di Situs Sangiran yang 
diwakili lahan terpilih sebagai 
objek kajian. Tujuan yang ingin Foto 3.18. Aktivitas pengumpulan data di 

lapangan
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dicapai adalah dapat melakukan tahapan penilaian risiko dan 
merumuskan matrik risiko sebagai pedoman dalam upaya 
mempertahankan kelestarian nilai penting Situs Sangiran.

Kegiatan pengumpulan data berlangsung selama 10 hari, 
dari tanggal 14–23 Oktober 2020. Pada kegiatan tahun ini dipilih 
5 lokasi untuk menjadi area studi risiko bencana yang dilakukan. 
Pemilihan tersebut berdasarkan nilai penting dan tingkat 
ancaman terutama faktor alam yang menyertai pada masing-
masing lokasi. Oleh karena itu, pada studi ini didahulukan lokasi 
singkapan batu lempung hitam anggota Formasi Pucangan di 
Pablengan (lapisan diatome), singkapan batu pasir di Pucung 
(lokasi penemuan S17), lapisan tanah Bapang, mud volcano, dan 
mata air asin. Analisis dalam penilaian risiko pada kelima lahan 
terpilih menggunakan unit analisis bentuk lahan sebagai satuan 
analisis untuk menginterpretasi proses yang berlangsung.

Pemahaman terhadap potensi risiko di dalam situs menjadi 
penting untuk memastikan tindakan adaptasi dan mitigasi yang 
tepat. Penilaian potensi risiko akan menghasilkan seberapa 
besar dampak yang dapat ditimbulkan saat ancaman terjadi. 
Berdasarkan formulasi, meningkatnya risiko akan terjadi di saat 
ancaman dan kerentanan semakin tinggi serta tidak adanya 
tindakan pencegahan maupun kesiap-siagaan. Berdasarkan 
hasil penilaian risiko di Situs Sangiran diketahui bahwa faktor 
yang mempengaruhi perubahan lanskap adalah faktor alam 
berupa bencana yang kemudian dipercepat oleh adanya faktor 
antropogenik dalam memanfaatkan lahan. Proses perubahan 
lanskap yang terus berlangsung ini memerlukan strategi 
pengurangan risiko dengan pendekatan secara persuasi maupun 
proses pembebasan lahan.

i. Kajian Koleksi Museum

Salah satu fosil fauna yang menjadi koleksi Museum Manusia 
Purba Sangiran adalah dari spesies Panthera tigris. Terdapat dua 
pecahan (fragmen) bagian fosil Panthera tigris yang dipamerkan 
di ruang pamer 1 Museum Klaster Krikilan dari seluruh 5 klaster 
Museum Sangiran, yaitu pecahan tengkorak (Fr. Cranium) serta 
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pecahan gigi taring (Fr. Caninus). 
Apabila dibandingkan dengan 
fosil hewan dari jenis Bovidae dan 
Cervidae sebagai hewan buruan, 
jumlah fosil Panthera tigris lebih 
sedikit.

Berdasarkan data koleksi 
fosil, jenis hewan seperti 
Bovidae dan Cervidae memiliki 
jumlah masing-masing 5152 dan 
4895 spesimen lebih banyak 
dibandingkan dengan koleksi fosil harimau yang hanya 5 jenis 
fosil saja. 2 (dua) Fosil Panthera tigris yang ditampilkan di ruang 
pamer 1 Museum Klaster Krikilan belum memuat informasi 
yang komprehensif. Untuk mendapatkan informasi tersebut 
diperlukan suatu kajian koleksi museum. Kajian koleksi museum 
dilakukan untuk dapat meningkatkan informasi suatu koleksi, 
sehingga informasi komprehensif tersebut dapat tersampaikan 
kepada pengunjung.

Saat ini informasi mengenai fosil Panthera tigris hanya 
mengambarkan harimau sebagai hewan yang berada di puncak 
rantai makanan. Setelah dilakukan kajian, didapatkan informasi 
tambahan mengenai Panthera tigris misalnya gambaran mengenai 
persebarannya di seluruh dunia, pola hidup, karakteristik, serta 
mitos-mitos Panthera tigris yang berkembang di masyarakat Jawa. 
Kedepannya informasi-informasi tersebut dapat ditampilkan di 
ruang pamer sehingga gambaran mengenai Panthera tigris lebih 
lengkap dan komprehensif.

j. Kajian Pengembangan Aksesibilitas untuk Pengunjung 
Disabilitas di Museum Manusia Purba Sangiran Klaster 
Krikilan

Kajian ini secara garis besar melakukan riset kondisi eksisting 
aksesibilitas di Museum Manusia Purba Sangiran melalui studi 
komparasi museum, wawancara, dan observasi lapangan. 
Kajian aksesibilitas museum untuk pengunjung disabilitas ini 

Foto 3.19. Pengumpulan data di Museum 
Biologi UGM, Yogyakarta
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menggunakan pendekatan kajian 
kualitatif dengan tipe kajian 
deskriptif. Pengumpulan data 
berupa observasi dan komparasi 
museum dilakukan dalam  2 (dua) 
kegiatan, yaitu pada tanggal 9–11 
Maret di Yogyakarta dan 4–6 
November 2020 di Semarang. 
Adapun wawancara dilakukan 
dengan pendidik dari Sekolah 
Luar Biasa Sari Utama Sragen. 
Kajian tentang aksesibilitas 
di Museum Klaster Krikilan ini dilakukan untuk memperoleh 
kondisi eksisting museum terkait pemenuhan dan pelayanan 
terhadap pengunjung disabilitas.

Hasil kajian aksesibilitas ini memfokuskan pada audit akses 
dan fasilitas di Museum Klaster Krikilan dan dihubungkan dengan 
tiga jenis disabilitas fisik beserta karakteristiknya masing-
masing, yaitu disabilitas visual, audio, dan mobilitas. Audit 
akses ini menghasilkan informasi bahwa ruang-ruang pamer 
beserta koleksi di Museum Klaster Krikilan belum sepenuhnya 
mengakomodasi kebutuhan pengunjung disabilitas. Hambatan 
yang dihadapi pengunjung disabilitas di Museum Klaster Krikilan 
di antaranya akses masuk dan keluar ruang pamer, ketiadaan 
ramp, dan informasi koleksi yang belum/sulit tersampaikan 
secara mudah dan sederhana.

Pengembangan akses bagi disabilitas di Museum Klaster 
Krikilan dapat dilakukan dengan memfokuskan pada dua hal, 
yaitu pengembangan akses fisik dan pengembangan akses 
informasi. Pengembangan akses fisik berupa penyediaan ramp, 
kursi roda, dan rambu atau petunjuk arah. Pengembangan akses 
informasi berupa penyediaan koleksi hands-on, braille, benda 
taktil, audio helper, virtual museum, dan interpreter.

Foto 3.20. Alternatif akses berbentuk ramp 
pada pintu keluar Ruang Pamer 
3 Museum Klaster 
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k. Kajian Pembebasan Lahan Terpilih Situs Sangiran

Kegiatan pembebasan lahan di 
Situs Sangiran telah dimulai 
sejak tahun 2017 melalui kajian 
pembebasan lahan pada tahun 
2017. Kemudian pada tahun 
berikutnya juga dilakukan kajian 
pembebasan lahan sebagai 
rekomendasi yang digunakan 
dalam pembebasan lahan pada 
tahun 2018 dan 2019. Dalam 
perkembangannya pembebasan 
lahan seringkali menemui 
beberapa kendala sehingga lahan yang telah direkomendasikan 
dalam kajian tidak berhasil dibebaskan. Dengan demikian maka 
pada tahun 2020 ini perlu dilakukan kembali kajian pemilihan 
lahan. Selain itu dalam pembebasan lahan tahun 2017–2019 
dirasa belum cukup mewakili lapisan stratigrafi penting di Situs 
Manusia Purba Sangiran karena baru berhasil membebaskan 
lapisan tanah Formasi Pucangan, Formasi Kabuh, dan Notopuro, 
sedangkan Formasi Kalibeng belum tersentuh. Di samping 
itu lahan Formasi Pucangan hasil rekomendasi kajian tahun 
sebelumnya juga belum berhasil dibebaskan sehingga perlu 
dicari alternatifnya. Kegiatan pengumpulan data berlangsung 
pada tanggal 17–20 Maret 2020 dan 24–27 Agustus 2020.

Kriteria penilaian yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah kelangkaan, stratigrafi (Formasi Litologi), temuan fosil 
Homo erectus dan keterancaman. Hasil kajian diperoleh hasil 
pemeringkatan untuk 15 lahan yang akan dibebaskan, antara 
lain lahan terpilih bukit trianggulasi (total nilai 15), Padas (15), 
Ngrejeng (15), Diatome (14), Sendang 2 (12), Wonolelo (12), Utara 
Trianggulasi (10), Sendang 1 (10), Ledok (10), Sendangrejo (9), 
Tanjung 1 (8), Tanjung 2 (8), Pohjajar (5), Pablengan 1 (5), dan 
Pablengan 2 (4). Dari hasil penilaian tersebut terdapat beberapa 
lahan yang memiliki jumlah nilai total yang sama namun tetap 
diurutkan peringkatnya. Hal tersebut disesuaikan dengan 

Foto 3.21. Singkapan Notopuro di lokasi 
Pohjajar
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beberapa pertimbangan seperti pada prioritas pertama, kedua, 
ketiga yang memiliki nilai total yang sama, namun Bukit Triangglasi 
merupakan lokasi yang memiliki nilai lebih karena berhubungan 
dengan sejarah penemuan Situs Manusia Purba Sangiran. Di 
samping itu ancaman longsor pada bukit ini lebih besar daripada 
dua lokasi lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 
lokasi Bukit Trianggulasi, Desa Ngebung mendapatkan prioritas 
untuk dibebaskan terlebih dahulu. Kajian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai salah satu rekomendasi dalam kaitannya 
dengan pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran khususnya 
dalam hal pembebasan lahan.

l. Eksperimen Pembuatan dan Pemakaian Alat Batu

Eksperimen pembuatan dan 
pemakaian alat batu merupakan 
sebuah pendekatan untuk 
menjawab beberapa pertanyaan 
mendasar terkait teknologi 
pembuatan alat batu dan bentuk 
kerusakan pada tajaman alat 
batu yang telah digunakan, 
serta bentuk kerusakan pada 
permukaan pada tulang binatang 
yang disentuh oleh alat batu. 
Pada kegiatan ini diguanakan batuan rijang sebagai bahan 
baku pembuatan alat batu dan seekor kambing sebagai objek 
eksperimen pemakaian alat batu. 

Kegiatan pengumpulan data berlangsung selama 10 hari 
dari tanggal 17–26 Februari 2020. Kegiatan pengumpulan bahan 
baku, pemilihan baku, dan pemangkasan dilakukan di sekitar 
Song (gua) Bentar dan Kali (sungai) Oyo Kabupaten Gunungkidul, 
sementara kegiatan praktek pemakaian alat batu dilakukan 
di Dusun Tanjung, Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, 
Karanganyar (Situs Sangiran).

Eksperimen pembuatan alat batu menggunakan 14 bahan 
baku batuan rijang yang menghasilkan 1 kapak genggam, 2 

Foto 3.22. Praktek Pemangkasan Alat Batu
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kapak perimbas, 2 kapak penetak, dan 11 batu inti dengan 
474 serpihan. 8 diantaranya digunakan menjagal kambing. 
Pengamatan mikroskopis terhadap 106 spesimen tulang 
kambing menggunakan mikroskop digital Dino-Lite AM4113/
AD4113, didapatkan sebanyak 52 spesimen tulang kambing 
memperlihatkan jejak persentuhan dengan alat batu. Jejak 
teknologi pada alat batu, jejak pemakaian, dan jejak pada tulang 
memperlihatkan kesamaan dengan jejak artefak dan tulang yang 
ditemukan pada situs-situs arkeologi. Selain berupa dokumen 
laporan penelitian, eksperimen ini juga menghasilkan sebuah 
video dokomenter tentang proses pembuatan dan pemakaian alat 
batu yang bisa dimanfaatkan sebagai materi untuk ditampilkan 
di museum maupun pameran.

m.  Kajian Konservasi Fosil: Penanganan Kasus Penggaraman pada 
Fosil dari Situs Miri Tahap II

Kecamatan Miri terletak di 
Kabupaten Sragen bagian barat 
dengan jarak 25 km dari Kota Solo. 
Di kecamatan Miri terdapat situs 
prasejarah yaitu situs Kedung 
Cumpleng (Djubiantono:1992). Di 
situs ini, tim peneliti kerjasama 
Indonesia-Perancis yang 
dipimpin oleh F. Semah mencatat 
keberadaan alat-alat purba 
(sekitar 0,9 juta tahun yang lalu) 
yang terdiri atas alat-alat serpih 
gamping dan sampai saat ini 
masih sangat sulit ditafsirkan.

Hasil kajian yang dilakukan 
di Miri saat ini disimpan di 
museum Miri dan juga BPSMP 
Sangiran. Museum Miri 
merupakan sebuah museum 
yang dibangun oleh Pemerintah 

Foto 3.24. Fosil sesudah perlakuan 
dengan NH4OH

Foto 3.23. Fosil sebelum perlakuan 
dengan NH4OH
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Kabupaten Sragen. Kondisi fosil Miri bervariasi, dari kuat hingga 
rapuh dan mudah patah. Sebagian fosil terindikasi mengalami 
penggaraman yang terlihat dari adanya bubukan berwarna 
kuning abu-abu kehijauan pada permukaan fosil. Dengan 
terjadinya penggaraman pada fosil dari Miri tersebut, BPSMP 
Sangiran melaksanakan kegiatan kajian konservasi fosil dengan 
mengangkat tema studi kasus penggaraman yang terjadi pada 
fosil yang berasal dari situs Miri. Kajian ini dimulai tahun 2019 
dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis endapan garam 
pada fosil yang ditemukan di daerah Miri serta faktor penyebab 
dan proses terjadinya endapan garam pada fosil. Berdasarkan 
hasil kajian, diketahui jenis endapan garam pada sampel yang 
diuji mengandung pirit dan ada sampel yang mengandung 
hasil oksidasi lebih lanjut berupa melanterit. pada tahun 2020 
kajian dilanjutkan untuk mengetahui metode yang tepat dalam 
penanganan endapan garam tersebut. Hasil kajian ini nantinya 
diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penanganan 
kasus serupa di situs-situs manusia purba lainnya.

Kegiatan pengumpulan data berlangsung pada bulan 
September–November tahun 2020. Metode penanganan yang 
dilakukan adalah dengan penggunaan larutan NH4OH, vacuum 

sealer dan pembersihan kering. Parameter yang diamati adalah 
perubahan pH, perubahan warna dan kandungan mineral sebelum 
dan sesudah perlakuan. Selain itu dilakukan pula monitoring/
pengamatan paska perlakuan dalam waktu 2 minggu dan 1 bulan 
paska perlakuan. Perubahan pH diukur dengan menggunakan 
universal indicator, perubahan warna dengan kolorimeter 
danperubahan mineral diuji dengan XRF, XRD dan SEM-EDX.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa metode 
penanganan yang tepat untuk mengatasi penggaraman/oksidasi 
pirit adalah dengan menggunakan metode pembersihan kering 
dilanjutkan dengan paparan gas ammonia. Selain itu kondisi 
lingkungan mikro tempat penyimpanan fosil berpengaruh pada 
fosil paska penanganan.
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c. Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Adapun realisasi capaian output Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal adalah sebagai berikut:
Grafik 3.6.  Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Output 

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

 

Capaian realisasi output layanan sarana dan prasarana internal 
untuk tahun 2020 mencapai predikat “sangat baik” dengan realisasi 
sejumlah 1 layanan atau sebesar 100% dari layanan yang ditargetkan 
sebesar 1 layanan.

Di tengah pandemi yang sedang melanda, upaya pencapaian 
target output layanan sarana dan prasarana internal guna mendukung 
sasaran kegiatan Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang dikelola 
lewat mekanisme BLU sebagai berikut: 

1. Pengadaan kendaraan dinas jabatan.

2. Pengadaan alat inventaris (XRF, microscope, alat survey 
lapangan, alat pengolah data).

3. Peningkatan Ruang Pamer 3 Museum Klaster Krikilan. 

4. Peningkatan Ruang Pamer 2 Museum Klaster Krikilan yang 
bersumber dari dana PNBP.

 

d. Output Layanan Dukungan Manajemen Satker

Adapun realisasi capaian output Layanan Dukungan Manajemen 
Satker adalah sebagai berikut:
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Grafik 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Output 
Layanan Dukungan Manajemen Satker

 

Capaian realisasi output layanan 
dukungan manajemen satker untuk 
tahun 2020 mencapai predikat “sangat 
baik” dengan realisasi sejumlah 1 
layanan atau sebesar 100% dari 
layanan yang ditargetkan sebesar 1 
layanan.

Di tengah pandemi yang sedang 
melanda, upaya pencapaian target 
output layanan dukungan manajemen 
satker guna mendukung sasaran 
kegiatan Meningkatnya jumlah Cagar 
Budaya yang dikelola lewat mekanisme 
BLU sebagai berikut: 

1. Penyusunan program.

2. Penyusunan LAKIP.

3. Monitoring evaluasi dan 
pengendalian.

4. Pembinaan fisik satpam.

5. Pengembangan SDM.

6. Diklat/Bimtek/Sertifikasi.

7. Evaluasi pelaksanaan 
program.

8. Rapat koordinasi pengelolaan 
warisan dunia.

9. Peningkatan SDM.

10. Pembinaan pegawai.

Foto 3.25. Rapat Koordinasi pengelolaan 
warisan dunia

Foto 3.26. Pengembangan SDM
 (foto diambil sebelum pandemi)

Foto 3.27. Evaluasi pelaksanaan program
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e. Output Layanan Perkantoran

Adapun realisasi capaian output Layanan Perkantoran adalah sebagai 
berikut:
Grafik 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Output 

Layanan Perkantoran

 

Capaian realisasi output layanan perkantoran satker untuk tahun 
2020 mencapai predikat “sangat baik” dengan realisasi sejumlah 1 
layanan atau sebesar 100% dari layanan yang ditargetkan sebesar 1 
layanan.

Di tengah pandemi yang sedang melanda, upaya pencapaian 
target output layanan perkantoran guna mendukung sasaran kegiatan 
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya yang Dikelola melalui Mekanisme 
BLU sebagai berikut: 

1. Pembayaran gaji dan tunjangan

2. Operasional dan pemeliharaan perkantoran

Hambatan/Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam 
upaya pencapaian target Cagar Budaya yang Dilestarikan antara lain: 

1. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk 
Indonesia, turut mempengaruhi kegiatan-kegiatan instansi 
yang bersifat tatap muka dan pengumpulan massa, sehingga 
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

2. Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder atau Organisasi 
Perangkat Daerah yang belum optimal karena dampak 
pandemi COVID-19 dan fokus stakeholder pada penanganan 
wabah, menyebabkan tidak berjalan atau tidak optimalnya 
kegiatan yang direncanakan.
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3. Adanya optimalisasi dan efisiensi anggaran.

4. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan 
jadwal yang telah disusun sebelumnya.

5. Penyederhanaan struktur birokrasi dan pengalihan dalam 
jabatan fungsional yang mana proses penataan dan transisi 
terhadap regulasi yang mengatur butir kerja, wewenang dan 
tata kerja, mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.

 

Langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja 
dapat tercapai antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan modifikasi kegiatan dan anggaran sebagai langkah 
antisipatif terhadap dampak pandemi COVID-19, dengan 
mengoptimalkan teknologi informasi dan jejaring media 
sosial.

2. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder atau lembaga 
terkait kerja sama dan sinergi kegiatan.

3. Melakukan optimalisasi kegiatan sesuai anggaran yang 
diberikan.

4. Melakukan penjadwalan ulang yang tertata.

5. Melakukan koordinasi internal selama masa transisi iklim 
baru birokrasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Guna mencapai target kinerja tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja 
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran pada awalnya memperoleh 
pagu anggaran sebesar Rp28.065.763.000,00 (dua puluh delapan milyar 
enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) namun pada 
perjalanannya terdapat kebijakan pemotongan anggaran sebagai tindak 
lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 untuk penanganan pandemi COVID-19.

Total anggaran pada Bulan Mei setelah dikurangi adalah 
Rp21.776.180.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh 
enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Pada Bulan Oktober 2020 
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dikarenakan adanya kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan 
maka anggaran Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dikurangi 
menjadi Rp20.937.018.000,00 (dua puluh milyar sembilan ratus tiga puluh 
tujuh juta delapan belas ribu rupiah).

Pagu anggaran tersebut dialokasikan pada 6 (enam) indikator 
output kegiatan yang alokasi anggaran untuk masing-masing beserta 
perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Alokasi Anggaran per Output Tahun 2020 dan Perubahannya

No Indikator output kegiatan Anggaran Awal Anggaran 
Perubahan

1. Masyarakat yang Mengapresiasi 
Cagar Budaya 1.217.808.000 585.312.000

2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya 1.484.126.000 1.181.556.000

3. Cagar Budaya yang Dilestarikan 7.134.296.000 1.569.279.000

4. Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal 3.620.314.000 3.620.314.000

5. Layanan Dukungan Manajemen 
Satker 1.205.146.000 855.256.000

6. Layanan Perkantoran 13.404.073.000 13.125.301.000

Total 28.065.763.000 20.937.018.000

Adapun presentase alokasi anggaran per output adalah sebagai 
berikut:

Grafik 3.9. Besaran Persentase Alokasi Anggaran 2020 Per Output
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Realisasi Anggaran tersebut adalah :

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran 2020

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Realisasi (%)

Meningkatnya 
jumlah Cagar 
Budaya yang 
dikelola lewat 
mekanisme BLU

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
Dilestarikan 20.937.018.000 19.100.876.949 91,23

TOTAL 20.937.018.000 19.100.876.949 91,23

Dari total anggaran Rp20.937.018.000,00 (dua puluh milyar sembilan 
ratus tiga puluh tujuh juta delapan belas ribu rupiah) telah berhasil terserap 
sebesar Rp19.100.876.949,00 (sembilan belas milyar seratus juta delapan 
ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) 
atau sebesar 91,23%. Serapan anggaran untuk tahun 2020 tidak mencapai 
target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 95% 
dikarenakan pembatasan jumlah peserta dan kegiatan sebagai akibat 
adanya pandemi COVID-19.

Adapun grafik daya serap tahun anggaran 2020 pada satu indikator 
tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 3.10. Daya Serap Tahun Anggaran 2020

Efisiensi	Anggaran

Pada tahun 2020 Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran 
berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp7.128.745.000,00 (Tujuh 
milyar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima 
ribu rupiah). Hasil efisiensi diperoleh dari kegiatan pembebasan lahan 
situs, pameran dan sosialisasi. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk 
penanganan pandemi COVID-19 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan untuk kegiatan 
prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan Pekan Kebudayaan Nasional.
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BAB IV
PENUTUP

Selama tahun 2020 Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran berhasil 
melaksanakan seluruh kegiatan untuk pencapaian target yang ditetapkan.

Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Grafik 4.1.  Capaian Indikator Kinerja 

 

Grafik 4.2. Capaian Indikator Keuangan

 

  

Beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam upaya 
pencapaian target antara lain: 

1. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, 
turut mempengaruhi kegiatan-kegiatan instansi yang bersifat tatap 
muka dan pengumpulan massa, sehingga mempengaruhi pelaksanaan 
kegiatan.

2. Koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder atau Organisasi Perangkat 
Daerah yang belum optimal karena dampak pandemi COVID-19 dan 
fokus stakeholder pada penanganan wabah, menyebabkan tidak berjalan 
atau tidak optimalnya kegiatan yang direncanakan.
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3. Adanya optimalisasi dan efisiensi anggaran.

4. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang 
telah disusun sebelumnya.

5. Penyederhanaan struktur birokrasi dan pengalihan dalam jabatan 
fungsional yang mana proses penataan dan transisi terhadap regulasi 
yang mengatur butir kerja, wewenang dan tata kerja, mempengaruhi 
jadwal pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala 
yang muncul antara lain:

1. Melakukan modifikasi kegiatan dan anggaran sebagai langkah antisipatif 
terhadap dampak pandemi COVID-19, dengan mengoptimalkan 
teknologi informasi dan jejaring media sosial.

2. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder atau lembaga terkait kerja 
sama dan sinergi kegiatan.

3. Melakukan optimalisasi kegiatan sesuai anggaran yang diberikan.

4. Melakukan penjadwalan ulang yang tertata.

5. Melakukan koordinasi internal selama masa transisi iklim baru birokrasi.
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