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Beberapa hal yang akan saya sampaikan

• Ragam kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi

• Panduan  kegiatan akademik yang dianut oleh civitas Akademik di Universitas

Gadjah Mada terkait dengan masa Menuju New Normal – New Normal

• Riset merupakan salah satu kegiatan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

• Riset yang dapat dilakukan di era Menuju New Normal



Departemen Arkeologi melaksanakan

kewajiban Tri dharma Perguruan Tinggi

• Pendidikan biasanya

• dilakukan melalui pembelakaran di kelas

• Praktek di lapangan (terkait dengan mata kuliah maupun pelaksanaan field school) 

• Praktek di laboratorium

• Workshop.

• Penelitian yang dilakukan

• Dilaksanakan oleh mahasiswa terkait dengan penyusunan skripsi,tesis, desetasi,maupun tugas terstruktur terkait dengan mata kuliah, terkait dengan kerjasama institusi

• Dilakukan oleh dosen (mandiri dan kerjasama dengan institusi dalam negeri dan LN)

• Ragam penelitiannya bervariasi meliputi Arkeologi secara umum dan bersifat terapan (Heritage Manajemen dan Museum: aspek manajemen, kuratorial, konservasi, maupun
bidang edukasi dan kehumasan)

• Pengabdian kepada Masyarakat 



Ragam pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh Departemen Arkeologi, 

UGM
• 5 tahun terakhir, diantaranya

• Pembinaan berkelanjutan masyarakat desa terkait heritage (contoh: pembuatan disain batik berbasis heritage 
di Sojiwan, untuk meningkatkan variasi produk di Kudus 

• Pembuatan disain batik untuk masyarakat umum

• Pengenalan karakteristik heritage (Gunung Wingko, Cirebon)

• Pembuatan buku panduan konservasi untuk komunitas

• Pembinaan pembuatan perpustakaan anak

• Workshop-workshop di bidang permuseuman yang diselenggarakan untuk staf museum di Yogyakarta

• Menjadi reviewer jurnal ilmiah instansi Arkeologi mitra

• Pengurus organisasi di bidang Arkeologi, permuseuman dan social lainnya



Sumber: Wikipedia





Panduan Akademik



Fokus pada penelitian

• Ragam penelitiannya bervariasi meliputi Arkeologi secara umum dan bersifat

terapan (Heritage Manajemen dan Museum: aspek manajemen, kuratorial, 

konservasi, maupun bidang edukasi dan kehumasan.

)



Research design:

• The research design refers to the overall strategy that you choose to 

integrate the different components of  the study in a coherent and logical 

way, thereby, ensuring you will effectively address the research problem; it 

constitutes the blueprint for the  data collection, measurement, and analysis 

of  data.

sumber: http://sacredheart.edu

http://sacredheart.edu/




Berdasarkan alur penalarannya, tipe penelitian:

• Penelitian Tipe pengujian hipotesis

• Penelitian yang dimulai dari mengumpulkan data-data  untuk menghasilkan inferensi.

• Dari kedua tipe besar penelitian tersebut dilalui tahapan

• Pengumpulan data: melalui survei, ekskavasi, wawancara, FGD, library research (misal analisis peta, 
terkait dengan penyusunan literatur review)

Tipe pengumpulan data melalui survei dan ekskavasi inilah yang mengalami hambatan pada masa 
pandemi ini



Pengumpulan data di lapangan

• Sementara sampai setidaknya November 2020, semua staf dan mahasiswa

Arkeologi UGM tidak melaksanakan penelitian ke lapangan. Surat tugas tidak

bisa diterbitkan oleh universitas untuk penelitian ke lapangan maupun

pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan orang banyak.



Strategi pengumpulan data yang dilakukan

• Pada masa Menuju New Normal: diarahkan agar  sedapat mungkin dilakukan tanpa melibatkan
orang banyak.

• New Normal: November 2020. Kuliah luring mulai dilaksanakan

• Wawancara: via telpon, WAG dan sarana daring lainnya ( responden/narasumber yang dikenal dapat ditrnasfer bea
komunikasi)

• FGD (tergantung targetnya): google meet, zoom, hambatan jika target tidak mungkin menggunakan sarana pertemuan
maya tersebut

• Pengumpulan data di lapangan melalui survei dan ekskavasi ditunda pelaksanaannya paling tidak sampai dengan
November 2020 sesuai dengan panduan dari Universitas

• Pengumpulan data bisa didahului dengan meninjau penelitian sebelumnya dari sumber-sumber pustaka yang bisa
diakses melalui jurnak electronik (UGM berlangganan banyak jurnal arkeologi).



Juni – akhir Oktober 2020

Mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir (s1, S2 dan S3) dapat
melakukan analisis di lab dengan mengukuti prosedur umum: 

1. mengisi sso simaster

2. cek kesehatan di GMC

3. Mendaftar secara on-line pada petugas dan 

Mengikuti prosedur khusus.

Konsultasi skripsi,tesis dan disertasi boleh dilakukan secara luring maupun daring



Prosedur khusus yang berbeda dengan masa 

normal sebelumnya

• Mahasiswa menandatangani form untuk mengikuti SOP bekerja di lab dengan
bertanggung jawab ( bekerja sesuai dengan jam booking, mengganti sepatu dengan
sandal lab pribadi, memakai jas lab lengan panjang pribadi yang harus dibawa
pulang, sering mencuci tangan, memakai masker dan face shield pribadi yang dibawa
pulang).

• Mahasiswa yang berasal dari luar kota sudah mengisolasi diri selama 14 hari ( ada
surat pernyataan)

• Ruang lab arkeologi UGM hanya akan diisi oleh maksimal 4 orang 
mahasiswa/peneliti yang bekerja pada pagi hari (9-12) atau (13-16.00)

• Shift siang masuk setelah lab dibersihkan oleh pengelola lab



Analisis di lab terkait dengan kerja sama

Pada masa “ Menuju New Normal” Departemen Arkeologi UGM tidak membuat komitmen
baru, meneruskan dan menyelesaikan dahulu pekerjaan dari penelitian kerjasama yang sedang
berjalan.

Penelitian kerjasama yang sedang berlangsung di antaranya dengan Balai Arkeologi Makassar, 
Balai Arkeologi Yogyakarta, Australian National University dan IRCI Japan.

Peneliti dalam kerjasama penelitian yang sedang berlangsung tsb dapat melakukan penelitian di 
lab  Arkeologi dengan mengikuti prosedur yang sama dengan mahasiswa dan dosen








