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BAB I
PENDAHULUAN

Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung didirikan berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52/D/O/2006 tertanggal 12 April 2006.Saat ini Fakultas
Ekonomi memiliki 3 prodi, yaitu prodi Akuntansi, prodi Manajemen dan Ilmu Ekonomi.Dua
dari prodi tersebut yaitu Akuntansi dan Manajemen terakreditasi B dan prodi Ilmu Ekonomi
terakreditasi minimal. Setelah 10 tahun dari berdirinya, perkembangan Fakultas Ekonomi UBB
relatif pesat. Terutama dalam ketersediaan sarana dan prasarana, mengalami perkembangan
yang signifikan. Di usia yang ke-sebelas tahun ini (2017), Fakultas Ekonomi akan segera
memiliki program S2 Prodi manajemen yang mana merupakan Fakultas pertama yang
memiliki program S2 dari beberapa Fakultas lainnya di UBB.

1.1 Visi dan Misi
1.1.1 Fakultas Ekonomi
Visi Fakultas Ekonomi UBB adalah “Menjadi Fakultas yang Unggul melalui
Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan di tingkat Nasional dan Internasional yang didasari Keunggulan
Moral, Mental, Intelektual untuk mendukung peradaban bangsa”.

Mengacu pada visi Fakultas Ekonomi UBB tersebut, maka misi yang dijalankan oleh
Fakultas Ekonomi adalah:
1)

Berkontribusi dalam meningkatkan dan pengembangan pengetahuan melalui penelitian di
bidang Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

2)

Menyiapkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang ekonomi, manajemen, dan
akuntansi sesuai dengan kebutuhan Pemangku Kepentingan (Stakeholders).

3)

Meningkatkan kompetensi dan komitmen tenaga pendidik dan kependidikan untuk
berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4)

Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen

5)

Menghasilkan Lulusan yang mampu mengaplikasikan teori dan praktik serta berkontribusi
dalam pemberdayaan Masyarakat dengan nilai-nilai Moral, Mental, Intelektual dan
berkarakter kewirausahaan.
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1.1.2 Program Studi
Program Studi Akuntansi
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi yang Unggul melalui Penguatan Kompetensi
Akuntansi Keuangan dan Auditing, Akuntansi Sektor Publik, Sistem Informasi
Akuntansi, serta Akuntansi Perpajakan yang Berintegritas Didasari Keunggulan Moral,
Mental dan Intelektual pada tahun 2035.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang unggul ditingkat nasional.
2. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Ilmu Akuntansi dalam kompetensi
Akuntansi Keuangan dan Auditing, Akuntansi Sektor Publik, Sistem Informasi
Akuntansi, serta Akuntansi Perpajakan terutama dalam sektor pertambangan dan
kepulauan.
3. Melaksanakan pendampingan, pembinaan, sosialisasi, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam bidang akuntansi terutama dalam sektor pertambangan dan
kepulauan.
Tujuan
1.

Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akuntansi yang mempunyai
wawasan secara global.

2.

Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan ilmu akuntansi dan aktif
selalu mengikuti perkembangan akuntansi.

3.

Menghasilkan lulusan yang berperan aktif untuk mencerdaskan masyarakat
khususnya di bidang akuntansi.

4.

Menghasilkan lulusan yang mempu berinteraksi dengan masyarakat lokal dan aktif
dalam pembangunan yang unggul.

Sasaran dan Strategi Pencapaiannya
Sasaran dari Program Akuntansi adalah sebagai berikut :
1. Sasaran di bidang organisasi dan manajemen
Terciptanya iklim yang kondusif dan konstruktif untuk meningkatkan kinerja Program
Studi Akuntansi.
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Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
a. Menyusun struktur organisasi Program Studi Akuntansi yang efektif dan efisien
berdasarkan merit sistem, deskripsi kerja yang jelas, dan tata pamong yang
transparan dan akuntabel
b. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
c. Melaksanakan administrasi akademik secara sistematis, tertata rapi, dan efisien.
d. Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi secara periodik, satu kali dalam satu
semester.
e. Memantapkan pembinaan organisasi kemahasiswaan program studi (Himaksi).
Untuk pencapaian strategi

dan pengembangan, maka indikator pencapaian dan

target sasaran sebagai berikut:
a. Tersusunnya struktur organisasi dengan peran dan tanggung jawab yang jelas pada
setiap tataran organisasi.
b. Terciptanya ruang kerja yang bersih, nyaman, dan bebas asap rokok.
c. Tersedianya pangkalan data terkini dan

mudah diakses, serta terciptanya layanan

akademik yang efisien.
d. Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi tiap semester.
e. Tersusunnya rencana kegiatan dan laporan kegiatan Himaksi

2. Sasaran di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
a.

Meningkatkan jumlah dosen hingga tercapai rasio dosen-mahasiswa yang ideal.

b.

Meningkatkan kualifikasi dosen dan staf pendukung program studi.

Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
a. Merekrut dosen dengan jenjang pendidikan minimal S2.
b. Mengirim dosen untuk studi lanjut jenjang S3.
c. Meningkatkan kemampuan dosen dalam mengelola kelas melalui pelatihan, magang,
dan workshop.
d. Meningkatkan daya saing dosen dalam memperoleh dana penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui pelatihan dan workshop.
e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendukung program studi melalui
pelatihan-pelatihan.
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Dari segi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan target
sasaran meliputi :
a. Tersedianya jumlah ideal dosen pada Program Studi Akuntansi sebanyak 21 (dua puluh
satu) orang dengan jumlah rekruitmen setiap tahunnya sebanyak 4 (empat) orang.
b. Tercapainya jumlah dosen yang Studi Lanjut S3 minimal 2 (dua) orang setiap
tahunnya.
c. Tercapai jumlah dosen yang mengikuti pelatihan, magang, atau workshopsetiap
tahunnya minimal 5 (lima) orang setiap tahunnya.
d. Tercapainya jumlah dosen yang ditargetkan memperoleh dana penelitian dan
pengabdian setiap tahunnya minimal 2 (dua) orang setiap tahunnya.

3. Sasaran di bidang pengembangan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk terciptanya kondisi proses
belajar dengan baik.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
a. Menerapkan skala prioritas dalam pengembangan sarana pendidikan yang meliputi
ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan.
b. Menerapkan skala prioritas dalam pengembangan sarana pendidikan yang meliputi
mebelair, alat bantu ajar, peralatan laboratorium, dan koleksi pustaka
c. Menambah kemampuan dan kemudahan untuk akses internet bagi dosen,

mahasiswa

dan tenaga kependidikan
Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan target
sasaran 3 (tiga) tahun meliputi:
a. Tersedianya 20 (dua puluh) ruang kelas, 1 (satu) laboratorium, dan 1 (satu)
perpustakaan.
b. Tersedianya mebelair dan alat bantu ajar pada tiap kelas, peralatan laboratorium
komputerisasi maupun akuntansi manual, buku ajar (berbahasa Indonesia dan Inggris)
dan Jurnal Ilmiah (terakreditasi nasionalmaupun internasional).
c. Memiliki keunggulan dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi bidang
akuntansi melalui penguasaan software akuntansi.
Strategi dan Pencapaian dan Pengembangan:
a. Meningkatkan relevansi kurikulum secara berkelanjutan.

a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
b. Meningkatkan academic atmosphere.
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c. Menghasilkan lulusan tepat waktu dengan IPK rata-rata tinggi.
d. Menyusun Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian yang tercantum dalam
Peraturan UBB No. 03 tahun 2014 tentang Rencana Induk Penelitian (RIP) UBB tahun
2014 – 2018.
e. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, serta meningkatkan jumlah publikasi
pada jurnal ilmiah.
f. Menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah.
Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan target
sasaran meliputi :
a. Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang dinamis.
b. Tersedianya rencana program dan kegiatan pembelajaran semester (RPKPS) untuk tiap
mata kuliah.
c. Terselenggaranya pertemuan ilmiah (seminar, workshop, diskusi) secara
terprogram
d. Tercapainya jumlah penelitian dan jumlah publikasi penelitian dosen minimal 2

(dua)

kali setiap tahunnya.

4. Sasaran di bidang pengabdian masyarakat
Meningkatnya peran dalam pengamalan pengetahuan dan teknologi akuntansi kepada
masyarakat.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
a. Meningkatkan jumlah dosen dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan kegiatankegiatan pengabdian lainnya.
b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra industri, mitra lokal dalam pemberdayaan
masyarakat di daerah binaan.
c. Membekali mahasiswa dengan pemahaman tanggungjawab etika dan profesi serta
menciptakan kepedulian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari aktifitas
profesinya.
Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan target
sasaran meliputi :
a. Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian masyarakat 3-4 kali/tahun.
b. Jumlah kegiatan mahasiswa yang dibiayai minimal 2 kali/tahun.
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Program Studi Manajemen
Visi
Menjadi jurusan yang unggul dalam pembangunan yang berkelanjutan melalui
pendidikan dan pengembangan ilmu manajemen di tingkat loka dan global yang
didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban
bangsa
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang manajemen dalam memenuhi
kebutuhan masyrakat di tingkat lokal dan global.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu manajemen yang
disesuaikan dengan kebutuhan terkini dan akan datang.
3. Mengembangakan konsep ilmu manajemen melalui penelitian yang bermanfaat
disadari keunggulan moral, mental, intelektual.
4. Mengaplikasikan ilmu manajemen pada berbagai aspek kehidupan untuk
kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas lulusan jurusan manajemen agar bisa berkompetisi di
tingkat lokal dan global.
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu manajemen dan
berwawasan global serta berintegritas didasari keunggulan mental, moral dan
intelektual.
2. Memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan memiliki kompetensi dalam
pembelajaran, penelitian dan pengabdian.
3. Menjadi program studi penyelenggara pendidikan manajemen yang profesional,
berkualitas dan berorientasi kewirausahaan
4. Menjadi program studi yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan
berdaya saing, sesuai dengan tuntutan stakeholders
Sasaran dan Strategi Pencapaiannya
Sasaran dari Program Manajemen adalah sebagai berikut :
1. Sasaran di bidang organisasi dan manajemen
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Terciptanya iklim yang kondusif dan konstruktif untuk meningkatkan kinerja
Program Studi Manajemen.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
Menyusun struktur organisasi Program Studi Manajemen yang efektif dan
efisien berdasarkan merit system, deskPETA JALANsi kerja yang jelas,
dan tata pamong yang transparan dan akuntabel
a.

Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif

b.

Melaksanakan administrasi akademik secara sistematis, tertata rapi, dan
efisien.

c.

Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi secara periodik, satu kali dalam
satu semester.

d.

Memantapkan pembinaan organisasi kemahasiswaan program studi
(Himama).

Untuk pencapaian strategi dan pengembangan, maka indikator pencapaian
dan target sasaran sebagai berikut:
a. Tersusunnya struktur organisasi dengan peran dan tanggung jawab yang jelas
pada setiap tataran organisasi.
b. Terciptanya ruang kerja yang bersih, nyaman, dan bebas asap rokok.
c. Tersedianya pangkalan data terkini dan mudah diakses, serta terciptanya
layanan akademik yang efisien.
d. Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi tiap semester.
e. Tersusunnya rencana kegiatan dan laporan kegiatan Himama.

2. Sasaran di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
a.

Meningkatkan jumlah dosen hingga tercapai rasio dosen-mahasiswa yang
ideal.

b.

Meningkatkan kualifikasi dosen dan staf pendukung program studi.

Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
a. Merekrut dosen dengan jenjang pendidikan sekurangnya S2.
b. Mengirim dosen untuk studi lanjut jenjang S2 dan S3.
c. Meningkatkan kemampuan dosen dalam mengelola kelas melalui pelatihan,
magang, dan workshop.
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d. Meningkatkan daya saing dosen dalam memperoleh dana penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan workshop.
e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendukung program
studi melalui pelatihan-pelatihan.
Dari segi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan
target sasaran meliputi :
a. Tersedianya jumlah ideal dosen pada Program Studi Manajemen sebanyak 15
(lima belas) orang dengan jumlah rekruitment setiap tahunnya sebanyak 3
(tiga) orang.
b. Tercapainya jumlah dosen yang Studi Lanjut S3 minimal 2 (dua) orang setiap
tahunnya.
c. Tercapai jumlah dosen yang mengikuti pelatihan, magang, atau workshop
setiap tahunnya minimal 5 (lima) orang setiap tahunnya.
d. Tercapainya jumlah dosen yang ditargetkan memperoleh dana penelitian dan
pengabdian setiap tahunnya minimal 2 (dua) orang setiap tahunnya.
e. Tersedianya tenaga akademik yang menguasai keahlian komputer (minimal
Aplikasi Microsoft Office).
3. Sasaran di bidang pengembangan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk terciptanya kondisi
proses belajar dengan baik.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
a. Menerapkan skala perioritas dalam pengembangan sarana pendidikan yang
meliputi ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan.
b. Menerapkan skala perioritas dalam pengembangan sarana pendidikan yang
meliputi mebelair, alat bantu ajar, peralatan laboratorium, dan koleksi pustaka
c. Menambah kemampuan dan kemudahan untuk akses internet bagi dosen,
mahasiswa dan tenaga kependidikan
Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian
dan target sasaran 3 (tiga) tahun meliputi:
a. Tersedianya 20 (dua puluh) ruang kelas, 2 (dua) laboratorium, dan 1 (satu)
perpustakaan.
b. Tersedianya mebelair dan alat bantu ajar pada tiap kelas, peralatan
laboratorium komputerisasi maupun Manajemen manual, serta 3.000 (tiga
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ribu) buku ajar dan 20 Jurnal Ilmiah sebagai koleksi pustaka.
c. Penambahan kemampuan akses internet sebesar 100 MB.

4. Sasaran di bidang pendidikan dan penelitian
a.

Menghasilkan sarjana Manajemen yang kompetitif, baik lokal, nasional,
maupun internasional.

b.

Memiliki keunggulan dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi
bidang Manajemen.

Strategi dan Pencapaian dan Pengembangan:
a. Meningkatkan relevansi kurikulum secara berkelanjutan.
b. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
c. Meningkatkan academic atmosphere.
d. Menghasilkan lulusan tepat waktu dengan IPK rata-rata tinggi.
e. Menyusun Rencana Induk Penelitian dan PETA JALANpenelitian yang
komprehensif dan implementatif.
f. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, serta meningkatkan jumlah
publikasi pada jurnal ilmiah.
g. Menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah.
Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian
dan target sasaran meliputi :
a. Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang dinamis.
b. Tersedianya rencana program dan kegiatan pembelajaran semester (RPKPS)
untuk tiap mata kuliah.
c. Terselengarannya pertemuan ilmiah (seminar, workshop, diskusi) secara
terprogram.
d. Tercapainya jumlah penelitian dan jumlah publikasi penelitian dosen minimal
2 (dua) kali setiap tahunnya.
5. Sasaran di bidang pengabdian masyarakat
Meningkatnya peran dalam pengamalan pengetahuan dan teknologi Manajemen
kepada masyarakat.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
a. Meningkatkan kerjasama dengan mitra industri, mitra lokal dalam
pemberdayaan masyarakat di daerah binaan.
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b. Membekali mahasiswa dengan pemahaman tanggungjawab etika dan profesi
serta menciptakan kepedulian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari
aktifitas profesinya.
Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian
dan target sasaran meliputi :
a. Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian masyarakat 3-4 kali/tahun.
b. Jumlah kegiatan mahasiswa yang dibiayai sebanyak 6 kali/tahun.

Program Studi Ekonomi
Visi
Menjadi Program Studi Ekonomi yang unggul secara Nasional dalam Optimalisasi
Sumberdaya Ekonomi Wilayah Kepulauan dan Pesisir didasari Keunggulan Moral,
Mental dan Intelektual pada tahun 2035.

Misi
1.

Menyelenggarakan Pendidikan di Bidang Ilmu Ekonomi berbasis Wilayah
Kepulauan dan Pesisir didasari keunggulan moral, mental dan intelektual.

2.

Melaksanakan pengkajian dan pengembangan Ilmu Ekonomi Regional, Sumber
Daya Manusia dan Ekonomi Syariah yang berbasis Wilayah Kepulauan dan
Pesisir.

3.

Melaksanakan pendampingan, sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat
dalam bidang pengembangan Ilmu Ekonomi Regional, Sumber Daya Manusia
dan Ekonomi Syariah berbasis Wilayah Kepulauan dan Pesisir.

Tujuan
1.

Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analisis dalam bidang Ekonomi
Regional, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Syariah berbasis Kepulauan dan
Pesisir yang didasari keunggulan moral, mental dan intelektual.

2.

Menghasilkan model pengembangan Ekonomi Regional, Sumber Daya Manusia
dan Ekonomi Syariah berbasis Wilayah Kepulauan dan Pesisir.

3.

Memberikan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam bidang

Ekonomi

Regional, Sumber Daya Manusia dan Ekonomi syariah berbasis Wilayah
Kepulauan dan Pesisir.
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Sasaran dan Strategi Pencapaiannya
Sasaran dari Program Ekonomi adalah sebagai berikut :
1. Sasaran di bidang organisasi dan ekonomi
Terciptanya iklim yang kondusif dan konstruktif untuk meningkatkan kinerja Program
Studi Ekonomi.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
Menyusun struktur organisasi Program Studi Ekonomi yang efektif dan efisien
deskripsi kerja yang jelas, dan tata pamong yang transparan dan akuntabel
a. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
b. Melaksanakan administrasi akademik secara sistematis, tertata rapi, dan efisien.
c.

Melaksanakan evaluasi kinerja organisasi secara periodik, satu kali dalam satu
semester.

d.

Memantapkan pembinaan organisasi kemahasiswaan program studi (Himiko).

Untuk pencapaian strategi

dan pengembangan, maka indikator pencapaian dan

target sasaran sebagai berikut:
a. Tersusunnya struktur organisasi yang jelas pada setiap tataran organisasi sesuai peran
dan tanggung jawabnya.
b. Terciptanya ruang kerja yang rapi, bersih, nyaman, dan bebas asap rokok.
c. Tersedianya pangkalan data terkini (pusat data) dan mudah diakses, serta terciptanya
layanan akademik yang efisien.
d. Tersedianya laporan evaluasi kinerja organisasi tiap semester.
e. Tersusunnya rencana kegiatan dan laporan kegiatan Himiko

2. Sasaran di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
a.

Meningkatkan jumlah dosen hingga tercapai rasio dosen-mahasiswa yang ideal.

b.

Meningkatkan kualifikasi dosen dan staf pendukung program studi.

Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
a. Merekrut dosen dengan jenjang pendidikan sekurangnya S2.
b. Mengirim dosen untuk studi lanjut jenjang S2 dan S3.
c. Meningkatkan kemampuan dosen dalam mengelola kelas melalui pelatihan, magang,
dan workshop.
d. Meningkatkan daya saing dosen dalam memperoleh dana penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui pelatihan dan workshop.
11

e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendukung program studi melalui
pelatihan-pelatihan.
Dari segi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan target
sasaran meliputi :
a. Tersedianya jumlah ideal dosen pada Program Studi Ekonomi
b. Tercapainya jumlah dosen yang Studi Lanjut S3 minimal 2 (dua) orang setiap
tahunnya.
c. Tercapai jumlah dosen yang mengikuti pelatihan, magang, atau workshop setiap
tahunnya minimal 2 (dua) orang setiap tahunnya.
d. Tercapainya jumlah dosen yang ditargetkan memperoleh dana penelitian dan
pengabdian setiap tahunnya minimal 2 (dua) orang setiap tahunnya.
e. Tersedianya tenaga akademik yang menguasai keahlian komputer (minimal Aplikasi
Microsoft Office).

3. Sasaran di bidang pengembangan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk terciptanya kondisi proses
belajar dengan baik.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan:
a.

Menerapkan skala perioritas dalam pengembangan sarana pendidikan yang meliputi
ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan.

b.

Menerapkan skala prioritas dalam pengembangan sarana pendidikan yang meliputi
mebelair, alat bantu ajar, peralatan laboratorium, dan koleksi pustaka

c.

Menambah kemampuan dan kemudahan untuk akses internet bagi dosen, mahasiswa
dan tenaga kependidikan

Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan
target sasaran 3 (tiga) tahun meliputi:
a. Tersedianya 20 (dua puluh) ruang kelas, 2 (dua) laboratorium, dan 1 (satu)
perpustakaan.
b. Tersedianya mebeulair dan alat bantu ajar pada tiap kelas, peralatan laboratorium
komputerisasi maupun Ekonomi manual, serta 3.000 (tiga ribu) buku ajar dan 20 Jurnal
Ilmiah sebagai koleksi pustaka.
c. Penambahan kemampuan akses internet sebesar 100 MB.
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4. Sasaran di bidang pendidikan dan penelitian
a.

Menghasilkan sarjana Ekonomi yang kompetitif, baik lokal, nasional, maupun
internasional.

b.

Memiliki keunggulan dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi bidang
Ekonomi.

Strategi dan Pencapaian dan Pengembangan:
a. Meningkatkan relevansi kurikulum secara berkelanjutan.
b. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran
c. Meningkatkan academic atmosphere.
d. Menghasilkan lulusan tepat waktu dengan IPK rata-rata tinggi.
e. Menyusun Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian yang komprehensif dan
implementatif.
f. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, serta meningkatkan jumlah publikasi
pada jurnal ilmiah.
g. Menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah.
Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan target
sasaran meliputi :
a. Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang dinamis.
b. Tersedianya rencana program dan kegiatan pembelajaran semester (RPKPS) untuk tiap
mata kuliah.
c. Terselengarannya pertemuan ilmiah (seminar, workshop, diskusi) secara terprogram
d. Tercapainya jumlah penelitian dan jumlah publikasi penelitian dosen minimal 2 (dua)
kali setiap tahunnya.

5. Sasaran di bidang pengabdian masyarakat
Meningkatnya peran dalam pengamalan pengetahuan dan teknologi Ekonomi kepada
masyarakat.
Strategi Pencapaian dan Pengembangan :
a. Meningkatkan kerjasama dengan mitra industri, mitra lokal dalam pemberdayaan
masyarakat di daerah binaan.
b. Membekali mahasiswa dengan pemahaman tanggungjawab etika dan profesi serta
menciptakan kepedulian terhadap dampak sosial yang ditimbulkan dari aktifitas
profesinya.
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Dari strategi pencapaian dan pengembangan, dibuat indikator pencapaian dan target
sasaran meliputi :
a. Jumlah kegiatan dosen dalam pengabdian masyarakat 3-4 kali/tahun.
b. Jumlah kegiatan mahasiswa yang dibiayai sebanyak 6 kali/tahun.

1.2 Analisis Kondisi Penelitian Fakultas
Perkembangan penelitian dosen Fakultas Ekonomi pada empat tahun terakhir menurut
4 bidang ilmu yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti dan LPPM, yaitu: Ketahanan
Pangan, Kemaritiman dan Sosial Humaniora; memiliki prosentase seperti yang terlihat pada
Tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1. Perkembangan Penelitian Fakultas Ekonomi
No
Dikti

Tahun

Total

2014

2015

2016

2017

1

1

1

4

7

6

12

18

4

4

Internal
Mandiri
Sumber: Internal, 2017

Berdasarkan Tabel 1 di atas, penelitian di Fakultas Ekonomi telah mengalami
perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini seiring dengan program penelitian yang
dicanangkan oleh universitas melalui Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) dan
Penelitian Dosen Tingkat Jurusan (PDTJ) yang baru dimulai pada tahun 2016.
Capaian rencana-rencana yang sudah ada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berdasarkan
perkembangan dan data yang dihimpun oleh Fakultas Ekonomi maka luaran dari capaian
rencana penelitian dapat dibagi menjadi Publikasi Ilmiah, Pemakalah dalam pertemuan ilmiah,
pembicara utama (Keynote Speaker) dalam pertemuan ilmiah, HKI, Pembuatan Model dan
Prototipe, Teknologi Tepat Guna, Bahan Ajar, dan Laporan penelitian yang tidak
dipublikasikan merupakan hasil-hasil karya dari dosen-dosen yang rata-rata mendapatkan
hibah DIKTI sesuai dengan Skimnya. Berikut capaian hasil Penelitian Fakultas Ekonomi
kurun waktu 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Capaian Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi
No
1.

2.

3.

Jenis Luaran
Publikasi Ilmiah

Sebagai
Pemakalah
pertemuan ilmiah

Sebagai
pembicara
(Keynote Speaker) dalam
pertemuan ilmiah

2014

2015

2016

2017

Internasional

1

1

-

3

Nasional
Terakreditasi

-

-

-

Nasional tidak
terakreditasi

6

7

6

-

-

-

1

4

Nasional

-

-

-

1

Lokal

-

-

-

utama Internasional

-

-

-

-

Nasional

-

-

-

-

Lokal

-

1

-

-

dalam Internasional

4.

HKI: paten, hak cipta dll

-

-

-

5.

Model/Prototipe/Desain/Karyaseni/Rekayasa
Sosial

-

-

-

6.

Teknologi tepat guna

-

-

-

7.

Bahan Ajar

-

2

1

8.

Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan

3

4

5

3
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BAB II.
RENCANA STRATEGIS PENELITIAN FAKULTAS

2.1 Dasar Pemikiran
Penelitian merupakan salah satu dasar tri darma perguruan tinggi yang berkaitan dengan
pemanfaatan dan penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS). Untuk
memberikan arahan dan kebijakan yang jelas tentang pengembangan penelitian di fakultas
ekonomi UBB, maka disusun peta jalan penelitian tahun 2017-2020. Peta jalan penelitian FE
UBB akan dijalankan secara bertahap sesuai skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri
dan kinerja dosen kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan
sumber daya dalam pelaksanaannya.
Prosedur pemetaan penelitian melibatkan pimpinan fakultas ekonomi dan unit kerja di
bawahnya dengan mendata penelitian-penelitian yang telah dihasilkan serta produk penelitian
lainnya (publikasi, HKI, teknologi tepat guna, prosiding, buku ajar) dalam 4 tahun terakhir,
mulai tahun 2017-2020.
Peta jalan penelitian ini disusun berdasarkan dasar pemikiran sebagai berikut:
1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 52/D/O/2006 tertanggal 12 April
2006.
3. Renstra Universitas Bangka Belitung (UBB) Tahun 2017-2021
4. Renstra Fakultas Ekonomi Tahun 2017-2021
2.2 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian
Pada pelaksanaan pengelolaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas
Ekonomi (FE) UBB pada dasarnya mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi 8 (delapan)
standar, yaitu :
a. Standar hasil, kegiatan penelitian diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk
Diseminasi (Luaran): Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding). Produk yang langsung
dapat dimanfaatkan, Teknologi Tepat Guna (TTG), Rekayasa sosial, karya seni,
model, dll.
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b. Standar Isi, kegiatan penelitian dilakukan dengan kedalaman dan keluasan materi
penelitian meliputi: (1) Materi penelitian dasar: berorientasi pada penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat
baru; (2) Materi penelitian terapan: berorientasi pada penemuan inovasi dan
pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau
industri.
c. Standar proses, proses kegiatan penelitian meliputi kegiatan: perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Memenuhi
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,
masyarakat, dan lingkungan. Penelitian oleh mahasiswa harus mengarah pada
terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
d. Standar penilaian, kegiatan penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil
penelitian. Beberapa prinsip penilaian yang digunakan meliputi: (1) Prinsip edukatif:
memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (2) Prinsip objektif:
bebas dari pengaruh subjektivitas;(3) Prinsip akuntabel: prosedur yang jelas dan
dipahami oleh peneliti; dan (4) Prinsip transparan: prosedur dan hasil penilaiannya
dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
e. Standar peneliti, kegiatan penelitian dilakukan dengan kompetensi peneliti wajib
menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek
penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan
peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
f. Standar sarana dan prasarana, kegiatan penelitian harus didukung Laboratorium,
studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang
memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan. Sarana teknologi informasi dan
komunikasi yang memadai. Sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain
melalui program kerjasama serta kantor kelembagaan penelitian.
g. Standar pengelolaan, kegiatan penelitian dikelola dengan baik oleh suatu lembaga
penelitian dengan kewajiban kelembagaan penelitian meliputi: (1) Menyusun dan
mengembangkan program penelitian sesuai Renstra Penelitian PT; (2) Menyusun dan
mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI penelitian PT;(3) Memfasilitasi
pelaksanaan penelitian;(4) Melaksanakan Monev penelitian;(5) Melakukan diseminasi
hasil penelitian;(6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti; (7) Sistem
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penghargaan; dan (8) Menyusun laporan kegiatan penelitian.
h.

Standar pendanaan dan pembiayaan, kegiatan penelitian dilakukan dengan sumber
dana penelitian dari: (1) Dana pemerintah; (2) Dana internal perguruan tinggi: (a)
Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e)
Diseminasi hasil; (f) Peningkatan kapasitas peneliti; (g) Insentif publikasi dan HKI,
(3) Dana kerjasama penelitian dan (4) Dana masyarakat.

2.3 Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi
Peta jalan penelitian Fakultas Ekonomi ini sebagai arahan dalam menetapkan rencana
peningkatan penelitian dan pengembangan FE UBB untuk periode 2017-2020. Peta jalanini
disusun berdasarkan komitmen bersama dalam upaya merealisasikan visi misi FE UBB
dalam berkontribusi melalui penelitian di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi.
Agenda penelitian empat tahun kedepan dipetakan berdasarkan analisis lingkungan (SWOT)
serta potensi- potensi yang dimiliki sebagai upaya pengembangan output penelitian. Lebih
lanjut disusun berbagai strategi dan program dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran
tersebut yang berdasar pada visi misi FE UBB.

2.4 Tujuan dan Sasaran Penelitian
Merujuk kepada rencana strategis pengembangan penelitian fakultas diatas, maka
dapat diuraikan secara garis besar tujuan dan sasaran serta strategi pelaksanaan penelitian di
FE Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai berikut:
A. Tujuan

Penyusunan garis besar peta jalanpenelitian ini bertujuan memberikan panduan,
pedoman dan arah kegiatan penelitian bagi civitas akademika FE Universitas Bangka
Belitung, sehingga penelitian yang akan dilakukan tidak menyimpang dari tema
unggulan penelitian pada bidang yang telah ditentukan. Bidang penelitian unggulan
tersebut antara lain pemberdayaan masyarakat dan masalah sosial, tata kelola,
pariwisata dan ekonomi kreatif serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peta
jalanini akan menjadi pedoman dan kebijakan dalam kegiatan penelitian dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan potensi yang
dimiliki seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, fasilitas dan dana yang
tersedia. Peta jalan ini juga diharapkan mempunyai daya saing yang berkelanjutan dan
mempunyai kapasitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
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B. Sasaran

Sasaran rencana strategis kegiatan penelitian di FE UBB adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan produktivitas penelitian, baik kuantitas maupun kualitas penelitian.
b. Peningkatan publikasi ilmiah di jurnal lokal, nasional maupun internasional, baik

yang tidak terakreditasi, terakreditasi maupun terindeks scopus.
c. Meningkatkan daya saing dan kapasitas institusi dalam rangka mengembangkan

ilmu pengetahuan dibidang unggulan penelitian (pemberdayaan masyarakat dan
masalah sosial, tata kelola, pariwisata dan ekonomi kreatif serta Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).
d. Mengoptimalkan pusat kajian yang ada di FE UBB.
e. Menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki Kepulauan Bangka

Belitung.
f.

Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders yang dapat membantu dan
mengembangkan kegiatan penelitian.

g. Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian.
h. Membangun kolaborasi penelitian dengan lembaga penelitian lainnya.
i.

Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.

2.5 Strategi dan Kebijakan Unit Kerja
Strategi merupakan upaya yang sistematis dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran strategis. Upaya peningkatan produktivitas penelitian dosen maka perlu disusun
sebuah peta strategi pengembangan unit kerja dan formulasi strategi yang disesuaikan
dengan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh UBB
(analisis SWOT). Selain itu, evaluasi diri juga menjadi pertimbangan dalam menyusun
peta strategi dan formulasi strategi.

19

A. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja
Gambar 1. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja
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Pengembangan peta strategis unit kerja didasari pada penguatan potensi dasar yang dimiliki
masing masing unit kerja dan didukung oleh institusi, sehingga kegiatan penelitian ini akan
menghasilkan outcome yang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
Ilustrasi dari penjelasan ini dapat dilihat pada Gambar 1.
B. Formulasi Strategi Pengembangan
Merumuskan formulasi strategi merupakan langkah taktis dalam pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi. Penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh institusi memfokuskan
pada 4 bidang unggulan,
a. Bidang unggulan Pemberdayaan Masyarakat dan Masalah Sosial
b. Bidang unggulan Tata Kelola
c. Bidang unggulan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
d. Bidang unggulan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK).

Untuk mencapai keberhasilan fokus bidang unggulan yang telah ditetapkan
diperlukan formulasi strategi yang disusun dalam rangka peningkatan produktivitas
penelitian di FE UBB. Formulasi strategi yang dimaksud meliputi:
1. Mendorong dosen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian
2. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan

penelitian
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3. Meningkatkan kinerja pusat kajian dan laboratorium agar lebih optimal menghasilkan

penelitian yang lebih berkualitas
4. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak
5. Meningkatkan

pendanaan penelitian agar dapat meningkatkan produktivitas

penelitian.
6. Peningkatan publikasi ilmiah dengan memanfaatkan berbagai media seperti jurnal,

penulisan artikel dan lain-lain.
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BAB III.
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KERJA

Merujuk pada rencana strategis fakultas ekonomi pada BAB II diatas, maka dapat
diuraikan garis besar peta jalanpenelitian, sasaran dan program serta strategi pelaksanaan
penelitian di Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai berikut:

3.1 Sasaran dan Program Strategis Utama
Sasaran dan program strategis utama dalam penyusunan peta jalan penelitian ini
bertujuan memberikan panduan, pedoman dan arah kegiatan penelitian bagi civitas
akademika Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, sehingga penelitian yang akan
dilaksanakan tidak menyimpang dari tema unggulan penelitian pada bidang yang telah
ditentukan. Bidang penelitian unggulan tersebut antara lain pemberdayaan masyarakat dan
masalah sosial, tata kelola, pariwisata dan ekonomi kreatif serta Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK). Peta jalanini sebagai pedoman dan kebijakan dalam kegiatan penelitian
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan potensi yang
dimiliki seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, fasilitas serta dana yang tersedia.
Peta jalan ini diharapkan mempunyai daya saing yang berkelanjutan dan mempunyai
kapasitas dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.1.1

Sasaran

Sasaran peta jalan penelitian FE UBB adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan produktivitas penelitian, baik kuantitas maupun kualitas penelitian.
b. Peningkatan publikasi ilmiah di jurnal lokal, nasional maupun internasional, baik

yang tidak terakreditasi, terakreditasi maupun terindeks scopus.
c. Meningkatkan daya saing dan kapasitas institusi dalam rangka mengembangkan

ilmu pengetahuan dibidang unggulan penelitian (pemberdayaan masyarakat dan
masalah sosial, tata kelola, pariwisata dan ekonomi kreatif serta Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).
d. Mengoptimalkan pusat kajian yang ada di FE UBB.
e. Menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki Kepulauan Bangka

Belitung.
f.

Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders yang dapat membantu dan

22

mengembangkan kegiatan penelitian.
g. Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian.
h. Membangun kolaborasi penelitian dengan lembaga penelitian lainnya.
i.

Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.

3.1.2

Program Strategis Utama

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan peta jalan penelitian FE UBB diperlukan
program strategis meliputi:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dan publikasi ilmiah melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh
hibah penelitian dan pengabdian.
b. Perlu sistem penghargaan/insentif untuk karya penelitian, pengabdian dan karya
ilmiah lain.
c. Mengembangkan dan memelihara upaya-upaya untuk menjalin kerja sama di
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Identifikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang mempunyai peluang
mendapakan HKI.
e. Mengembangkan materi dan proses pengajaran berdasarkan hasil-hasil penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.

3.2 Penelitian Unggulan Program Studi
Berdasarkan pada potensi Sumber Daya Alam lokal Bangka Belitung dan diselaraskan
dengan potensi sumber daya manusia atau peneliti yang dimiliki FE UBB fokus pada empat
penelitian unggulan antara lain
1. Pemberdayaan masyarakat dan masalah sosial,
2. Tata kelola
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada saat proses implementasi peta jalan FE UBB terdapat empat tahapan, yaitu input
(proposal penelitian), proses (pengajuan proposal penelitian, seleksi proposal penelitian,
pengumuman proposal yang diterima, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi),
output (publikasi penelitian, produk penelitian, paten), dan outcome (kerja sama,
pemanfaatan hasil penelitian, aplikasi tepat guna dan citation index) dengan pertimbangan
kemampuan dan penguasaan teknologi,potensi daerah, produk dan pasar.
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3.3 Tema Penelitian
FE UBB telah menetapkan 4 fokus utama bidang penelitian yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu empat tahun kedepan (2017-2020). Agar ke-empat fokus utama bidang
penelitian tersebut dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan, maka
disusunlah tema-tema penelitian (terlampir) yang mengacu kepada empat bidang utama.

3.4 Peta Jalan Penelitian
Peta jalan penelitian ini merupakan acuan bagi dosen fakultas ekonomi untuk
melaksanakan penelitian, sehingga pencapaian tujuan yang tertuang dalam visi dan misi
fakultas yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan melalui penelitian dibidang
ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dapat terealisasi dengan baik. Capaian penelitian di
empat tahun pertama ini adalah adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat, tata kelola,
pariwisata dan ekonomi kreatif serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat
regional. Berikut tabel isu-isu strategis penelitian Fakultas Ekonomi UBB :
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IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS PENELITIAN FE
Tabel 3. Identifikasi Isu Strategis Penelitian FE

No

1.

FOKUS
UNGGULAN

Identifikasi Masalah

ISU-ISU
STRATEGIS

- Kurang optimalnya pengelolaan
sektor publik seperti keuangan desa,
Bumdes, dan koperasi propinsi
kepulauan bangka belitung .
- Masih kurangnya transparansi dalam
pengelolaan sektor publik.
- Tata kelola (akuntabilitas) yang
masih belum memadai.
- Belum Optimalnya pemanfaatan
sistem informasi Akuntansi di semua
Kemaritiman,
masyarakat.
sosial
- Minimnya Tingkat pemahaman dan
humaniora,
kepatuhan masyarakat terhadap
ketahanan
Tata Kelola
perpajakan di daerah.
pangan, energi
- Masih rendahnya pengelolaan entitas
baru
publik terhadap laporan keuangan
terbarukan
- Masih minimnya perusahaan dalam
pembuatan laporan keuangan yang
sesuai dengan SAK
- Kurangnya akuntabilitas publik
dalam pengelolaan laporan keuangan
- Akuntansi keuangan dan perbankan
syariah
- Perlunya pengelolaan akuntansi
manajemen dalam perancangan dan
pengelolaan biaya

KONSEP
PEMIKIRAN

ALTERNATIF
SOLUSI

1. Perlu
dilakukan
pemetaan
pengelolaan
sektor publik di
setiap
kabupaten di
Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
2. Analisa
dan
riset
dari
pengelolaan
sektor publik di
setiap
kabupaten di
Propinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
3. Perlu adanya
solusi dalam
pembuatan LK
entitas publik
yang
Sesuai

1. Perlu
dilakukan
riset
lapangan
untuk pemetaan dan
identifikasi
pengelolaan sektor
publik di setiap
kabupaten
di
Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
2. Perlu
dibuatkan
penyelesaian
masalah, kebijakan,
model
terhadap
pengelolaan sektor
publik di setiap
kabupaten
di
Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung
3. Pembuatan laporan
keuangan
yang
sesuai
dengan
Standar Akuntansi
keuangan
4. Perlu
dilakukan
riset
lapangan
untuk pemetaan dan

TOPIK RISET

TEMA

1. Analisis...
Optimalisasi
pengelolaan sektor 2. Model...
3. Pengaruh...
publik
4. Evaluasi...
5. Identifikasi...
Akuntanbilitas
.
Laporan keuangan
Pertumbuhan dan Analisa
Pembangunan
Pembangunan
Manusia.
Wilayah
Kepulauan
Optimalisasi
Pembangunan
Ekonomi Wilayah
Kepulauan
Pemetaan saluran
distribusi
komoditas
unggulan strategis
di
Bangka
Belitung
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- Akuntabilitas dan tata kelola bisnis
pariwisata dan perangkat pendukung
(usaha kerajinan, perhotelan dan
resto
- Entitas
sektor
publik
yang
berorientasi laba (profit) dan nirlaba
(Rumah
Sakit
BLU,
sektor
pendidikan, yayasan dan NGO)
- Hambatan ekonomi pembangunan
wilayah kepulauan (pembentukan
modal, kewirausahaan, kebijakan
harga, perdagangan dan kebijakan
fiskal moneter).
- Faktor-Faktor Pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi wilayah
kepulauan.
- Peran
pemerintah
dalam
pembangunan wilayah kepulauan
(pembentukan
modal,
kewirausahaan, kebijakan harga,
perdagangan dan kebijakan fiskal
moneter).
- Kebijakan
yang
tepat
untuk
pembangunan wilayah kepulauan
(pembentukan
modal,
kewirausahaan, kebijakan harga,
perdagangan dan kebijakan fiskal
moneter).
- Terbatasnya konektivitas saluran
distribusi
komoditas unggulan
strategis di Bangka Belitung
- Struktur pasar komditas unggulan

dengan SAK
identifikasi
4. Perlu
pembentukan
dilakukan
modal,
pemetaan dan
kewirausahaan,
identifikasi
kebijakan
harga,
pembentukan
perdagangan
dan
modal,
kebijakan
fiskal
kewirausahaan,
moneter
dalam
kebijakan
pembangunan
harga,
wilayah kepulauan.
perdagangan
5. Perlu
dilakukan
dan kebijakan
analisis
tentang
fiskal moneter
pembentukan
dalam
modal,
pembangunan
kewirausahaan,
wilayah
kebijakan
harga,
kepulauan.
perdagangan
dan
5. Analisa
kebijakan
fiskal
pembentukan
moneter
dengan
modal,
berbagai
teori
kewirausahaan,
ekonomi
kebijakan
pembangunan
harga,
untuk diaplikasikan
perdagangan
pada
wilayah
dan kebijakan
kepulauan.
fiskal moneter 6. Perlu
dibuatkan
dengan
penyelesaian
menggunakan
masalah, kebijakan,
berbagai teori
model
terhadap
ekonomi
pembangunan
pembangunan
ekonomi wilayah
untuk aplikasi
kepulauan terkait

Analisis struktur
pasar komoditas
unggulan strategis
di
Bangka
Belitung
Survey
petani

kepuasan

Analisis tata niaga
komoditas
unggulan strategis
di
Bangka
Belitung
Peran pemerintah
dalam mendorong
swasembada
pangan
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strategis masih bersifat oligopoli
- Kurangnya peran pemerintah dalam
mendorong program swasembada
pangan.
- Fasilitas
pendukung
pariwisata
masih minim
- Lemahnya sinyal komunikasi
- Tidak ada perguruan tinggi yang
berfokus dibidang pariwisata
- Ketergantungan yang cukup tinggi
terhadap ketersediaan komoditas
unggulan dari daerah lain

2.

- Minimnya pengetahuan tentang
pajak yang harusnya dibayar oleh
masyarakat
- Masih
rendahnya
kesadaran
masyakarat
kepulauan
Bangka
Belitung terhadap membayar pajak
Kemaritiman,
- Sistem yang digunakan oleh
sosial
pemerintah belum bisa menjangkau
humaniora,
ketahanan
semua lini di Propinsi Kepuauan
Bangka Belitung
pangan, energi
baru
- Pajak pariwisata untuk wilayah
terbarukan
kemaritiman
- Audit sosial
- Tanggung jawab sosial entitas bisnis
- EMKM
- Akuntansi untuk proses dan bisnis
pertambangan

pada wilayah
pembentukan
kepulauan
modal,
6. Perlu adanya
kewirausahaan,
pengelolaan
kebijakan
harga,
komoditas
perdagangan
dan
utama secara
kebijakan
fiskal
terintegrasi dan
moneter.
peningkatan
7. Perbaikan
kualitas
dan
manajemen
tata
kuantitas
kelola khususnya
produksi
pada
distribusi
daerah
komoditas
unggulan strategis
di Bangka Belitung
dilakukan Analisis
1. Perlu dilakukan 1. Perlu
riset
lapangan perpajakan
pemetaan
di
untuk memetakan Daerah Kepulauan
daerah
yang
daerahyang
pengetahuan
Bangka Belitung
pengetahuan
masyarakatnya
masyarakatnya
masih
minim
masih minim dalam Peningkatan IPM,
dalam
Pemberdayaan
perpajakan.
perpajakan.
SDM, Nelayan dan
masyarakat
dilakukan Modal Manusia di
2. Kajian tentang 2. Perlu
dan masalah
analisis,
riset Propinsi
sistem
yang
sosial
tentang
sistem Kepulauan Bangka
digunakan oleh
yang
digunakan Belitung.
pemerintah
oleh
pemerintah
belum
bisa
belum
bisa Tolak ukur baik
menjangkau
menjangkau semua tidaknya
semua lini di
sistem
lini di Propinsi kinerja
Propinsi
Kepuauan Bangka perekonomian baik
Kepuauan

1.
2.
3.
4.
5.

Analisis...
Model...
Pengaruh...
Evaluasi...
Identifikasi...
.
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- Indeks Pembangunan Manusia di
Bangka Belitung masih rendah (ratarata menamatkan sekolah sampai
umur 11 tahun), meskipun tingkat
kemiskinan masih rendah.
- Belum ada upaya yang nyata dari
pemerintah untuk meningkatkan
IPM di Bangka Belitung, karena
kosentrasi masih di pemulihan
ekonomi pasca tambang
- Nelayan sebagai SDM dan mata
pencarian ke khususan daerah
kepulauan,
masih
kurang
diperhatikan
tingkat
kesejahteraannya
dan
pendidikannya.
- Kebijakan untuk menyelesaikan
masalah nelayan tidak merata, ada
Kabupaten yang telah memberikan
bantuan, ada Kabupaten yang tidak
memberi bantuan
- Tingkat Pernikahan Usia Muda
sangat
tinggi,
dengan resiko
tingginya kerentanan kesehatan ibu
hamil muda.
- Tolak ukur baik tidaknya sistem
kinerja perekonomian baik regional
maupun nasional bisa salah satunya
bisa dinilai dari berbagai jenis
variabel ekonomi yang bisa menjadi
landasan
dalam
sistematika
penelitian ini.

Bangka
Belitung
3. Target
pembangunan
yang disepakati
negara-negara
anggota
PBB
yaitu
sustainable
development
Goals (SDGs)
2030
4. Perlu
adanya
upaya
untuk
melakukan
proyeksi untuk
berbagai jenis
variabel
ekonomi guna
pengambilan
kebijakan
khususnya dari
pemerintah
terkait.
5. Perlu
adanya
solusi
pemberantasan
kemiskinan dan
pengangguran
melalui
pola
pendistribusian
dana zakat yang

3.

4.

5.

6.

Belitung
Pemerintah
Provinsi
Bangka
Belitung menggelar
program
wajib
membayar
zakat
profesi
di
daerahnya
Perlu
dilakukan
riset
lapangan
untuk memetakan
IPM,
SDM,
Nelayan dan modal
manusia di Bangka
Belitung
sebagai
daerah kepulauan
pesisir.
Perlu
dilakukan
analisis, riset dan
identifikasi
IPM,
SDM, Nelayan dan
Modal Manusia.
Perlu
dibuatkan
penyelesaian
masalah, kebijakan,
model
terhadap
upaya peningkatan
IPM,
SDM,
Nelayan dan modal
manusia di Propinsi
Kepulauan Bangka
Belitung.

regional maupun
nasional
salah
satunya dinilai dari
hasil forecasting
dari berbagai jenis
variabel ekonomi,
salah satunya dari
variabel
Indeks
Keyakinan
Konsumen (IKK)
baik
terhadap
penghasilan
maupun terhadap
ketersediaan
lapangan
pekerjaan.
Optimalisasi peran
zakat
dalam
pemberantasan
kemiskinan
dan
pengangguran di
Bangka Belitung
menuju
sustainable
development Goals
(SDGs) 2030
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- Banyak variabel ekonomi yang bisa
diaplikasikan
dalam
skema
penelitian ini, salah satunya Indeks
Keyakinan
Konsumen
(IKK)
terhadap ketersediaan lapangan
pekerjaan dan IKK terhadap
penghasilan.
- Perlu adanya sistem yang bisa
diaplikasikan dari ranah matematika
ekonomi khususnya dari segi
peramalan berbagai jenis variabel
ekonomi demi adanya gambaran
terkait kebijakan yang akan diambil
bagi para decision maker.
- Diharapkan dengan adanya hasil
yang bersifat matematis dari sisi
ekspektasi ketersediaan lapangan
pekerjaan
akan
menunjukkan
optimisme yang tercermin dari
indeks
rata-rata
perkiraan
ketersediaan lapangan pekerjaan
serta IKK terhadap penghasilan yang
menunjukkan optimisme konsumen
terhadap penghasilan untuk periode
kedepan.
- Kemiskinan dan pengangguran di
Bangka Belitung terus meningkat
tetapi pendapatan per kapita juga
meningkat
- Belum adanya solusi yang tepat
untuk memberantas kemiskinan dan
pengangguran di Bangka Belitung

efektif
dan
efisien
6. Perlu
dilakukannya
analisis survival
untuk melihat
peningkatan
pembangunan
manusia
7. Perlu
adanya
pengelolaan
Koperasi
dan
UMKM/KUBE
baik dibidang
SDM,
pemasaran,
keuangan dan
operasional
sebagai
optimalisasi
fungsi
dan
peran

7. Adanya analisa halhal yang bersifat
preventif
terkait
hasil
proyeksi
(forecast)
demi
terwujudnya sistem
kinerja
perekonomian yang
terbaik.
8. Metode forecasting
yang
bisa
diaplikasikan dalam
ranah
perekonomian
9. Analisis zakat dan
pembangunan
ekonomi di Bangka
Belitung
10. Pengelolaan dana
zakat yang yang
berpola produktif
dan tepat sasaran.
11. Strategi
peningkatan peran
zakat
dalam
pemberantasan
kemiskinan
dan
pengangguran
di
Bangka Belitung
12. Melakukan analisis
survival
pada
elemen-elemen

Survival dimensi
ekonomi
dan
sosial
sebagai
fokus
dimensi
pembangunan
manusia

Koperasi
dan
UMKM/KUBE
serta
strategi
menghadapi MEA
Strategi
inovasi
dan
kreativitas
Koperasi
dan
UMKM/KUBE
Strategi pemilihan
atau
analisis
investasi
Analisis kelayakan
pendirian koperasi
dan
UMKM/KUBE
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- Mayoritas
penduduk
Bangka
Belitung adalah muslim, namun
masih
banyak
yang
enggan
membayar zakat.
- Pola pendistribusian dana zakat di
Bangka Belitung yang belum efektif
dan Efisien
- Potensi yang dimiliki oleh Provinsi
Bangka Belitung baik potensi
sumber daya alam dan sumber daya
manusia
- Belum adanya sinergi antara
pemberdayaan sumber daya alam
sekaligus pembangunan kualitas
manusia
- Indeks
Pembangunan
Manusia
sebagai salah satu indikator dalam
mengukur pembangunan ekonomi
melalui dimensi ekonomi dan
dimensi sosial
- Menjadikan
penduduk
sebagai
subjek dan objek pembangunan
- Tingkat inflasi yang terjadi lebih
banyak diakibatkan oleh fluktuasi
harga komoditas unggulan yang
dimiliki sehingga diperlukannya
perubahan
pola
pikir
pada
masyarakat
melalui
analisis
ketahanan hidup (survival) baik dari
dimensi ekonomi dan sosial yang
merupakan fokus dimensi Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)

yang
menjadi
dimensi ekonomi
dan
sosial,
diantaranya:
kemiskinan,
penganguran, gizi
buruk dan buta
huruf
13. Pendampingan
melalui
peningkatan
aktivitas Koperasi
dan
UMKM/KUBE,
Teknologi
pengelolaan
UMKM
dan
pemasaran,
pengembangan dan
tata kelola internal,
serta
penguatan
investasi
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3

- Belum optimalnya peranan dari
Koperasi dan UMKM/KUBE
- Kurangnya pemahaman
pelaku
Koperasi
dan
UMKM/KUBE
mengenai kewirausahaan
- Kurangnya kesadaran pengurus dan
anggota untuk berkembang
- Produk
Koperasi
dan
UMKM/KUBE yang belum mampu
bersaing di pasar lokal, regional dan
global
- Pengelolaan keuangan Koperasi dan
UMKM/KUBE yang belum tertata
- Banyaknya koperasi yang tidak aktif
- Kecurangan (Fraud) dalam aplikasi
teknologi dan sistem informasi
- Perkembangan perusahaan berbasis
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi
(TIK)
dalam
perekonomian digital seperti
Kemaritiman,
E-audit, E-business, E-commerce,
sosial
Pengembangan TIK, E-filling,
humaniora,
E-billing, E-learning dan lain-lain
ketahanan
- Pentingnya manajemen data dan
pangan, energi
pengetahuan
serta
komputasi
baru
jaringan dan telekomunikasi
terbarukan
- Pengelolaan pemrosesan transaksi,
aplikasi fungsional, dan integrasi
dari sistem informasi pemrosesan
transaksi
yang
sudah
berkembangan pesat dan canggih
- Pentingnya
etika,
dampak,

1. Perlu adanya
riset mengenai
pembuatan
laporan
keuangan yang
sesuai dengan
Pengembangan
Standar
TIK (teknologi
Akuntansi
informasi dan
Keuangan
komunikasi)
2. Perlu adanya
analisa bahwa
laporan
keuangan telah
disusun
berdasarkan
Standar
akuntansi
keuangan baik

Pemahaman
secara
komprehensif terhadap
Standar
Akuntansi
Keuangan
dalam
pembuatan
laporan
keuangan
Membangun
sistem
informasi
secara
terpadu dan IPTEK
yang ramah (userfriendly)
bagi
masyarakat

Penerapan
sistem informasi
akuntansi yang
belum maksimal
padasemua lini
masyarakat.

1.
2.
3.
4.
5.

Analisis...
Model...
Pengaruh...
Evaluasi...
Identifikasi...
.

Perencanaan dan
perancangan
web e-commerce
bagi UMKM
Model
rancangan
Teknologi Tepat
Guna
(TTG)
bagi
promosi
produk UMKM
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penipuan, pengendalian internal
dan keamanan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK)
- Perlunya pandangan teknis atas
analisis dan desain sistem dalam
siklus transaksi dalam proses bisnis
- Isu-isu
etika,
dampak
dan
keamanan dalam pengaplikasian
Teknologi
Informasi
dan
Komunikasi (TIK)
- Kurangnya penerapan Teknologi
Tepat
Guna
(TTG)
dalam
pengembangan
aspek
ekonomi
kreatif
- Kurangnya penguasaan masyarakat
terhadap IPTEK
- Sistem Informasi Manajemen (SIM)
yang belum terintegrasi
- E-commerce
produk
UMKM
belum maksimal

di
sektor
publik maupun
swasta
3. Diperlukan
adanya
sosialiasi,
pendampingan
dan evaluasi
mengenai
penggunaan
Sistem
Informasi
yang
terintegrasi

Analisis perilaku
Technology
Aceptance
Model (TAM)
Analisis
dan
Desain Sistem
Perusahaan
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4

Kemaritiman,
Sosial
Humaniora,
Energi
Terbarukan,
Ketahanan
Pangan

- Belum optimalnya promosi wisata
- SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
- Strategi
yang belum mumpuni
pengembangan
- Belum terciptanya kawasan wisata
pemasaran
Perlu
adanya
pantai yang terpadu
Pengelolaan
pariwisata dan
pengelolaan
- Ketersediaan penginapan
manajemen pariwisata
ekonomi kreatif
secara terintegrasi
- Kurangnya kesadaran masyarakat Pariwisata dan
melalui
sosialisasi, - Manajemen
mengenai
ekonomi
edukasi serta melalui
tentang konsep pariwisata
pengelolaan
manajemen
- Kurangnya sarana dan prasara kreatif
peningkatan kontribusi
pariwisata dan
pariwisata
dan
masing-masing
pariwisata
ekonomi kreatif
ekonomi kreatif
stakeholders
- Peningkatan
- Belum berkembangnya ekonomi
yang unggul
kapasitas SDM
kreatif di Bangka Belitung
- Belum berkembangnya produk yang
pariwisata dan
ekonomi kreatif
dihasilkan melalui ekonomi kreatif

1.
2.
3.
4.
5.

Analisis..
Model...
Pengaruh...
Evaluasi...
Identifikasi...
.
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3.4.1

Prodi Akuntansi
Peta jalan program studi akuntansi dapat terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4. Peta Jalan Penelitian Program Studi Akuntansi Universitas Bangka Belitung

Topik Research
- Optimalisasi pengelolaan
sektor publik
- Akuntabilitas
laporan
keuangan
- Peningkatan transparansi
keuangan desa, sektor
publik, perbankan serta
entitas bisnis lainnya

1.

2.

3.

4.

Tahap 1
2017-2020
Identifikasi
persoalan
akuntansi
desa,
permasalahan transparansi
akuntansi
perbankan
Syariah,
dan
pengungkapan
sukarela
sektor nirlaba
Desain akuntansi dan
sistem informasi akuntansi
desa,
transparansi
akuntansi
perbankan
Syariah,
dan
pengungkapan
sukarela
sektor nirlaba
Pengembangan akuntansi
desa,
transparansi
akuntansi
perbankan
Syariah,
dan
pengungkapan
sukarela
sektor nirlaba
Implementasi
akuntansi
desa,
transparansi
akuntansi
perbankan
Syariah,
dan

Tahap 2
2021-2025
Kajian
dan
Pengembangan
akuntansi keuangan
desa, sektor publik,
perbankan
serta
entitas bisnis lainnya

Tahap 3
2026-2030
Peningkatan keuangan
desa, sektor publik,
perbankan serta entitas
bisnis lainnya melalui
pengembangan
akuntansi

Tahap 4
2031-2035
Strategi
keuangan
desa, sektor publik,
perbankan serta entitas
bisnis lainnya
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5.

- Analisis perpajakan di 1.
daerah Kepulauan Bangka
Belitung
- Peningkatan pengetahuan
serta
kemampuan
masyarakat dan pelaku
entitas
bisnis
tentang
akuntansi pajak, tanggung 2.
jawab sosial perusahaan
serta akuntansi tambang

3.

4.

pengungkapan
sukarela
sektor nirlaba
Model
pengembangan
akuntansi
desa,
transparansi
akuntansi
perbankan Syariah, dan
pengungkapan
sukarela
sektor nirlaba
Identifikasi
persoalan
pemahaman
pajak
masyarakat, permasalahan
tanggung jawab sosial
perusahaan asing, dan
akuntansi
pertambangan
perusahaan tambang
Optimalisasi pemahaman
pajak, analisis indikator
tanggung jawab sosial
perusahaan asing, dan
indikator pemahaman SDM
tentang akuntansi tambang.
Analisis
peranan
pemahaman pajak terhadap
pembangunan
daerah,
desain
transparansi
tanggung jawab sosial
perusahaan
asing
dan
model pelatihan tentang
akuntansi tambang.
Peningkatan pembangunan
daerah berkesinambungan,
indeks tanggung jawab

Kajian dan analisis
pengetahuan
serta
kemampuan
masyarakat
dan
pelaku entitas bisnis
tentang
akuntansi
pajak, tanggung jawab
sosial
perusahaan
serta
akuntansi
tambang

Pengembangan
pengetahuan
serta
kemampuan masyarakat
dan pelaku entitas bisnis
tentang akuntansi pajak,
tanggung jawab sosial
perusahaan
serta
akuntansi tambang

Evaluasikemampuan
masyarakat dan pelaku
entitas bisnis tentang
akuntansi
pajak,
tanggung jawab sosial
perusahaan
serta
akuntansi tambang

28

sosial perusahaan asing,
dan penerapan akuntansi
pertambangan perusahaan
tambang.
- Penerapan sistem informasi
akuntansi Perencanaan dan
perancangan
web
ecommerce bagi UMKM
- Model
rancangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG)
bagi
promosi
produk UMKM
- Analisis
perilaku
Technology
Acceptance
Model (TAM)
- Analisis dan desain sistem
perusahaan

1. Identifikasi
penerapan
sistem informasi akuntansi
2. Pengembangan rancangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG) bagi promosi produk
UMKM
3. Analisis
perilaku
Technology
Aceptance
Model (TAM)
4. Analisis dan Desain Sistem
Perusahaan
5. Model perencanaan dan
perancangan
web
ecommerce bagi UMKM

1. Analisis

pemahaman secara
komprehensif
terhadap
Standar
Akuntansi
Keuangan
dalam
pembuatan laporan
keuangan
2. Analisis penerapan
sistem
informasi
akuntansi yang ada
padasemua lini.

1. Evaluasi

pemahaman 1. Pembuatan
sistem
secara komprehensif
informasi
akuntansi
terhadap
Standar
untuk semua lini.
Akuntansi Keuangan 2. Perbaikan
sistem
dalam
pembuatan
informasi
akuntansi
laporan keuangan
untuk semua lini.
2. Mengevaluasi
penerapan
sistem
informasi
akuntansi
yang ada padasemua
lini.
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Tabel 5. Peta Jalan Kegiatan Penelitian Program Studi Akuntansi Universitas Bangka Belitung
TAHAP I






Tahapan
Kegiatan






2017
Identifikasi
persoalan
akuntansi desa
Desain akuntansi dan
sistem
informasi
akuntansi desa
Pengembangan akuntansi
desa
Implementasi akuntansi
desa
Model
pengembangan
akuntansi desa
Identifikasi
penerapan
sistem
informasi
akuntansi
Pengembangan
rancangan
Teknologi
Tepat Guna (TTG) bagi
promosi produk UMKM
Analisis
perilaku
Technology Aceptance
Model (TAM)
Analisis dan Desain
Sistem
Perusahaan
Model perencanaan dan
perancangan web ecommerce bagi UMKM












2018
Identifikasi
persoalan
akuntansi desa
Desain akuntansi dan
sistem
informasi
akuntansi desa
Pengembangan
akuntansi desa
Implementasi akuntansi
desa
Model pengembangan
akuntansi desa
Identifikasi penerapan
sistem
informasi
akuntansi
Pengembangan
rancangan
Teknologi
Tepat Guna (TTG) bagi
promosi produk UMKM
Analisis
perilaku
Technology Aceptance
Model (TAM)
Analisis dan Desain
Sistem
Perusahaan
Model perencanaan dan
perancangan web ecommerce bagi UMKM












2019
Identifikasi
persoalan

akuntansi desa
Desain akuntansi dan
sistem
informasi
akuntansi desa
Pengembangan
akuntansi desa
Implementasi akuntansi
desa
Model pengembangan
akuntansi desa
Identifikasi penerapan
sistem
informasi
akuntansi
Pengembangan
rancangan
Teknologi
Tepat Guna (TTG) bagi
promosi produk UMKM
Analisis
perilaku
Technology Aceptance
Model (TAM)
Analisis dan Desain
Sistem
Perusahaan
Model perencanaan dan
perancangan web ecommerce bagi UMKM






2020
Identifikasi
persoalan
akuntansi desa
Desain akuntansi dan sistem
informasi akuntansi desa
Pengembangan
akuntansi
desa
Implementasi akuntansi desa
Model
pengembangan
akuntansi desa

 Identifikasi penerapan sistem
informasi akuntansi
 Pengembangan
rancangan
Teknologi Tepat Guna (TTG)
bagi promosi produk UMKM
 Analisis perilaku Technology
Aceptance Model (TAM)
 Analisis dan Desain Sistem
Perusahaan
Model
perencanaan dan perancangan
web e-commerce bagi UMKM
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 Identifikasi kajian audit
dari pengembangan dan
tata
kelola
internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir
 Pengembangan
kajian
audit dari pengembangan
dan tata kelola internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir
 Analisis
audit
dari
pengembangan dan tata
kelola internal koperasi
dan UMKM wilayah
pesisir
 Model kajian audit dari
pengembangan dan tata
kelola internal koperasi
dan UMKM wilayah
pesisir

Output
Kegiatan

 Identifikasi
kajian
audit
dari
pengembangan
dan
tata kelola internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir
 Pengembangan kajian
audit
dari
pengembangan
dan
tata kelola internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir
 Analisis audit dari
pengembangan
dan
tata kelola internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir
 Model kajian audit
dari
pengembangan
dan tata kelola internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir

Jurnal
Nasional
Tidak Jurnal
Nasional
Tidak
Terakreditasi
Terakreditasi
Jurnal Nasional Terakreditasi Jurnal
Nasional
Terakreditasi,
Prosiding
Seminar Nasional

 Identifikasi kajian audit
dari pengembangan dan
tata
kelola
internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir
 Pengembangan
kajian
audit dari pengembangan
dan tata kelola internal
koperasi dan UMKM
wilayah pesisir
 Analisis
audit
dari
pengembangan dan tata
kelola internal koperasi
dan
UMKM
wilayah
pesisir
 Model kajian audit dari
pengembangan dan tata
kelola internal koperasi
dan
UMKM
wilayah
pesisir

 Identifikasi kajian audit dari
pengembangan dan tata
kelola internal koperasi dan
UMKM wilayah pesisir
 Pengembangan kajian audit
dari pengembangan dan tata
kelola internal koperasi dan
UMKM wilayah pesisir
 Analisis
audit
dari
pengembangan dan tata
kelola internal koperasi dan
UMKM wilayah pesisir
 Model kajian audit dari
pengembangan dan tata
kelola internal koperasi dan
UMKM wilayah pesisir

Jurnal
Nasional
Tidak
Terakreditasi
Prosiding Seminar Nasional,
Prosiding
Seminar
Internasional

Jurnal
Nasional
Tidak
Terakreditasi
Prosiding Seminar Internasional,
Prosiding Seminar Internasional

31

Gambar 2. Peta Jalan Penelitian Program Studi Akuntansi (1)
2017

TRANSPARANSI

PUBLIK,

2020

Desain akuntansi dan
sistem informasi
akuntansi desa

Implementasi

Model Pelaksanaan

akuntansi desa

akuntansi desa

Identifikasi Permasalahan
Transparansi Akuntansi
Perbankan Syariah

Regulasi Transparansi
Akuntansi Perbankan
Syariah

Desain Transparansi
Akuntansi Perbankan
Syariah

IdentifikasiPengungkapan
Sukarela Sektor Nirlaba

Analisis Faktor-Faktor
Pengungkapan
Sukarela Sektor
Nirlaba

Model Pengungkapan

KEUANGAN
DESA, SEKTOR

2019

Identifikasi persoalan
akuntansi desa

INPUT

PENINGKATAN

2018

Sukarela Sektor Nirlaba

PENINGKATAN

TATA KELOLA DALAM TOPIK KEMARITIMAN, SOSIAL HUMANIORA, KETAHANAN
PANGAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN

PERBANKAN
SERTA
ENTITAS
BISNIS

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah

TATA KELOLA
MENUJU
TRANSPARANSI
PUBLIK SERTA

Bahan Ajar

Buku Ajar

Buku Ajar

KEMANDIRIAN

LAINNYA

OUTPUT
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Gambar 3. Peta Jalan Penelitian Program Studi Akuntansi (2)

TATA KELOLA DALAM TOPIK KEMARITIMAN, SOSIAL HUMANIORA, KETAHANAN PANGAN
DAN ENERGI BARU TERBARUKAN

2017

2018

2019

2020

Identifikasi
persoalan akuntansi
desa

Desain akuntansi
dan sistem
informasi akuntansi
desa

Implementasi
akuntansi desa

Model Pelaksanaan
akuntansi desa

Identifikasi
Permasalahan
Transparansi
Akuntansi
Perbankan Syariah

Regulasi
Transparansi
Akuntansi
Perbankan Syariah

Identifikasi
Pengungkapan
Sukarela Sektor
Nirlaba

Analisis FaktorFaktor
Pengungkapan
Sukarela Sektor
Nirlaba

2021

PENINGKATAN
Desain
Transparansi
Akuntansi
Perbankan Syariah

Model Transparansi

TATA KELOLA

Akuntansi

MENUJU

Perbankan Syariah

TRANSPARANSI
PUBLIK SERTA

Model
Pengungkapan
Sukarela Sektor
Nirlaba

KEMANDIRIAN
Index Pengungkapan

Kerjasama Pemerintah, Publikasi Nasional, Forum Group Disscussion, Publikasi Internasional

Pengembangan Bahan Ajar, Buku Ajar dan Jurnal
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Gambar 4. Peta Jalan Penelitian Program Studi Akuntansi (3)
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Gambar 5. Peta Jalan Penelitian Program Studi Akuntansi (4)
2017

INPUT

PENINGKATAN
DALAM
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

2018

2019

Identifikasi penerapan
sistem informasi
akuntansi dan sistem
perusahaan

Pengembangan sistem
informasi akuntansi dan
sistem perusahaan

Implementasi sistem
informasi akuntansi dan
sistem perusahaan

Identifikasi rancangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG) bagi promosi
produk UMKM

Pengembangan rancangan
Teknologi Tepat Guna
(TTG) bagi promosi
produk UMKM

Analisis perilaku
Technology Aceptance
Model (TAM)

2020
Model perencanaan dan
perancangan web ecommerce bagi UMKM

Analisis dan Desain

Identifikasiperilaku
Technology Aceptance
Model (TAM)

PEMANFAATAN

Sistem Perusahaan

DAN PERLUASAN

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM TOPIK
KEMARITIMAN, SOSIAL HUMANIORA, KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI BARU
TERBARUKAN

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah

Publikasi Ilmiah

(TIK)

DALAM
PENGEMBANGAN
TIK (TEKNOLOGI
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI)

Bahan Ajar

Buku Ajar

Buku Ajar

OUTPUT
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Gambar 6. Peta Jalan Penelitian Program Studi Akuntansi 2017-2035
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3.4.2

Prodi Manajemen
Tabel 6. Peta Jalan Penelitian Program Studi Manajemen Universitas Bangka Belitung

Tahap 1
2017-2020
Entrepreneurial
1. Identifikasi status Koperasi
dan UMKM/KUBE
Leadership
Koperasi
dan 2. Pemetaan potensi koperasi
dan UMKM
UMKM/KUBE
sertastrategi menghadapi 3. Identifikasi
situasi,
permasalahan, kebijakan
MEA
Strategi inovasi dan
dan
pemberdayaan
masyarakat
kreativitas Koperasi dan
UMKM/KUBE
Strategi pemilihan atau
analisis investasi
Analisis
kelayakan
pendirian koperasi dan
UMKM/KUBE
Topik Research

-

-

- Strategi pengembangan
pemasaran
pariwisata
dan ekonomi kreatif

Identifikasi serta pemetaan
pariwisata dan ekonomi
kreatif yang ada di kawasan
Bangka Belitung

Tahap 2
2021-2025
Pengembangan dan
tata kelola internal
koperasi dan UMKM
serta
lembaga
penunjang lainnya

Tahap 3
2026-2030
Peningkatan dan tata
kelola internal koperasi
dan UMKM serta
lembaga
penunjang
lainnya

Tahap 4
2031-2035
Strategi inovasi
kelola koperasi
UMKM

Mengkaji
dan
menganalisis
jenisjenis pariwisata dan
ekonomi kreatif yang
ada
di
Bangka
Belitung

Pengembangan
pemasaran pariwisata
dan Ekonomi kreatif di
Bangka
Belitung
disesuaikan
dengan
potensi daerah masingmasing

Evaluasi
pengembangan
pariwisata
serta
melakukan Peningkatan
Pemasaran pariwisata
dan ekonomi kreatif
pada
masing-masing
wilayah.

tata
dan

37

- Manajemen pengelolaan
pariwisata dan ekonomi
kreatif

Identifikasi dan pemetaan
pengelolaan pariwisata dan
ekonomi kreatif yang ada
dii bangka belitung

Pengembangan
pengelolaan berbagai
pariwisata
serta
ekonomi
kreatif
sesuai dengan jenis
dan potensi daerah
masing masing di
bangka Belitung

Peningkatan
kemampuan
dalam
pengelolaan pariwisata
pengembangan
ekonomi kreatif di
bangka Belitung

Implementasi
dan
evaluasi pengelolaan
pariwisata dan ekonomi
kreatif
di
bangka
Belitung

Peningkatan kapasitas
SDM pariwisata dan
ekonomi kreatif

Identifikasi dan pemetaan
kapasitas SDM Pariwisata
dan ekonomi kreatif di
bangka belitung

Mengkaji
dan
menganalisis
sejauhmana kapasitas
SDM pariwisata yang
ada di belitung serta
kapasitas
dari
ekonomi kreatif

Pengembangan
kapasitas
SDM
pariwisata
dan
ekonomi kreatif di
bangka belitung sesuai
dengan potensinya

Implementasi
dan
evaluasi
Pengembangan
kapasitas
SDM
pariwisata dan ekonomi
kreatif
di
bangka
Belitung
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Tabel 7. Peta Jalan Kegiatan Penelitian Program Studi Manajemen Universitas Bangka Belitung
TAHAP I
2017

Tahapan Kegiatan

Output Kegiatan

2018

2019

2020

 Identifikasi tata  Identifikasi
struktur  Survey konsumen dan  Identifikasi
kebijakan
kelola
saluran
pasar
terhadap
pedagang
terhadap
pemerintah
terhadap
distribusi
komoditas
unggulan
komoditas
unggulan
komoditas
unggulan
terhadap
strategis di Provinsi
strategis di Provinsi
strategis
di
Provinsi
komoditas
Kepulauan
Bangka
Kepulauan
Bangka
Kepulauan
Bangka
unggulan
Belitung
Belitung
Belitung
strategis
di  Identifikasi
 Identifikasi
 Identifikasi
dampak
Provinsi
perilakupelaku UMKM
perancanganTeknologi
Teknologi Tepat Guna
Kepulauan
di Bangka Belitung
Tepat Guna berbasiskan
berbasiskan e-commerce
Bangka Belitung
terhadap
Teknologi
e-commerce
terhadap
terhadap para pelaku
 Identifikasi
Tepat Guna berbasiskan
para pelaku UMKM di
UMKM
di
Bangka
perencanaan
e-commerce
Bangka Belitung
Belitung
Teknologi Tepat
Guna berbasiskan
e-commerce
terhadap
para
pelaku UMKM di
Bangka Belitung
Jurnal
terpublikasi Jurnal terpublikasi nasional Jurnal terpublikasi nasional Jurnal terpublikasi nasional
nasional
atau atau internasional
atau internasional dan web atau internasional
internasional
berbasiskan e-commerce
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Gambar 7. Peta Jalan Penelitian Program Studi Manajemen (1)
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Gambar 8. Peta Jalan Penelitian Program Studi Manajemen (2)
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Gambar 9. Peta Jalan Penelitian Program Studi Manajemen 2017-2035
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3.4.3

Prodi Ekonomi
Tabel 8. Peta Jalan Penelitian Program Studi Ekonomi Universitas Bangka Belitung

Topik Research
Optimalisasi
Pembangunan Ekonomi
Wilayah Kepulauan

Tahap 1
2017-2021
Pembentukan
kebijakan
harga,
modal, kewirausahaan,
perdagangan
dan
kebijakan
fiskal
moneter.
modal,
kewirausahaan,
kebijakan
harga,
perdagangan
dan
kebijakan
fiskal
moneter.

Peningkatan IPM, SDM, Melakukan pemetaan
Nelayan
dan
Modal dan
identifikasi
Manusia
di
Propinsi ekonomi pembangunan
Kepulauan
Bangka wilayah kepulauan
Belitung
Optimalisasi peran zakat 1. Analisis
dalam
pemberantasan
penghimpunan dan
kemiskinan
dan
penyaluran
dana
pengangguran di Bangka
zakat di Bangka
Belitung
menuju
Belitung
sustainable development 2. Analisis
masalah
Goals (SDGs) 2030
pembangunan
ekonomi yang ada di

Tahap 2
2021-2025
Analisis
dan
pengkajian
ekonomi
pembangunan
kepulauan
terkait
pembentukan modal,
kewirausahaan,
kebijakan
harga,
perdagangan
dan
kebijakan
fiskal
moneter.

Tahap 3
2026-2030
Melakukan Evaluasi
proyek pembangunan
ekonomi
wilayah
kepulauan
terkait
pembentukan modal,
kewirausahaan,
kebijakan
harga,
perdagangan
dan
kebijakan
fiskal
moneter.

Tahap 4
2031-2035
Menyusun
perencanaan
pembangunan
ekonomi
kepulauan
terkait
pembentukan
modal,
kewirausahaan, kebijakan
harga, perdagangan dan
kebijakan fiskal moneter.

Melakukan
Analisa
dan kajian ekonomi
pembangunan
kepulauan

Melakukan Evaluasi
proyek pembangunan
ekonomi
wilayah
kepulauan

Menyusun
perencanaan
pembangunan
ekonomi
kepulauan

1. Strategi peningkatan
peran zakat dalam
pemberantasan
kemiskinan
dan
pengangguran
di
Bangka Belitung
2. Penentuan
pola
penghimpunan dan

1. Pembentukan
Rekayasa Sosial Pola
Penyaluran dana zakat
produktif
2. Rekonstruksi
dan
Implementasi
Pola
penghimpunan
dan
pendistribusian dana

Analisis efektifitas dan
efisiensi
zakat
dalam
pencapaian
target
pembangunan
yaitu
sustainable
development
Goals (SDGs) 2030 di
Bangka Belitung
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Survival dimensi ekonomi
dan sosial sebagai fokus
dimensi
pembangunan
manusia
Tolak ukur baik tidaknya
sistem
kinerja
perekonomian
baik
regional maupun nasional
salah satunya dinilai dari
hasil forecasting dari
berbagai jenis variabel
ekonomi, salah satunya
dari
variabel
Indeks
Keyakinan
Konsumen
(IKK)
baik
terhadap
penghasilan
maupun
terhadap
ketersediaan
lapangan pekerjaan.

Bangka Belitung
3. Analisis keterkaitan
zakat
dan
pembangunan
ekonomi di Bangka
Belitung
1. Analisis
survival
pada
dimensi
ekonomi
2. Analisis
survival
pada dimensi sosial
1. Komparasi
dari
berbagai
jenis
variabel
ekonomi
yang memungkinkan
untuk dikaji secara
matematis.
2. Penentuan Metode
proyeksi (forecast)
yang fit.

pendistribusian dana
zakat

1. Analisis hazard pada
dimensi ekonomi
2. Analisis hazard pada
dimensi sosial

zakat

Analisis survival dan Pembentukan life table
hazard pada faktor-faktor
lain

Perbandingan
kajian 1. Pengumpulan
data 1. Aplikasi metode dan jenis
Indeks
Keyakinan
historis
variabel
kebijakan
yang
bisa
Konsumen (IKK) baik
ekonomi khususnya
diambil oleh para decision
terhadap
penghasilan
dari
sisi
ndeks
maker
terkait
hasil
maupun
terhadap
Keyakinan Konsumen
proyeksi (forecast).
ketersediaan lapangan
(IKK).
2. Hasil forecast
secara
pekerjaan.
2. Penentuan dari sisi
visualisasi agar lebih
matematika ekonomi
mudah untuk dipahami.
terkait pola syntax
yang
akan
diaplikasikan dalam
sistem forecast.
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Tabel 9. Peta Jalan Kegiatan Penelitian Program Studi Ekonomi Universitas Bangka Belitung
TAHAP I
2017

2018

Pemetaan
dan
identifikasi
pembentukan
modal
dan
pembangunan ekonomi wilayah
kepulauan
Pemetaan IPM, SDM, Nelayan
dan Modal Manusia dengan
berbagai teori ekonomi dan
ekonomi SDM

Pemetaan dan Identifikasi
kebijakan
harga
dan
perdagangan dalam wilayah
kepulauan
Identifikasi IPM, SDM,
Nelayan dan Modal Manusia
dengan
berbagai
teori
ekonomi dan ekonomi SDM

Elemen-elemen
pada
dimensi ekonomi yang dapat
dijadikan potensi ketahanan
hidup
Data
angka
yang
menunjukkan hasil proyeksi
secara matematis dari setiap
variabel
ekonomi
yang
digunakan.

Elemen-elemen pada dimensi
sosial ekonomi yang dapat
dijadikan potensi ketahanan
hidup
Making decison dari hasil
forecast, dan Pola tren data
yang bisa mewakili dari hasil
keputusan kebijakan ekonomi
yang akan diambil.

Tidak Jurnal Nasional Tidak
Terakreditasi

Prosiding Seminar Nasional

- Prosiding Seminar Nasional
- Jurnal nasional terakreditasi
- Buku Ajar

Tahapan Kegiatan
Identifikasi dan melakukan
analisis survival pada dimensi
ekonomi
Trial and Error mengenai jenis
syntax yang bisa diaplikasikan
dalam proses proyeksi (forecast)
variabel ekonomi yang sudah fit
untuk digunakan.

Output Kegiatan

2020

Pemetaan dan identifikasi
kewirausahaan
dalam
pembangunan ekonomi
wilayah kepulauan
Pemetaan IPM, SDM,
Nelayan dan Modal
Manusia dengan berbagai
teori
ekonomi
dan
ekonomi SDM
Mencari
keterkaitan
zakat
dengan
pembangunan ekonomi
di Bangka Belitung
Identifikasi
dan
melakukan
analisis
survival pada dimensi
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Gambar 10. Peta Jalan Penelitian Prodi Ilmu Ekonomi (1)
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Gambar 11. Peta Jalan Penelitian Proogram Studi Ekonomi (2)
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Gambar 12. Peta Jalan Penelitian Proogram Studi Ekonomi 2017-2035
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BAB IV
PELAKSANAAN RENSTRA PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI

Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian, sasaran, program strategis dan
indikator kinerja pada bab II dan III di atas, Fakultas Ekonomi menjabarkan berbagai
program strategis untuk pelaksanaan Rencana Strategis Penelitian beserta estimasi kebutuhan
dana dan pendanaan sebagai berikut:
4.1

Strategi Pelaksanaan Rencana Strategis Penelitian
Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas

Bangka Belitung 2014-2018, tentunya diperlukan rencana strategis yang cerdas dan dinamis
untuk merealisasikannya. Sehingga Fakultas Ekonomi dapat mendukung target Universitas
Bangka Belitung untuk menjadi Universitas. Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah
fokus penelitian yang dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi
Universitas Bangka Belitung.
Penelitian yang diunggulkan harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah
masyarakat di provinsi Bangka Belitung pada khususnya dan seluruh bangsa pada umumnya.
Penelitian unggulan fakultas dapat dicapai dengan kerja yang dinamis dari para peneliti dan
ilmuwan yang aktif dalam kegiatan penelitian dengan keyakinan akan sebuah keberhasilan.
Penelitian-penelitian yang diunggulkan harus mampu menghasilkan karya yang penting,
berkualitas tinggi, dan bermanfaat. Indikator realistik adalah karya-karya yang dipublikasikan
di jurnal nasional terakreditasi dan internasional terindeks serta mempunyai dampak faktor
yang tinggi.
Pelaksanaan rencana strategis penelitian pada dasarnya sangat tergantung pada sumber
dana. Anggaran dana yang diperlukan harus diusahakan oleh pihak fakultas maupun
universitas dari berbagai sumber yang memungkinkan untuk memperolah dana tersebut.
Sumber-Sumber dan penelitian yang memungkinkan untuk dapat diakses antara lain:
1. Dari desentralisasi DIKTI yang terdiri dari berbagai skim penelitian, seperti: Penelitian
Terapan, Hibah Pekerti, Hibah Pasca Sarjana, Hibah Disertasi Doktor, dan dana yang
berasal dari skim-skim penelitian DIKTI lainnya.
2. Dari DIKTI non desantralisasi: Hibah Fundamental,Penelitian Unggulan Prioritas
Nasional,dan dana yang berasal dari skim-skim penelitian dikti lainnya.
3. Kemenristek
4. Kementerian Pertanian yang menawarkan penelitian KKP3N
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5. Pemerintah daerah, baik yang berasal dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah
kabupaten/kota.
6. Pemerintah pusat yang berasal dari berbagai kementerian, Badan, dan Lembaga
7. Kerjasama dalam negeri dan luar negeri
8. Perusahaan baik BUMN maupun swasta
9. Pihak-pihak lainnya

4.2

Pelaksanaan Penelitian di Lembaga Penelitian
Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis

(RENSTRA) secara multi tahun (4 tahun) yang didasarkan pada peta jalan (PETA JALAN),
payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sasaran dan prasarana penelitian.
RENSTRA tersebut mengarah pada 4 bidang keunggulan perguruan tinggi. FE UBB dalam
pelaksanaan Penelitian Unggulan menggunakan beberapa skim penelitian melalui program
desentralisasi DIKTI. Adapun skim khusus untuk pencapaian RENSTRA adalah melalui
penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, yang merupakan skim diluar skim regular yang ada
pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Apabila diperlukan dimungkinkan juga
pencapaian RENSTRA melalui skim yang ada pada Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat seperti:







Penelitian Dosen Pemula
Penelitian Fundamental
Penelitian Hibah Bersaing
Penelitian Hibah Kerjasama Perguruan Tinggi (PEKERTI)
Penelitian Hibah Pasca Sarjana
Penelitian Hibah Disertasi Doktor
Dalam melaksanakan desentralisasi penelitian, pihak Fakultas Ekonomi UBB

senantiasa mengacu pada Renstra Lembaga Penelitian dan Pengabdian UBB dan SPMPPT
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Beberapa hal yang menjadi acuan bersama para peneliti di Fakultas Ekonomi mengacu pada
aturan LPPM UBB yang terdiri dari hal-hal berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penerimaan usulan penelitian
Pengajuan usulan penelitian
Seleksi Proposal Penelitian oleh Reviewer
Penetapan proposal yang layak untuk dilaksanakan
Pelaksanaan Kontrak Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
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7. Monitoring dan evaluasi
8. Pengumpulan Hasil dan Luaran Penelitian
9. Diseminasi Hasil Penelitian

4.3. Alokasi Dana Penelitian dan Perencanaan Perolehan
Alokasi anggaran penelitian FE UBB diperuntukkan secara proporsional sesuai dengan
prioritas penelitian UBB berdasarkan pemetaan kinerja penelitian yang telah disusun dalam
RENSTRA-UBB. Program kegiatan penelitian dengan sumber dana dari luar UBB dan dana
mandiri dari UBB. Strategi pembiayaan dari luar UBB meliputi dana desentralisasi DIKTI,
Menristek, Swasta, Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta sumber dana lainnya.
Strategi pembiayaan dana mandiri UBB diaplikasikan minimal lima persen (5%) per tahun
dari seluruh anggaran UBB.
Dana penelitian yang berasal dari pendanaan DIKTI selama ini telah mengalami
kenaikan ditunjukkan oleh data penerimaan dana hibah penelitian tahun 2015-2017. Berikut
ini rincian data dana penelitian Fakultas Ekonomi dari tahun 2015-2017 sebagai berikut :

Tabel 10 Dana Hibah Penelitian untuk semua SKIM Penelitian dari DIKTI
No

Tahun Anggaran

Dana Penelitian

1
2
3

2015
2016
2017

Rp 263.000.000,Rp 153.850.000,Rp 310.000.000,-

Pada tahun 2015, ada 3 (tiga) skema penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen
fakultas ekonomi. Total dari pendanaan skema hibah bersaing yang didapatkan oleh Fakultas
Ekonomi sebesar Rp 263.000.000,-.
Pada tahun 2016, skema penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan fakultas
ekonomi hanya ada 2, yaitu penelitian kompetensi (lanjutan) dan skema penelitian dosen
tingkat universitas. Pada skema penelitian dosen tingkat universitas ada 5 penelitian dosen FE
yang dibiayai oleh pihak internal UBB melalui LPPM. Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa
tahun 2016, pendanaan sebesar Rp 153.850.000,- untuk 6 penelitian dari 2 skema penelitian
dan dari 2 pendanaan.
Kemudian pada tahun 2017, skema penelitian meningkat cukup signifikan jika
dibandingkan dengan tahun 2017. Pada skema penelitian dosen tingkat universitas ada
9 penelitian dosen FE yang dibiayai oleh pihak internal UBB melalui LPPM, kemudian untuk
penelitian dosen tingkat jurusan sebanyak 4 penelitian, Penelitian Dosen Pemula (PDP)
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sebanyak 4 penelitian, dan Hibah Kompetisi dari DIKTI sebanyak 1 penelitian. Dana yang
diterima pada tahun 2017 sebanyak Rp 310.000.000,-

Tabel 11 Estimasi kebutuhan dana penelitian
No

Tahun Anggaran

1
2
3
4

2017
2018
2019
2020

Kebutuhan Dana
Penelitian
290.000.000,300.000.000,320.000.000,340.000.000,-

Kebutuhan dana penelitian diatas berdasarkan dengan jumlah pendanaan yang didanai
oleh pihak internal dan eksternal dengan mengestimasi jumlah penelitian yang dihasilkan
oleh dosen-dosen FE UBB.
Proses identifikasi sumber-sumber rencana pendanaan di luar skema hibah Universitas
Bangka Belitung dilakukan oleh FE UBB, pusat-pusat studi dan lembaga yang ada di UBB.
Hasil identifikasi perolehan rencana pendanaan peneltian dilingkungan UBB disusun
berdasarkan estimasi kontribusi peneliti penerima hibah eksternal pertahun (dengan nilai
peningkatan 5% pertahun). Berdasarkan estimasi diperoleh hasil sebagaimana dalam Tabel 6.

Tabel 12 Estimasi Perolehan Pendanaan Penelitian Universitas Bangka Belitung 2018
No

Sumber Pendanaan

Jumlah

Keterangan
Penelitian Dosen Pemula, penelitian
Hibah Kompetensi
Penelitian PDTU UBB
Kerjasama dengan pemerintah daerah

1

DIKTI

Rp. 220.000.000,-

2
3

UBB
Kerjasama

Rp. 75.000.000,Rp. 20.000.000,-
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Penelitian Fakultas Ekonomi merupakan turunan dari rencana
strategis penelitian Universitas Bangka Belitung. Berikut adalah penjabaran dari
keberlanjutan dari renstra penelitian dan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan renstra penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Bangka
Belitung.

5.1. Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian
Fakultas Ekonomi bertekad untuk terus melakukan penelitian guna

keberlanjutan

program penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen Rencana
Strategis Penelitian, dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar
lingkungan internal maupun eksternal UBB. Dukungan tersebut dapat berwujud berupa
kebijakan, sarana prasarana, anggaran serta sumber daya manusia yang ada dilingkungan
UBB.
Dalam perspektif jangka panjang, Rencana Strategis Penelitian FE UBB disusun
sebagai dasar upaya pengembangan Pusat Keunggulan daerah yang sesuai dengan sumber
daya alam, karakteristik wilayah dan potensi lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Serta memberikan kontribusi akademis dan analisi ekonomi dalam rangka
meningkatkan perekonomian masyarakat Bangka Belitung khususnya dan Indonesia
umumnya.

5.2. Ucapan Terima Kasih
Semoga dengan adanya Rencana Strategis Penelitian ini dapat menjadi panduan/acuan
para dosen/peneliti di Fakultas Ekonomi UBB agar kegiatan penelitian yang dilakukan lebih
berdaya guna, baik bagi masyarakat, industri, dan bagi Universitas Bangka Belitung.
Penyusun

memberikan

penghargaan

dan

mengucapkan

terima

kasih

yang

setinggitingginya kepada :
1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan
dukungan baik berupa program sosialisasi Rencana Strategis Penelitian, pelatihan
pembuatan Rencana Strategis Penelitian, serta penyediaan dana penelitian untuk
Perguruan Tinggi
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2. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan dilingkungan Universitas Bangka
Belitung atas dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Rencana
Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung.
3. Senat Universitas Bangka Belitung atas dukungannya sehingga dapat dilaksanakan
Rapat Senat untuk menetapkan Rencana Strategis Penelitian tahun 2016-2020,
4. Ketua LPPM UBB dan jajarannya atas penyediaan data-data yang diperlukan, segala
sarana dan prasarana dalam penyusunan Rencana Strategis Penelitian Universitas
Bangka Belitung UBB tahun 2016-2020,
5. Seluruh tim penyusun Rencana Strategis Penelitian, atas segala dukungannya dalam
proses penyusunan hingga proses penetapan Rencana Strategis Penelitian UBB tahun
2016-2020 oleh Senat Universitas Bangka Belitung

Dokumen Rencana Strategis Penelitian FE UBB disusun untuk menjadi pedoman dan
meningkatkan kemanfaatan hasilnya bagi akademis, daerah dan bangsa. Penelitian unggulan
FE UBB harus mampu berkontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah di daerah dan
negara. Demikian Rencana Strategis Penelitian UBB ini disusun untuk menjadi pedoman dan
arahan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Bangka Belitung.

Balun Ijuk, Oktober2017
Tim Penyusun
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