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I.

II.

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan ilmu ekonomi yang kian pesat,
mendorong pentingnya peran ilmu pengetahuan ekonomi untuk menghasilkan
kajian, model-model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui
pengambangan teori dan penerapan metodologi pendukung.
Road Map Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan
menjadi pedoman dalam mengelola dan mengambil keputusan untuk pelaksanaan
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Program Studi Ekonomi.
VISI, MISI, TUJUAN DAN PROFIL
2.1 VISI
Visi Program Studi Ekonomi:
“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.”
2.2 MISI
Misi Program Studi Ekonomi:
1. Menyelenggarakan Pendidikan di Bidang Ekonomi Berbasis Wilayah Kepulauan
dan Pesisir didasari Keunggulan Moral, Mental dan Intelektual.
2. Melaksanakan Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Regional, Ekonomi
Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Syariah yang Berbasis Wilayah Kepulauan
dan Pesisir.
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Bidang
Ekonomi
Regional, Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Syariah Berbasis
Wilayah Kepulauan dan Pesisir.
2.3 TUJUAN
Tujuan Program Studi Ekonomi:
1. MenghasilkaMenghasilkan Lulusan yang Memiliki Kemampuan Analisis dalam
Bidang Ekonomi Regional, Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi
Syariah Berbasis Kepulauan dan Pesisir Yang Didasari Keunggulan Moral,
Mental dan Intelektual.
2. Menghasilkan Menghasilkan model pengembangan Ekonomi Regional, Ekonomi
Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Syariah berbasis Wilayah Kepulauan dan
Pesisir.
3. Menghasilkan Menghasilkan Pendampingan, Sosialisasi dan Pelayanan kepada
Masyarakat dalam bidang Ekonomi Regional, Ekonomi Sumber Daya Manusia
dan Ekonomi syariah berbasis Wilayah Kepulauan dan Pesisir.

2.4 PROFIL
Profil lulusan Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka
Belitung sebagai berikut:
Tabe1 1. Profil Lulusan Program Studi Ekonomi

No.

Profil
Lulusan

1.
Analis
Ekonomi

Capaian
Pembelajaran
Sikap

Berkontribusi
dalam peningkatan
mutu kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
bernegara,
dan
kemajuan
peradaban
berdasarkan
Pancasila (A3)

Capaian
Pembelajaran
Keterampilan
Umum

Mampu
menerapkan
pemikiran
logis,
kritis dan sistematis
dan inovatif dalam
konteks
pengembangan
atau implementasi
ilmu pengetahuan
dan
tekhnologi
yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora
yang
sesuai
dengan
bidang keahliannya
(B1).
Menghargai
Mampu mengkaji
keanekaragaman
implikasi
budaya,
pengembangan
pandangan, agama atau implikasi ilmu
dan kepercayaan pengetahuan
serta pendapat atau tekhnologi
yang
temuan
orisinal memperhatikan
orang lain (A5).
nilai
humaniora
sesuai
dengan
keahliannya
berdasarkan
kaidah, tata cara,
dan etika ilmiah
dalam
rangka
menghasilkan
solusi,
gagasan,
desain atau kritik
senin, menyusun
deskripsi saintifik
hasil
kajiannya
dalam
bentuk
skripsi atau laporan
tugas akhir dan
mengunggahnya
dalam
lama

Capaian
Pembelajaran
Keterampilan
Khusus
Menguasai
konsep dasar ilmu
ekonomi (makro
dan
mikro),
matematika
ekonomi, statistik
ekonomi,
dan
ekonometrik yang
digunakan sebagai
alat
ukur
menganalisis
permasalahan
ekonomi. (C1).

Mampu
mendemontrasika
n
kemampuan
dalam
pengumpulan,
pengolahan dan
analisis data, serta
penyusunan dan
penyajian laporan
secara
ilmiah
(C3).

Capaian
Pembelajara
n
Pengetahua
n
Mampu
menguasai
konsep
metodologi
penelitian
dan analisis
kuantitatif
pada bidang
kosentrasi
masingmasing (D2).

perguruan
(B3)

2.

Perencana
Ekonomi

tinggi.

Menunjukkan
sikap
bertanggungjawab
atas pekerjaan di
bidang
keahliannya secara
mandiri (A9).

Menyusun
deskripsi
saintik
dalam
bentuk
skripsi atau laporan
tugas
akhir,
mengunggahnya
dalam
lama
perguruan tinggi
(B4).

Bertanggungjawab
serta
memiliki
integritas,
kredibilitas
dab
etos kerja yang
tinggi (A11).

Mampu
menganalisis
fenomena ekonomi
terkini
dengan
martabat, etika dan
moral
dalam
menjalankan
profesionalismenya
(B10).
Mampu
menerapkan
pemikiran
logis,
kritis,
sistematis
dan inovatif dalam
konteks
pengembangan
atau implementasi
ilmu pengetahuan
dan
tekhnologi
yang
memperhatikan dan
menerapkan nilainilai
humaniora
yang sesuai dengan
bidang kajiannya
(B1).
Mampu
menerapkan
pemikiran
logis,
kritis dan sistematis
dan inovatif dalam
konteks
pengembangan
atau implementasi
ilmu pengetahuan
dan
tekhnologi
yang
memperhatikan dan

Menjunjung tinggi
nilai kemanusiaan
dalam
menjalankan tugas
berdasarkan
agama, moral dan
etika (A2)

Menghargai
keanekaragaman
budaya,
pandangan, agama
dan kepercayaan
serta pendapat atau
temuan
orisinal
orang lain (A5).

Memiliki
kemampuan
dalam
mengoperasikan
alat
analisis
(software) pada
bidang ekonomi
pembangunan
wilayah
kepulauan,
ekonomi sumber
daya manusia dan
ekonomi
islam
(C4).

Mampu
mengaplikasikan
prinsip-prinsip
dasar
ekonomi
untuk
menganalisis isu
dan
kebijakan
pembangunan
ekonomi
kepulauan,
ekonomi
SDM
dan
ekonomi
islam (D2)

Memahami
konsep
perencanaan
ekonomi
pembanguna
n
wilayah
kepulauan,
ekonomi
SDM
dan
ekonomi
islam (D2).

3.

Administrati
f Ekonomi

menerapkan nilai
humaniora
yang
sesuai
dengan
bidang keahliannya
(B1).
Bertanggungjawab Mampu
serta
memiliki mengambil
integritas,
keputusan secara
kredibilitas
dab tepat dalam konteks
etos kerja yang penyelesaian
tinggi (A11).
masalah di bidang
keahliannya,
berdasarkan hasil
analisis informasi
dan data (B5).
Bekerjasama dan Mampu
memiliki
menunjukkan
kepekaan sosial kinerja
mandiri,
serta kepedulian bermutu
dan
terhadap
terukur (B2).
masyarakat
dan
lingkungan (A6)

Menunjukkan
sikap
bertanggungjawab
atas pekerjaan di
bidang
keahliannya secara
mandiri (A9).

Menyusun
deskripsi
saintik
dalam bentu skripsi
atau laporan tugas
akhir,
mengunggahnya
dalam
lama
perguruan tinggi
B4).
Bertanggung
Mampu
jawab
serta mendokumentasika
memiliki
n,
menyimpan,
integritas,
mengamankan dan
kredibilitas
dan menemukan
etos kerja yang kembali data untuk
tinggi (A11).
menjamin
kesahihan
serta
mencegah plagiasi
(B9).

Mampu
mengaplikasikan
dan
memanfaatkan
konsep dasar ilmu
ekonomi
dan
metodologi
bidang
ilmu
ekonomi
untuk
mengidentifikasi,
memahami,
mengestimasikan
dan
mengklarifikasika
n dan menganalisa
masalah-masalah
ekonomi
baik
secara
makro
maupun
mikro
(C1).
Mampu
membangun
kemampuan
mengelola sumber
daya dalam proses
ekonomi (C7).

Mampu
melakukan
perbandingan
konsep
dan
praktek
ilmu
ekonomi,
baik
dimensi
spesial
(antar
daerah,
negara, komunitas
dan
individu)

Menguasai
konsep dasar
ilmu
ekonomi
(makro dan
mikro),
matematika
ekonomi,
statistik
ekonomi, dan
ekonometrik
yang
digunakan
sebagai alat
ukur
menganalisa
permasalaha
n ekonomi
(D1).

maupun dimensi
waktu (C5).

4.

Praktisi
Ekonomi

Menjunjung
tinggi
nilai
kemanusiaan
dalam
menjalankan tugas
berdasarkan
agama, moral dan
etika (A2).

Mampu
menerapkan
pemikiran
logis,
kritis dan sistematis
dan inovatif dalam
konteks
pengembangan
atau implementasi
ilmu pengetahuan
dan
tekhnologi
yang
memperhatikan dan
menerapkan nilai
humaniora
yang
sesuai
dengan
bidang keahliannya
(B1).

Berkontribusi
dalam peningkatan
mutu kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
bernegara
dan
kemajuan
peradaban
berdasarkan
Pancasila (A3).

Mampu
menunjukkan
kinerja
mandiri,
bermutu
dan
terukur (B2).

Mampu
merumuskan
solusi
permasalahan
ekonomi
untuk
dijadikan sebagai
dasar
proses
pengambilan
kebijakan (C2).

Menguasai
konsep-konsep
dasar
ilmu
ekonomi
yang
terkait
dengan
fenomena
kekuasaan
(bekerjanya
kekuasaan,
ekspresi
dari
bekerjanya
kekuasaan
dan
implikasi
yang
ditimbulkan)
sebagai
basis
membangun
argumentasi (C3).
Bekerjasama dan Mampu
Mampu
memiliki
mengambil
mengembangkan
kepekaan sosial keputusan secara jejaring
dan
serta kepedulian tepat dalam konteks negosiasi
kepada
penyelesaian
ekonomi dalam
masyarakat
dan masalah di bidang proses
lingkungan (A6)
keahliannya,
pengambilan
berdasarkan hasil keputusan (C8).
analisis informasi
dan data (B5).

Menguasai
konsep dasar
ilmu
ekonomi
(makro dan
mikro),
matematika
ekonomi,
statistik
ekonomi, dan
ekonometrik
yang
digunakan
sebagai alat
ukur
menganalisa
permasalaha
n ekonomi
(D1).
Mampu
mengarahkan
dan
menggerakka
n
sumber
daya
manusia,
enterpreneur,
kreatifitas
dan inovasi
di
lingkungan
kerja
dan
masyarakat
(D3).

5.

Enterpreneu
r

Menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan
dan
kewirausahaan
(A10).

Mampu
memelihara
dan
mengembangkan
jaringan
kerja
dengan
pembimbing,
kolega,
sejawat
baik di dalam
maupun di luar
lembaganya (B6).

Berkontribusi
dalam peningkatan
mutu kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
bernegara
dan
kemajuan
peradaban
berdasarkan
Pancasila (A3).

Mampu
menunjukkan
kinerja
mandiri,
bermutu
dan
terukur (B2).

Bekerjasam dan
memiliki
kepekaan sosial
serta kepedulian
terhadap
masyarakat
dan
lingkungan (A6)

Mampu
memelihara
dan
mengembangkan
jaringan
kerja
dengan
pembimbing
kolega,sejawat baik
di dalam maupun di
luar lembaganya
(B6).
Menginternalisasi Mampu
semangat
bertanggung jawab
kemandirian,
atas
pencapaian
kejuangan
dan hasil
kerja
kewirausahaan
kelompok
dan
(A10)
melakukan
supervisi
dan
evaluasi terhadap
penyelesaian
pekerjaan
yang
ditugaskan kepada
pekerja
yang
berada di bawah
tanggungjawabnya
(B7).

Mampu
memberikan
arahan
dan
menggerakkan
sumber daya di
lingkungannya
untuk
menghasilkan
kebijakan
dan
cara-cara
penyelesaian yang
lebih
efektif
(C10).
Mampu
membangun
kemampuan
mengelola sumber
daya dalam proses
ekonomi (C7).

Mampu
mengembangkan
jejaring
dan
negosiasi
ekonomi dalam
proses
pengambilan
keputusan (C8).

Mampu
memberikan
arahan
dan
menggerakkan
sumber daya di
lingkungannya
untuk
mewujudkan
kepentingan
kesejahteraan
ekonomi
masyarakat (C9).

Mampu
mengarahkan
dan
menggerakka
n
sumber
daya
manusia,
enterpreneur,
kreatifitas
dan inovatif
di
lingkungan
kerja
dan
masyarakat
(D3).

Bertanggungjawab
serta
memiliki
integritas,
kredibilitas
dan
etos kerja yang
tinggi (A11).

Mampu melakukan
proses evaluasi diri
terhadap kelompok
kerja yang berada
di
bawah
tanggungjawabnya,
dan
mampu
mengelola
pembelajaran
secara
mandiri
(B8).

Memiliki
kemampuan
kreatif
dan
inovatif
dalam
lingkungan
kerjanya
untuk
menghasilkan
kebijakan
dan
cara-cara
penyelesaian yang
lebih
efektif
(C10).

III. ROADMAP PENELITIAN
3.1 Tema Penelitian
Roadmap penelitian dosen mengacu kepada roadmap penelitian dan
pengabdian masyarakat Program Studi Ekonomi. Rencana kegiatan penelitian
pada Program Studi Ekonomi disusun atas beberapa kompetensi yang berbeda,
baik penelitian yang didanai secara mandiri, UBB melalui LPPM UBB dengan
skema PDTU, PDTJ, PMTU, PMTJ, didanai oleh Kemenristek Dikti dan didanai
oleh mitra luar serta dalam negeri.
Bidang penelitian yang dikembangkan oleh Program Studi Ekonomi
mengacu pada bidang penelitian yang ditetapkan oleh Kemenristek Dikti,
Universitas Bangka Belitung dan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung
yaitu:
1. Bidang Pangan- Pertanian
2. Bidang Kemaritiman

ROADMAP PENELITIAN UNGGULAN PROGRAM STUDI EKONOMI
Topik Penelitian
Aplikasi dan
pengembangan analisa
ekonomi makro, mikro
dan SDM

Penelitian
Program
Studi
Ekonomi

2017-2020

Aktivitas Mayor:
• Penyusunan roadmap
pengembangan
penelitian
• Sosialisa roadmap
pengembangan
penelitian

Output:
• Tersedia dokumen
roadmap penelitian
• Meningkatkan penelitian
civitas akademi prodi
ekonomi

Topik Penelitian
Aplikasi dan
pengembangan analisa
ekonomi makro, mikro
dan SDM

2021-2024

Topik Penelitian
Model dan strategi
analisa ekonomi makro,
mikro dan SDM

2025-2030

Outcome:
•
Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional terindeks scopus
dari program studi ekonomi.
•
Meningkatkan jumlah kerjasama dan kolaborasi
•
Alumni program studi ekonomi mampu dan kompeten bersaing di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesi

2035

Aktivitas Mayor:

Aktivitas Mayor:

Aktivitas Mayor:

• Memperluas kerjasama
• Keanggotaan asosiasi
profesi Internasional
• Pertukaran Mahasiswa
dan Dosen
• Capacity Building
penelitian dan
metodologi

• Visiting Scholar
• International Joint
Conference
• Penelitian Kerjasama
dalam dan luar negeri
• Visiting Profesor

• Visiting Scholar
• International Joint
Conference
• Penelitian Kerjasama
dalam dan luar negeri
• Visiting Profesor
• Jurnal Program Studi
menjadi Sinta 2

Output:
• Tersedia MoU
• Keikutsertaan dosen
dalam asosiasi profesi
Internasional
• Keikutsertaan
pertukaran dosen dan
mahasiswa
• Meningkatkan kualitas
penelitian dosen dan
pengajaran

Output:
• Tersedia kegiatan ilmiah
internasional
• Meningkatkan jumlah
publikasi scopus
• Terbangun kerjasama
dan kolaborasi
penelitian luar dalam
dan luar negeri

Output:
• Tersedia kegiatan ilmiah
internasional
• Meningkatkan jumlah
publikasi scopus
• Terbangun kerjasama
dan kolaborasi
penelitian luar dalam
dan luar negeri

Goal:
• Publikasi dan
sitasi jurnal
Internasional
• Kerjasama
Penelitian

3.1.Roadmap Penelitian Bidang Pangan-Pertanian
Tema

Analisa
Ekonomi
Makro dan
Mikro

Ekonomi
SDM

Sub
Tema
Sektor
Pertanian

2017

Sektor
Pertanian
secara makro
(Nilai Tukar
Petani,
Kontribusi
sektor
pertanian
terhadap
perekonomian)
Lapangan Analisa
Kerja di
kesejahteraan
sektor
petani dari sisi
pertanian pendapatan,
dan sektoral

Rencana Tindak Lanjut
2022
2027

2032

2035

Sektor
Pertanian
secara mikro
(Permintaan
dan Penawaran
produk
pertanian)

Produktivitas,
Pola
Konsumsi
Petanian

Efektivitas
dan
efisiensi
tekhnologi
pertanian

Struktur
pasar dan
Hilirasasi
Produk,
Valuasi
Ekonomi

Pengembangan
Kompetensi
Petani

Human
capital
investment
sektor
pertanian

Model dan
strategi
stuktur
pendapatan
petani

Model
dan
strategi
struktur
tenaga
kerja
sektor
pertanian

Output
(Paten/Jurnal
/Prototyping)
• Jurnal
Scopus
• HAKI

• Jurnal Scopus
• HAKI

Indikator
Capaian
•
•

•
•

Q4
Buku
berISBN

Q4
Buku berISBN

3.2. Roadmap Penelitian Bidang Kemaritiman
Tema

Sub Tema

Rencana Tindak Lanjut

2017
Analisa
Ekonomi
Makro,
Mikro, SDA

Ekonomi
SDM

Wilayah
Kepulauan
dan Pesisir

Pengembangan
Pariwisata di
wilayah
kepulauan dan
pesisir

Sektor
Perikanan

Sektor
Perikanan
secara makro
(Nilai Tukar
Nelayan,
Kontribusi
sektor perikanan
terhadap
perekonomian)
Identifikssi dan
peluang
kesempatan
kerja di sektor
pariwisata

Lapangan
kerja sektor
pariwisata

Lapangan
Kerja di
sektor
perikanan

Analisa
kesejahteraan
nelayan dari sisi
pendapatan, dan
sektoral

Output
(Paten/Jurnal
/Prototyping)
• Jurnal Scopus
• HAKI

•
•

Q4
Buku
berISBN

Struktur pasar
dan Hilirasasi
Produk, Valuasi
Ekonomi

• Jurnal Scopus
• HAKI

•
•

Q4
Buku
berISBN

Kesiapan
masyarakat
dalam
mengembangan
ekonomi kreatif
dan desa wisata
kepulauan dan
pesisir

Penguatan
kompetensi
masyarakat
dalam
pengembangan
desa wisata
kepulauan dan
pesisir

• Jurnal Scopus
• HAKI

•
•

Q4
Buku
berISBN

Model stuktur
pendapatan
nelayan

Model struktur
tenaga kerja
sektor perikanan

• Jurnal Scopus
• HAKI

•
•

Q4
Buku
berISBN

2022

2027

2032

2035

Model dan
strategi
pengembangan
pariwisata,
ekonomi kreatif
dan desa wisata
melalui program
CHS
(Cleanliness
Health and
Safety)
Sektor
Perikanan
secara mikro
(Permintaan dan
Penawaran
produk
pertanian)

Penguatan produkproduk ekonomi
kreatif dan desa
wisata berbasis
digital/tekhnologi
dalam mendukung
sektor pariwisata

Model dan
strategi
pengembangan
ekonomi kreatif
dan desa wisata
kepulauan dan
pesisir

Pengembangan
Model dan
strategi
Pemasaran
produk-produk
ekonomi kreatif
dan desa wisata

Produktivitas, Pola
Konsumsi
Perikanan

Efektivitas dan
efisiensi
tekhnologi
perikanan

kesiapan SDM
pariwisata,
ekonomi kreatif
dan desa wisata
melalui program
CHS
(Cleanliness
Health and
Safety)
Pengembangan
Kompetensi
nelayan

Penguatan SDM
UMKM dlm
memproduksi
produk2 ekonomi
kreatif berbasis
digital/tekhnologi

Human capital
investment sektor
perikanan

Indikator
Capaian

IV. ROADMAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Roadmap pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada roadmap Program Studi Ekonomi. Roadmap ini meliputi
topik-topik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang direncanakandan dikembangkan oleh program studi. Strategi
penegembangan output pengabdian ditetapkan sesuai dengan hasil dan dana yang tersedia dalam bentuk publikasi ilmiah,
penyusunan bahan ajar dan prototype sehingga menghasilkan dampak (outcome) yang baik pada keilmuan, pengembangan
institusi maupun manfaatnya bagi masyarakat.

• Program pengabdian
• Pengembangan
sumber daya
manusia
• Pengembangan sarana
dan prasarana
• Pengembangan
teknologi
informasi
• Pendanaan
• Kerjasama dan jejaring
• Kuantitas dan
kualitas usulan

• Publikasi ilmiah
(Jurnal ilmiah,
prosiding)
• Referensi
penyusunan buku
ajar
• Prototype
• Produk
• Teknologi tepat guna

OUTPUT
INPUT

STRATEGI PENGABDIAN MASYARAKAT

ROADMAP PENGABDIAN MASYARAKAT

Tahap 1
2017-2020

• Inovasi untuk Pembangunan Daya Saing Lokal dan Nasional.
•Transfer pengetahuan dan tekhnologi untuk masyarakat dan
industri.
•Pendampingan untuk menyelesaikan masalah.

Tahap 2
2021-2024

• Inovasi untuk Pembangunan Daya Saing Lokal dan Nasional.
•Transfer pengetahuan dan tekhnologi untuk masyarakat dan industri.
•Pendampingan untuk menyelesaikan masalah.

Tahap 3
2035

• Inovasi untuk Pembangunan Daya Saing Lokal dan
Nasional.
•Transfer pengetahuan dan tekhnologi untuk
masyarakat dan industri.
•Pendampingan untuk menyelesaikan masalah.

