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PRAKATA

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat AllahSWT atas segala ridho dan inayahnya

akhirnya RENSTRA Penelitian 2016–2020 di Universitas Bangka Belitung (UBB) dapat

tersusun.

RENSTRA Penelitian 2016 - 2020  ini sebagai pengganti Rencana Induk Penelitian UBB

2014-2018 setelah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan, disusun

berdasarkan pengelolaan penelitian, kekuatan sumberdaya peneliti, kelengkapan sarana

dan prasarana penunjang penelitian serta produk penelitian yang akan dihasilkan.

Beberapa unggulan penelitian yang dominan baik produk maupun outcome secara

kuantitas dan kualitas, maupun potensi sumberdaya yang ada selama 3 tahun terakhir

2013 - 2015 dijadikan dasar dalam penyusunannya.

RENSTRA Penelitian 2016 – 2020 merupakan arah kebijakan dalam pengelolaan

penelitian di Universitas Bangka Belitung untuk kurun waktu 2016-2020. Penelitian

Unggulan Universitas Bangka Belitung diarahkan pada bidang Ketahanan Pangan,

Kemaritiman, Energi Baru Terbarukan dan Sosial Humaniora berdasarkan pertimbangan

dari kebijakan Senat dan Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung.

RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pengembangan

penelitian kedepan, kajian dan topik penelitian yang akan dikembangkan, target dan

sasaran kegiatan penelitian di UBB serta mendukung tercapainya visi dan misi UBB serta

menuju visi inovasi Indonesia tahun 2025.

Balunijuk, 21 Oktober 2016

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat-UBB

Budi Afriyansyah, SSi., MSi.

NIP.198101162012121001
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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan

Rahmat dan Karunia-Nya kepada kami sehingga dapat melaksanakan tugas penyusunan

Rencana Strategis Penelitian (Renstra) Universitas Bangka Belitung tahun 2016-2020.

Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

yang telah mengantarkan Risalah Kebenaran kepada umat.  Tema Renstra penelitian

adalah “PENELITIAN, PENGEMBANGAN,DAN PENERAPAN IPTEK MELALUI

PENGUATAN POTENSI LOKAL YANG BERKELANJUTAN MENUJU KEMANDIRIAN

MASYARAKAT”.

Semoga Renstra Penelitian yang telah tersusun ini dapat menampung semua

inpirasi penelitian dari semua akademis Universitas Bangka Balitung, dan menjadi

pedoman dalam penyusunan proposal dan mengantarakan Universitas Bangka Belitung

menjadi perguruan tinggi berbasis riset menuju keunggulan moral, mental dan intelektual.

Semoga penelitian yang akan dilaksanakan memberikan manfaat masyarakat luas dan

memajukan rakyat Indonesia.  Akhir kata semoga Alloh SWT menjadikan ini sebagai

ibadah, memberikan pahala kebaikan, AMIN.

Balunijuk, Oktober 2016

Penulis
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Seiring dibentuknya Provinsi kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2000, maka 

keberadaan sebuah universitas dinilai sangat diperlukan guna menunjang pembentukan 

kualitas sumberdaya manusia dan pengelolaan sumberdaya alamnya dengn efektif dan 

efisien.  Guna mendukung terwujudnya kondisi tersebut, maka pada tanggal 12 April 

2006 secara resmi didirikan sebuah universitas yang bernama Universitas Bangka 

Belitung (UBB). UBB berdiri merupakan hasil penggabungan antara Polman Timah, 

STTP 12 dan STIPER Bangka.  Tahun 2010 UBB menjadi satu-satunya universitas 

negeri yang ada di wilayah Bangka Belitung.  Sebagai sebuah kampus negeri dan baru, 

menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk terus membangun dan meningkatkan 

kualitas Tri Dharma Perguruan tinggi. 

Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing perguruantinggi di 

bidang penelitian serta untuk mendorong partisipasi dosen dalam melaksanakan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi perlu diberikan 

keleluasaan dan kewenangan untuk membina dan mengelola potensi penelitian yang 

dimilikinya.  Untuk itu, LPPM Universitas Bangka Belitung yang oleh Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi mulai tahun anggaran 2012 merupakan salah satu perguruan tinggi 

yang diberikan kewenangan melaksanakan pelimpahan sebagian tugas dan wewenang 

dalam pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara 

bertahap berupa pelimpahan anggaran melalui DIPA-PTN yang dikenal sebagai 

kebijakan desentralisasi pengelolaan Program Penelitian dan pengabdian kepada 

Masyarakat dituntut untuk mampu melaksanakan tugas tersebut dengan baik. 

Dalam program desentralisasi penelitian, alokasi anggaran untuk penelitian 

berbasis pada Rencana Strategis (RENSTRA)  Perguruan Tinggi, Skim Penelitian yang 

didanai oleh DIKTI, dan Penelitian Kerjasama Antar Lembaga perlu disusun dalam 

bentuk Rencana Strategis Penelitian.  

Guna memperjelas arah dan kebijakan penelitian yang dilakukan di Universitas 

Bangka Belitung maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2020 

merupakan revisi sekaligus pengganti dari RENSTRA Universitas Bangka Belitung 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
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tahun 2014-2018 yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir. Revisi RENSTRA 

dilakukan dalam rangka mencoba mengharmonisasi setiap arah penelitian dengan 

tujuan dari universitas yakni sebagai kampus research.Rencana Strategis (RENSTRA) 

merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

penelitian institusi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2016-2020). 

RENSTRA digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan bidang penelitian yang 

terfokus jelas, efektif dan efisien.  Lebih lanjut RENSTRA ini disusun untuk menjadi 

panduan dalam penelitian bagi masing-masing Pusat Studi, Fakultas dan/atau Program 

Studi serta sebagai agenda penelitian Universitas Bangka Belitung secara umum. 

Peta arah RENSTRA Penelitian UBB adalah hasil dari mengakomodir kebutuhan 

penelitian mulai pada tataran dosen-dosen di masing-masing program studi dan pusat-

pusat studi. Prosedur dalam menyusun pemetaan penelitian ini melibatkan berbagai 

unsur mulai dari level universitas hingga program studi terutama topik-topik penelitian 

yang akan dilaksanakan oleh para dosen di masing-masing program studi dan di pusat-

pusat studi universitas. Dengan demikian harapnya dapat dijalankan dan menjadi 

pedoman dalam pelaksanaannya. Arah penelitian yang diusulkan ini mengacu pada 

kebutuhan UBB dalam melakukan analisis dan evaluasi diri dalam upaya peningkatan 

dan pengembangan penelitian. Tema-tema unggulan yang diajukan diharapkan dapat 

menyatukan arah peningkatan dan pengembangan penelitian pada level universitas. 

Dasar dokumen Renstra ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) 

LPPM-UBB, Rencana Strategis (RENSTRA) LPPM-UBB, dan Renstra masing-masing 

Fakultas yang ada di lingkungan UBB. RENSTRA Penelitian ini diharuskan dapat 

bersinergi dengan tujuan atau visi-misi Universitas Bangka Belitung sebagai berikut: 

 

 

Visi UBB : 

Terwujudnya UBB yang dikenal dan diakui di tingkat internasional sebagai 

universitas penelitian yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di 

bidang pembangunan yang berkelanjutan didasari keunggulan moral, mental dan 

intelektual untuk membangun peradaban bangsa. 
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Misi UBB : 

1. Menyelenggakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis penelitian dalam 

pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, 

mental dan intelektual bagi pembangunan sumber daya manusia. 

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penelitian dan mengembangkan sistem 

manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan 

sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang 

3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan ditingkat lokal, 

nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi 

program, hasil dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat. 

4. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan 

mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan 

memelihara iklim yang mendukung prestasi penelitian. 

 

 

Wujud komitmen UBB dalam menyelenggarakan pendidikan yang berbasis 

penelitian dan upaya peningkatan kapasitas serta kualitas penelitian tercantum 

dalam visi misi tersebut sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Agenda 

penelitian yang telah dilaksanakan oleh UBB menjadi dasar awal dalam penyusunan 

dokumen pengembangan dan peningkatan penelitian untuk kurun waktu 2016-2020. 

 

1.2. Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian 

Pada pelaksanaan pengelolaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh LPPM 

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 
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dapat dimanfaatkan, Teknologi Tepat Guna (TTG), Rekayasa sosial, karya seni, 

model, dll. 

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) 
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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 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. 

 

1.3  Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi 

Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Bangka Belitung ini merupakan 

rencana peningkatan penelitian dan pengembangan UBB untuk periode 2016-2020. 

RENSTRA ini disusun berdasarkan komitmen bersama dalam upaya merealisasikan 

visi misi UBB sebagi sebuah kampus penelitian. Agenda pelatihan lima tahun kedepan 

dipetakan berdasarkan kondisi yang telah lewat, kondisi pada masa kini dan potensi-

potensi yang dimiliki untuk kondisi pada masa depan. Berangkat dari sini maka 

dirumuskan berbagai sasaran dan tujuan selama lima tahun kedepan. Lebih lanjut 

disusun berbagai strategi dan program dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran 

tersebut yang berdasar pada visi misi UBB. 

Strategi yang digunakan sebagai upaya mensinergiskan peningkatan dan 

pengembangan baik kapasitas maupun kualitas penelitian slah satunya menyusun road 

map penelitian selama lima tahun kedepan. Guna memandu arah dalam pelaksanaan 

penelitian yang mengacu pada kebutuhan institusi, maka dalam road map ini telah 

ditetapkan tema-tema unggulan yang menjadi arah dan prioritas penelitian selama lima 

tahun.  

Tema besar utama rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung 2016-

2020 yaitu “Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEKS Melalui Penguatan 

potensi Lokal yang Berkelanjutan Menuju Kemandirian Masyarakat”. Melalui tema besar 
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universitas ini, selanjutnya dikelompokkan menjadi empat bidang unggulan dengan isu 

strategis dan tema masing-masing yang meliputi : 

a. Ketahanan Pangan 

Bidang unggulan ketahan pangan mengambil isu strategis “Ketahanan Pangan 

yang Berkelanjutan”. Tema yang disajikan meliputi: 

1. Peningkatan potensi tumbuhan lokal 

2. Optimalisasi sumber daya alam 

3. Diversifikasi tanaman pangan 

4. Peningkatan mutu produk pangan lokal 

b. Kemaritiman 

Bidang unggulan ini mengambil isu strategis “Pengelolaan Wilayah Kepulauan” 

yang kemudian terbagi ke dalam 4 (empat) tema, meliputi: 

1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

2. Penanggulangan pencemaran lingkungan 

3. Pengembangan ekowisata bahari 

4. Pemanfaatan sumberdaya ikan 

c. Energi Baru Terbarukan 

Bidang unggulan untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mengambil isu 

strategis “Pemanfaatan Potensi Alam Untuk Menghasilkan EBT”. Merujuk pada 

tema besar tersebut, maka diturunkan ke dalam tema berikut: 

1. Pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan menuju kemandirian energi 

2. Pengembangan bioenergi berbasis sumberdaya lokal 

3. Pengembangan energi yang terpadu berkelanjutan 

d. Sosial Humaniora 

Pada bidang sosial humaniora mengangkat isu strategis “Pemberdayaan 

Masyarakat Menuju Kemandirian Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik dan Hukum”. 

Berangkat dari isu strategis ini, maka diangkat beberapa tema berikut: 

1. Pemberdayaan dan penguatan modalitas masyarakat lokal 

2. Kebijakan dan demokrasi lokal 

3. Pengembangan pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal 

4. Pembangunan hukum daerah berbasis kearifan lokal 
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Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kualitas 

penelitian di Universitas Bangka Belitung, maka disusun Rencana Strategis 

(RENSTRA) unggulan Universitas Bangka Belitung dan rencana strategis dalam 

upaya pencapaiannya. Penetapan RENSTRA ini menyesuaikan dengan segala 

potensi yang dimiliki baik dari sisi SDM, SDA, sarana prasarana dan pendanaan. 

Harapannya kedepan Universitas Bangka Belitung dapat merealisasikan visi-misi 

sebagai kampus yang berbasis penelitian pada bidang-bidang unggulan yang telah 

ditetapkan. 
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2.1 Visi dan Misi LPPM Universitas Bangka Belitung 

Visi 

Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul 

dalam pembangunan yang berkelanjutan didasari keunggulan moral, mental, dan 

intelektual untuk membangun peradaban bangsa. 

Misi 

1. Mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan.  

2. Melakukan inovasi dan mengimplementasikan penelitian unggulan 

berdasarkan kondisi dan pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan  

3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan ditingkat lokal, 

nasional, dan internasional dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

berorientasi kekinian dan yang akan datang. 

 

2.2  Analisis Kondisi Saat Ini di LPPM UBB 

 Dalam menyusun rencana strategis penelitian Tahun 2016-2020, diperlukan 

analisis kondisi internal penelitian empat tahun terakhir sebagai referensi untuk 

mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi.Rencana Strategis Penelitian 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

2.2.1. Riwayat Perkembangan Penelitian Empat Tahun Terakhir 

2.2.1.1. Agenda Penelitian dan Pengembangan IPTEKS UBB (ARUBB) 

  Pengembangan program penelitian dan pengembangan IPTEKS di lingkungan 

UniversitasBangka Belitung diformulasikan ke dalam payung besar penelitian 

danpengembangan IPTEKS UBB yaitu “Penelitian, Pengembangan dan Penerapan 

 
BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 
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Ipteks melalui Penguatan Potensi Lokal Bangka Belitung yang Berkelanjutan 

Menuju Kemandirian masyarakat”.  Untuk mencapaikemandirian masyarakat 

tersebut, Agenda Riset dan Pengembangan IPTEK UBB (ARP-UBB) ditetapkan untuk 

fokus pada bidang berikut: 

1. Ketahanan Pangan 

2. Kemaritiman 

3. Penciptaan Energi Baru dan Terbarukan 

4. Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan 

Agenda Penelitian dan Pengembangan IPTEK UBB (ARP-UBB) merupakan 

dokumen yang disusun untuk memberikan arah prioritas kegiatan,target dan indikator 

capaian kegiatan pengembangan IPTEK di lingkungan UBB, dalam suatu proyeksi 

capaian jangka panjang. Agenda Penelitian danPengembangan IPTEK UBB (ARP-

UBB) dilaksanakan untukmengakomodasi sumbangan pemikiran yang substantif dari 

segenap perwakilan dariberbagai bidang ilmu pengetahuan (Fakultas, Pusat Studi, 

Lembaga) dan berbagai programstudi di lingkungan UBB, pemerintah, pelaku 

usaha/industri,serta stakeholders terkait. 

Universitas Bangka Belitung memiliki limabelas pusat studi yang menjadi bidang 

utama Agenda Penelitian dan Pengembangan. Agenda Penelitian danPengembangan 

IPTEKUBB (ARP-UBB) merupakan tugas pokok LPPM yang dijabarkan dalam payung 

penelitian padamasing-masing pusat studi.  LPPM UBB memiliki pusat kajian 

diantaranya adalah: 

1. Pusat Kajian Lingkungan Hidup (PKLH) 

2. Pusat Kajian Teknologi dan Energi (PKT) 

3. Pusat  Kajian Ekonomi dan Kewirausahaan 

4. Pusat Kajian Sumberdaya Perairan dan Pulau-pulau Kecil (PKSP2K) 

5. Pusat Kajian Kependudukan, Kebijakan Publik dan Demokratisasi 

6. Pusat Studi Perempuan (PSP) 

7. Pusat  Kajian Perikanan dan Pangan (PKP2) 

8. Pusat Kajian KKN & Pemberdayaan Masyarakat 

9. Pusat Kajian Pascatambang 

10. Pusat Kajian Budaya, Peradaban, dan Pariwisata 

11. Inkubator Bisnis 
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12. Pusat Studi hukum dan Hak atas Kekayaan Intelektual 

13. Pusat Kajian Kebumian 

14. Pusat kajian Sumberdaya Air dan Daerah Aliran Sungai 

15. Pusat Kajian Perpajakan 

Perkembangan penelitian dan pengabdian dosen Universitas Bangka Belitung 

pada empat tahun terakhir menurut 4 bidang ilmu yang telah ditetapkan oleh LPPM, 

yaitu : Ketahanan Pangan, Energi baru terbarukan, Kemaritiman dan Sosial Humaniora; 

memiliki prosentase seperti yang terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini : 

Tabel 2.1 Perkembangan Penelitian Empat Tahun Terakhir. 

No Bidang Presentase (%) 

1 Ketahanan pangan 17 

2 Penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbaharukan 12 

3 Kemaritiman 28 

4 Sosial- Humaniora  43 

 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk tiga tahun terakhir penelitian dan 

pengabdian yang dilakukan oleh dosen di Universitas Bangka Belitung ada bidang Ilmu 

Sosial-Humaniora menjadi topik penelitian paling tinggi yaitu sebesar 43%. 

 

2.2.2. Capaian Rencana Kerja 

Program penelitian dan pengabdian kepada  masyarakat sebagai bagian dari Tri 

Darma Perguruan Tinggi yang menjadi salah satu pendorong memajukan masyarakat 

dan bangsa sebaiknya berpijak kepada hasil pengetahuan yang teruji dan berasal dari 

Sumber Daya Manusia yang handal. Pada saat ini pelaksanaan program penelitian dan 

pengabdian kepada Masyarakat baru sebagian yang diselenggarakan secara 

institusional, sebagian lainnya dilaksanakan secara individu atau kelompok. Meskipun 

UBB masih tergolong perguruan tinggi yang masih muda, namun UBB telah mampu 

bersaing dalam perolehan hibah penelitian dengan sumber dana dari DIKTI seperti 

penelitian hibah bersaing, hibah kompetitif penelitian sesuai prioritas nasional, hibah 

pekerti, dan lain-lain serta penelitian yang merupakan kerjasama dengan institusi lain. 
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Capaian rencana-rencana yang sudah ada dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 

yaitu: pada kurun waktu 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2. Capaian Rencana Penelitian UBB 

No Jenis Luaran 2013 2014 2015 2016 

1. Publikasi Ilmiah Internasional 1 3 2 0 

Nasional 
Terakreditasi 

2 3 2 2 

Nasional 14 31 32 2 

2. Sebagai Pemakalah dalam 
pertemuan ilmiah 

Internasional 0 2 3 0 

Nasional 6 10 12 1 

Lokal 1 8 3 7 

3. Sebagai pembicara 
utama (Keynote 
Speaker) dalam 
pertemuan ilmiah 

Internasional 0 0 0 0 

Nasional 0 0 0 0 

Lokal 
1 0 0 0 

4. HKI: paten, hak cipta dll  0 0 0 

5. Model/Prototype/Desain/Karyaseni/Rekayasa 
Sosial 

 
0 1 0 

6. Teknologi tepat guna  1 0 1 

7. Bahan Ajar  1 7 6 

8. Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan   1 3 

Jumlah 28 68 62 23 

 

2.2.3. Peran Institusi 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 

Bangka Belitung (UBB) merupakan bagian organisasi Universitas Bangka Belitung yang 

tidak terpisahkan kelahirannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 52/D/O/2006 tertanggal 12 April 2006. Perkembangan selanjutnya, 

pada tanggal 19 November 2010, UBB telah menjadi negeri   berdasarkan Peraturan 

Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, 

Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas  Musamus.  Seiring dengan usianya yang 

sudah memasuki usia ke lima pada tahun 2011 ini, LPPM UBB terus berkembang 

seiring dengan  semakin berkembangnya Universitas Bangka Belitung. 

LPPM UBB telah melakukan kerjasama bidang penelitian eksternal dengan 

berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.Namun demikian 

kerjasama yang dilakukan UBB masih terbatas. Walaupun demikian, UBB mempunyai 

komitmen untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang penelitian baik di 
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tingkat nasional maupun internasional, karena peluang kerjasama penelitan eksternal 

baik dalam tingkat nasional maupun internasonal sebenarnya cukup besar. 

Kerjasama penelitian telah dilaksanakan dengan beberapa lembaga Penelitian 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri, dan sebagainya. Kerjasama penelitian telak 

dijalankan sesuai dengan fokus penelitian di UBB yaitu bidang ketahanan pangan, 

energi baru dan terbarukan, kemaritiman dan sosial humniora.  

Selama kurun waktu tahun 2013-2016 perolehan judul penelitian dari sumber 

dana eksternal selain dari Ditlitabmas DIKTI sebesar 70% dari keseluruhan judul 

penelitian yang dilaksanakan selama tiga tahun tersebut. Berbagai upaya untuk 

peningkatan kegiatan kerjasama penelitian perlu dipacu lebih lanjut sehingga 

diharapkan kegiatan penelitian yang dilakukan di UBB tetap akan meningkatkan 

kegiatan penelitian tersebut pada kebutuhan stakeholder. 

 

2.2.4. Potensi yang dimiliki UBB 

2.2.4.1. Bidang Penelitian 

Potensi dibidang penelitian diukur baik oleh jumlah dosen yang terlibat dalam 

penelitian maupun oleh perolehan hibah kompetitif dan Kerjasama.Penilaian terakhir 

tersebut menjadi salah satu potensi penting dalam mengukur kinerja penelitian di 

Universitas Bangka Belitung.  Perolehan ini menunjukkan kualitas daya saing dosen 

dan atau peneliti di UBB di tingkat regional, nasional dan internasional. Dalam Rencana 

Strategis Universitas Bangka Belitung 2016-2020 telah ditetapkan 3 indikator kinerja 

yang terkait dengan Hibah Kompetitif dan Kerjasama, yaitu: 

Tabel .2.3. Capaian Target Penelitian UBB Tahun 2016-2020 

No Indikator Hibah Target Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Jumlah Riset 
Unggulan 

5 8 12 16 20 

2 Jumlah Riset 
Kerjasama 

8 15 20 25 31 

3 Jumlah Riset 
PNBP UBB 

- 18 30 40 50 

4 Angka 
Pertisipasi 
Dosen 

20% 50% 60% 70% 90% 
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Targetcapaian sebagaimana direncanakan di atas, telah diupayakan 

pencapaiannya melalui berbagai program dan strategi yang telah dilaksanakan oleh 

LPPM UBB. Beberapa langkah dapat disebutkan adalah: 

a. Pelatihan dan seleksi proposal dosen untuk diikut sertakan dalam kompetisi proposal 

penelitian di lingkungan Kemenristek DIKTI, dan sumber-sumber pendanaan lain di 

tingkat nasional. 

b. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.  

c. Penyediaan anggaran di tingkat fakultas dan universitas untuk kegiatan penelitian 

dosen. 

d. Menyelenggarakan kolaborasi penelitian dengan mitra perguruan tingggi dan industri 

di dalam dan luar negeri.  

Pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukan hasil yang baik dengan capaian 

sebagai berikut: 

a. UBB telah mengembangkan kapasitas penelitian pada tingkat daya saing nasional 

dan internasional dengan ditunjukkan dari kemampuan dosen UBB untuk meraih 

dukungan hibah Dikti, fasilitasi penelitian dari Balitbang Provinsi Bangka Belitung, 

serta kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. 

b. Daya saing sebagaimana ditunjukkan pada point ‘a’ di atas terus menunjukkan 

peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa selama kurun 

waktu 4 tahun terakhir kemampuan penelitian UBB tidak saja memiliki daya saing 

nasional tetapi terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

c. Dari segi jenis hibah yang telah diraih oleh dosen UBB menunjukkan 

keanekaragaman yang tinggi. Seluruh jenis hibah Dikti telah diikuti kompetisinya oleh 

dosen UBB dan hampir seluruh jenis hibah Dikti telah diraih kecuali Hibah Penelitian 

Kerjasama Internasional. 

d. Namun demikian masalah yang masih dihadapi adalah partisipasi dosen yang terlibat 

untuk penelitian kompetitif nasional dan internasional. Rendahnya partisipasi dosen 

dalam penelitian di tingkat nasional ini menunjukkan bahwa belum ada pemerataan 

daya saing dosen untuk berkompetisi di tingkat nasional. 

e. Di samping penelitian yang bersifat akademik sebagaimana dikemukakan di atas, 

penelitian yang terkait dengan relevansi UBB terhadap masyarakat dan 

pemerintahan disekitar UBB juga telah dilakukan. Penelitian aplikatif ini diakukan 
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melalui berbagai kerjasama baik yang dilakukan oleh pusat studi maupun oleh LPPM 

dan laboratorium di UBB.Namun demikian, jumlah partisipasi dosen yang terlibat 

dalam penelitian kemitraan pihak ke tiga ini lebih kecil dibandingkan penelitian 

akademik dengan kompetisi nasional. 

f. Secara tematik berbagai penelitian yang telah dilakukan dosen UBB di atas, masih 

beraneka ragam mulai dari tema sosial budaya dan integrasi bangsa, ketahanan dan 

keamanan pangan, arifan lokal, teknologi dan ketahanan energi, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. 

Kondisi ini tentu kurang menguntungkan untuk menentukan keunggulan ditingkat 

nasional.Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan penelitian yang lebih fokus pada 

beberapa tema untuk keunggulan universitas. 

Kegiatan penelitian dosen bersumber dari berbagai pendanaan antara lain 

Kemenristek DIKTI, perusahaan swasta dan penelitian mandiri. Jumlah judul penelitian 

yang didanai Kementrian Ristek DIKTI dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan fluktuasi 

yaitu masing-masing 27judul pada tahun 2013, 30judul pada tahun 2014, 20 judul pada 

tahun 2015 dan 25 judul pada tahun 2016. Penelusuran lebih lanjut terhadap hal ini 

diketahui bahwa para peneliti beralih pada skim penelitian yang lebih tinggi dalam 

bentuk penelitian kelompok. Sebagian peneliti yang lain menindaklanjuti hasil 

penelitiannya dalam bentuk program pengabdian masyarakat.  

Selama tahun 2013-2016, jumlah judul penelitian yang didanai dari sumber dana 

internal UBB mencapai Rp 816.000.000. Sedangkan total dana pendanaan penelitian, 

yang diterima dari Kemenristek DIKTI mencapai Rp 2.119.602.500 dari keseluruhan 

judul penelitian yang dilaksanakan selama empat tahun tersebut.  

Berbagai uraian di atas memberikan gambaran tentang kondisi kemampuan 

penelitian di UBB.Dalam kerangka pengembangan dan perumusan kebijakan strategis 

terkait dengan penelitian, maka perlu diperhitungkan kekuatan dan kelembagan serta 

tantangan dan ancaman yang sedang dihadapi oleh rencana pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

2.2.4.2. Bidang Sumber Daya Manusia 

 Universitas Bangka Belitung dapat memanfaatkan potensi para peneliti yang terdiri 

dari para dosen yang tersebar di berbagai jurusan di lima fakultas yang umumnya 
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masih berusia muda. Sampai tahun 2014 ini kualifikasi pendidikan para dosen, 9 % S1, 

87 % S2, dan 6 % S3. 

Tabel 2.4. Komposisi Tingkat Pendidikan Dosen per Fakultas di UBB 

No Fakultas 
Klasifikasi 

Jumlah 
S3 S2 S1 

1 FPPB 7 46 0 53 

2 FISIP 1 19 0 20 

3 FT 0 48 0 48 

4 FE 2 33 0 35 

5 FH 1 14 0 15 

Total 171 

 

2.2.4.3.  Organisasi dan Manajemen 

Perubahan status UBB menjadi negeri, mengharuskan LPPM UBB perlu menata 

organisasi dan manajemen untuk memperjelas fungsi dan wewenangnya. Hubungan 

yang bersifat mitra dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam 

melaksanakan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

diharapkan dapat berjalan semakin baik. Pihak universitas sebagai badan normatif 

dalam merumuskan norma-norma dasar penyelenggaraan universitas masih perlu 

disempurnakan.  

LPPM Universitas Bangka Belitung mempunyai 1 orang pimpinan sebagai ketua, 

1 orang sekretaris, 1 orang kepala sub bagian tata usaha dan 2 orang staff. Rincian 

kualifikasi pendidikan terdiri dari 2 orang lulusan pasca sarjana (S2) dan 1 orang 

dengan pendidikan S1, dan 2 orang dengan pendidikan Diploma 3.   Disamping itu juga 

terdapat SDM yang terlibat dalam pusat-pusat kajian atau pusat studi yang ada. 

Adapun struktur organisasi LPPM UBB dapat dilihat berikut ini: (akan mengacu pada 

OTK) 
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi LPPM UBB 

 

 LPPM UBB mensinergikan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dari 

berbagai jurusan yang ada dimasing-masing fakultas  dan pusat-pusat kajian yang ada.  

Adapun  program studi yang ada di masing-masing fakultas saat ini adalah: 

(1).  Fakultas Teknik dengan program studi: 

(a) Teknik Sipil (S1) 

(b) Teknik Pertambangan (S1) 

(c) Teknik Mesin (S1) 

(d) Teknik Elektro (S1) 

(e) Fisika (S1) 

(f) Kimia (S1) 

Rektor 

Ketua LPPM 

 

Wakil Rektor III Wakil Rektor II Wakil Rektor I 

Sekretaris LPPM 

 

Kasubag Tata Usaha 

 

Tenaga Administrasi 

 

Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

 

Pusat-Pusat Kajian 

1. Pusat Kajian Lingkungan  
2. Pusat kajian Ekonomi dan 

Kewirausahaan 
3. Pusat Studi Kependudukan, 

Kebijakan Publik dan 
Demokratisasi 

4. Pusat Studi Perempuan 
5. Pusat Kajian Pangan dan 

pertanian 
6. Pusat kajian perikanan dan pulau-

pulau kecil 
7. Pusat Kajian KKN dan 

Pemberdayaan masyarakat 
8. Pusat Kajian Pasca Tambang 
9. Pusat Kajian Kebumian 
10. Pusat Kajian Sumber daya air dan 

Daerah aliran sungai 
11. Pusat kajian teknologi dan energi 
12. Pusat kajian perpajakan 
13. Inkubator Bisnis 
14. Pusat kajian budaya dan 

peradaban 
15. Pusat kajian Hukum dan HAKI 
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(2). Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi dengan program studi: 

  (a) Agroteknologi (S1) 

  (b) Manajemen Sumber Daya Perairan (S1) 

  (c) Agribisnis (S1) 

  (d) Biologi (S1) 

  (e) Budidaya Perairan (S1) 

  (f) Ilmu Kelautan (S1) 

(3). Fakultas Hukum dengan program studi: 

(a) Ilmu Hukum (S1) 

     (4). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi 

(a) Sosiologi (S1) 

(b) Ilmu Politik (S1) 

(c) Sastra Inggris (S1) 

(5). Fakultas Ekonomi dengan program studi 

(a) Manajemen (S1) 

(b) Akuntansi (S1) 

(c)Ilmu Ekonomi (S1) 

 

2.2.4.4.  Laboratorium di UBB 

 Universitas Bangka Belitung memiliki 25 laboratorium yang terdapat di 5 Fakultas 

dan 19 Program Studi. Jumlah laboratorium di UBB disajikan dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 2.5. Tabel Jumlah Laboratorium di UBB. 
No Instansi Jumlah Laboratorium Luas (m2) 

1 Rektorat 1 38,8 

2 Lembaga Bahasa 1 103,68 

3 Fakultas Hukum 4 331,20 

4 Fakultas Ekonomi 4 331,04 

5 Fakultas Teknik 10 2.437,44 

6 FPPB 5 1.553,38 

7 FISIP 1 50,0 
Total 25 4.845,54 

Sumber: AIPT UBB 2014 
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2.2.4.5. Luas Lahan 

UBB memiliki luas lahan 146 Ha yang merupakan lahan milik sendiri yang terletak di 

Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Adapun rincian dapat dilihat 

dari Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6.  Lokasi, Status, Penggunaan Dan Luas Lahan Yang Digunakan 
PerguruanTinggi Untuk Menjamin Penyelenggaraan Pendidikan Yang 
Bermutu. 

No Lokasi Lahan (Nama dan 
Nomor Jalan, Kota, 

Provinsi) 

Status 
Penguasaan 

Penggunaan 
Lahan 

Luas Lahan 
(Ha) 

1 Desa Balunijuk, Kec. 
Merawang, Kab. Bangka, 
Prov. Babel 

Milik Sendiri Kampus 
Terpadu UBB 

139 

2 Desa Balunijuk, Kec. 
Merawang, Kab. Bangka, 
Prov. Babel 

Milik Sendiri Keun 
Percobaan 

4 

3 Desa Balunijuk, Kec. 
Merawang, Kab. Bangka, 
Prov. Babel 

Milik Sendiri Fasilitas 
Olahraga 

3 

Total 146 

 

2.2.4.6. Sarana dan Prasarana Pendukung 

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitandengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat 

beribadah,perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi 

danberekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang 

prosespembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (PP 

No. 19tahun 2005). Demikian pula pada PP No. 32 tahun 2013 dijelaskan bahwa 

StandarSarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat 

berolahraga,tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat 

bermain, tempatberkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan 

untuk menunjangproses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi.Sarana dan prasarana terkait erat juga dengan kualitas pembelajaran dan 

suasanaakademik yang tercipta di UBB. Secara umum dapat dijelaskan bahwa UBB 

memiliki 12 buah gedung perkuliahan yang disertai laboratorium dan bengkel praktik 
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mahasiswa, sarana olahraga dan mushola, perpustakaan, kebun dan kolam lapangan, 

sertaauditorium yang sedang dalam proses pembangunan. 

 

2.2.4.7. Sistem Informasi 

Terkait dengan pengembangan sistem informasi, UBB menyadari arti pentingnya 

sistem ini.Oleh karenanya, UBB mengembangkan laman khusus di www.ubb.ac.id serta 

si.ubb.ac.id untuk sistem informasi akademik. Meskipun sistem online si.ubb.ac.id baru 

dikembangkan, akan tetapi telah dimanfaatkan pada proses registrasi mahasiswa baru 

tahun akademik 2014/2015 di UBB. Akses internet secara gratis melalui fasilitas WIFI 

dan komputer terhubung internet LAN juga disiapkan sebagai upaya untuk 

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di lingkungan UBB. 

 

2.2.4.8. Desa Binaan 

 UBB memiliki Desa Binaan yang menjadi tempat untuk kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Adapun Desa binaan UBB dapat dilihat pada Tabel 

2.7. 

Tabel 2.7. Desa Binaan UBB 

No Kabupaten Desa/Kelurahan Kegiatan 

1 Bangka Rebo 1. KKN-Tematik,  
2. Penelitian Wisata Bahari, 

Peningkatan Produksi Ikan, dan 
Pencemaran Perairan  

Kimak KKN-Tematik 

Jade bahrin KKN-Tematik 

Bukit Betung KKN-Tematik 

Payak Benua KKN-Tematik 

Riding Panjang KKN-Tematik 

Tuing Desa Mapur KKN-Tematik 

2 Bangka Selatan Tukak KKN-Tematik 

Serdang KKN-Tematik 

Pulau Besar KKN-Tematik 

3 Bangka Tengah Kulur Ilir KKN-Tematik 

Kurau KKN-Tematik 

4 Pangkalpinang Tuatunu KKN-Tematik 

5 Belitung Timur Simpang Pesak KKN-Tematik 

Kampung Lalang KKN-Tematik 

6 Bangka Barat Kundi KKN-Tematik 

 

 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 20 

 

2.2.5. Analisis SWOT 

Berdasarkan kondisi internal LPPM Universitas Bangka Belitung (UBB), kekuatan 

dankelemahan yang dimiliki LPPM UBB diilustrsikn pada Tabel.2.8. 

 

Tabel 2.8 SWOT Rencana Strategis Penelitian UBB. 

 

No. 

(-) 

KELEMAHAN (W) 

 

No. 

(+) 

KEKUATAN (S) 

1 Belum maksimalnya pemahaman 
terkait visi, misi, dan tujuan 
penyelenggaraan pendidikan di UBB 
sebagai Universitas penelitian 
kepada seluruh sivitas akademika di 
UBB, masyarakat luas dan lembaga 
lain. 

 Adanya komitmen bersama dari 
Pimpinan Universitas, Fakultas, dan 
Jurusan /Program Studi di dalam 
perumusan Visi, Misi dan Tujuan 
penyelenggaraan pendidikan di 
UBB. 

2 Keterbatasan sumber daya manusia 
baik secara kualitas ataupun 
kuantitas dalam pengimplementasian 
visi, misi, tujuan pendidikan serta 
pemantauan pencapaian mutu 
pendidikan yang diselenggarakan di 
UBB. 

 Visi, misi, dan tujuan sebagai 
Universitas penelitian telah dipahami 
oleh sebagian besar sivitas 
akademika sebagai ruh bersama di 
dalam menyelenggarakan 
pendidikan di UBB 

3 Kualifikasi Jenjang Akademik yang 
belum memadai sehingga 
terbatasnya SDM untuk bersaing di 
berbagai SKIM penelitian. 

 Visi, misi, dan tujuan 
penyelenggaraan pendidikan di UBB 
telah berbasis Universitas penelitian. 

4 Pemanfaatan keruangan kampus 
dan fasilitas yang belum optimal 

 Adanya dukungan yang kuat dari 
seluruh sivitas akademik UBB untuk 
meningkatkan kualitas 
pengembangan pendidikan, 
penelitian dan penjaminan mutu 
dalam rangka pencapaian visi, misi, 
tujuan pendidikan di tingkat 
universitas, fakultas, maupun 
program studi 

5 Belum memiliki E-Jurnal di seluruh 
Program Studi dan keterbatasan 
SDM dalam pengelolaan Open 
Jurnal Sistem (OJS). 

 Sumber daya dosen dan tenaga 
kependidikan yang relatif masih 
berusia muda menjadi kekuatan 
untuk mendukung percepatan 
pencapaian visi, misi, dan tujuan 
penyelenggaraan pendidikan. 

6 Jurnal di UBB belum terakreditasi 
Nasional dan Internasional 

 UBB memiliki infrastruktur dan 
fasilitas yang memadai untuk 
menunjang kegiatan tridarma 
perguruan tinggi. 
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7 Keterbatasan kemampuan peneliti 
dalam publikasi nasional dan 
internasional. 

 Banyaknya kerjasama UBB dengan 
berbagai pihak terus ditingkatkan 
guna meningkatkan peran UBB di 
tingkat Lokal regional dan Nasional. 

8 Penelitian sebagian besar hanya 
dalam lingkup satu bidang keilmuan, 
sangat sedikit yang lintas fakultas. 

 Luas lahan memadai seluas 146 Ha 
yang bisa dijadikan spot penelitian 
berbagai bidang ilmu. 

9 Minimnya ketersediaan dana dalam 
pembiayaan penelitian di UBB 

 Tersedianya Dana untuk menunjang 
penelitian 

 
No 

 
ANCAMAN (T) 

 

  
PELUANG (O) 

1 Kebijakan pemerintah daerah yang 
belum mendukung penelitian di 
wilayah Provinsi Bangka Belitung. 

1 Penjelasan visi, misi, dan tujuan 
penyelenggaraan pendidikan kepada 
sivitas akademika lainnya 
termanifestasi dalam rangkaian 
kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat 
yang dilakukan. 

2 Isu negative lebih sering diberitakan 
oleh media massa dari pada isu 
prestasi/positif. 

2 70% SDM berusia di bawah 35 
tahun, sehingga memungkinkan 
untuk terus di kembangkan. 

3 Kompetisi dengan Universitas lain 
yang meneliti di lingkungan 
Kepulauan Bangka Belitung. 

3 Lebih dari 70% lahan kampus dari 
146 Ha belum di manfaatkan 
sehingga memungkinkan untuk terus 
di kembangkan untuk berbagai 
kegiatan 

4 Masih adanya aktifitas warga di 
lahan penelitian di lingkungan UBB 

4 Letak UBB yang strategis yaitu 
berada di wilayah kepulauan 
memiliki peluang menjadi pusat 
kajian wilayah kepulauan di wilayah 
barat Indonesia 

5 Ego sektoral (fakultas) yang menjadi 
penghambat berkembangnya 
atmosfer penelitian. 

5 Kerjasama lintas sektoral (Fakultas) 
sangat diperlukan untuk 
pengembangan atmosfer penelitian 
di lingkungan UBB. 

 

Masing-masing komponen akan dimasukkan dalam kuadrannya masing-masing. 

Penempatan kuadran ini akan berpengaruh terhadap kebijakan strategi pengembangan 

Kelurahan Selindung Baru yang akan dibuat. Keempat kuadran dan strategi yang 

dihasilkan dijelaskan pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2.Kuadran dan Jenis Strategi pada Analisis SWOT. 

 

Penjelasan isi masing-masing kuadran adalah sebagai berikut. 

1. Kuadran 1 adalah strategi agresif (SO), yakni strategi yang memanfaatkan 

kekuatan dan peluang yang ada sehingga mendapatkan pembangunan yang 

optimal; 

2. Kuadran 2 adalah strategi berbenah diri (WO), yakni strategi yang 

mempertimbangkan kelemahan dan peluang sehingga pembangunan sesuai 

dengan kemampuan internal Universitas; 

3. Kuadran 3 adalah strategi diversifikasi (ST), strategi yang mempertimbangkan 

kekuatan dan ancaman sehingga strategi yang dibuat dapat secara hati-hati 

meminimalisir ancaman yang mungkin terjadi dengan memanfaatkan kekuatan 

yang ada.; dan 

4. Kuadran 4 adalah strategi defensif (WT), strategi mempertimbangkan kelemahan 

dan ancaman sehingga kondisi negatif yang ada di dalam penelitian dapat 

ditekan dan tidak meluas/bertambah rumit. 
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Tabel 2.9 Strategi SWOT Penelitian UBB 

No. (Kuadran + dan -) 

Kuadran II (Strategi WO) 

No. (Kuadran + dan -) 

Kuadran I (StrategiSO) 

1 [W1-W9, O1-O5] pengembangan 
SDM melalui pemahaman visi, misi 
UBB sebagai Universitas Penelitian 

1 [S5, S6, S8, O2, O7, O9] 
melaksanakan kegiatan pelatihan 
berupa pelatihan Dosen dan 
pelatihan tenaga kependidikan yang 
dapat dilakukan dengan berbagai 
pihak (Universitas Akreditasi A) yang 
memiliki kerjasama (MOU) dengan 
UBB. 

2 [W3, O2] Peningkatan jumlah 
penelitian dengan peningkatan 
jenjang akademik dosen muda. 

2 [S1-S3, O2] pengembangan SDM 
untuk mewujudkan Visi UBB 
sebagai Universitas penelitian. 

3 [W4, O3] Mengoptimalkan 
pemanfaatan keruangan kampus 
untuk lahan penelitian dengan 
pembangunan di wilayah yang 
belum dimanfaatkan (70% dari 146 
Ha) 

3 [S8, O3] pengembangan fasilitas 
dan infrastruktur untuk 
mendukungpeningkatan jumlah 
penelitian Dosen. 

4 [W5, O1, O2] Perbaikan kondisi 
pengelolaan E-Jurnal di setiap 
Program Studi dengan pelatihan 
SDM pengelola jurnal. 

4 [S3, S4, O4] pengembangan 
penelitian di wilayah kepulauan 
untuk memunculkan ke khasan UBB 
yang terletak di wilayah kepulauan 
dengan didukung oleh seluruh 
fakultas. 

5 [W6, O2] melakukan penguatan 
SDM dalam melakukan publikasi 
ilmiah bersekala Nasional dan 
Internasional dengan peningkatan 
kapasitas dosen muda. 

5 [S8, O3] Melakukan penataan zona 
penelitian di wilayah kampus 
dengan mengoptimalkan lahan 
kampus seluas 146 Ha 

No. (Kuadran + dan -) 

Kuadran IV (Strategi WT) 

No. (Kuadran + dan -) 

Kuadran III (Strategi ST) 

1 [W7, T2, T3] Meningkatkan 
kemampuan peneliti dalam publikasi 
nasional dan internasional untuk 
meningkatkan kompetisi dengan 
Universitas lain dan menonjolkan 
prestasi di media massa. 

1 [S1-S8, T1-T3] Mendukung 
kebijakan pemerintah daerah 
dengan membantu menyusun  
penelitian terapan sehingga mampu 
mengurangi issu negative yang 
muncul dan meningkatnya daya 
kompetisi UBB dengan Universitas 
lain. 

2 [W4,T4] Melakukan pengoptimalan 
pemanfaatan keruangan kampus 
untuk kegiatan penelitian dari 
aktifitas warga (bertani dan 

2 [S5, T3] Peningkatan kualitas dan 
kuantitas peneliti guna 
meningkatkan daya saing dengan 
universitas lain. [S5, T3] 
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berternak). Peningkatan kualitas dan kuantitas 
peneliti guna meningkatkan daya 
saing dengan universitas lain. 

3 [W8, T5] peningkatan jumlah TIM 
penelitian lintas sektoral (fakultas) 
dengan mengembangkan pola 
kumunikasi yang efektif antar 
fakultas. 

3 [S7, T1] disusunnya strategi 
penerapan kerjasama yang efektif 
melalui pemanfaatkan MOU yang 
sudah ada dengan pemerintah 
daerah dan swasta guna 
meningkatkan pendanaan penelitian 
dan bantuan fasilitas. 

4 [W1, T1] menyusun strategi 
sosialisasi guna meningkatkan 
pemahaman civitas akademik UBB, 
masyarakat, lembaga pemerintah 
dan swasta tentang visi UBB 
sebagai Universitas penelitian 
dengan harapan dapat menerapkan 
kebijakan yang pro-penelitian. 

4 [S8, T4] Pemanfaatan lahan kampus 
secara optimal sebagai spot 
penelitian guna mengurangi 
pemanfaatan lahan oleh warga 
sekitar. 
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Merujuk pada analisis SWOT dan Evaluasi diri pada BAB II diatas, maka dapat 

diuraikan garis besar rencana strategis, tujuan dan sasaran serta strategi pelaksanaan 

penelitian di Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai berikut: 

3.1 Tujuan dan Sasaran 

A. Tujuan  

Penyusunan garis besar rencana strategis penelitian ini bertujuan 

memberikan panduan, pedoman dan arah kegiatan penelitian bagi civitas 

akademika Universitas Bangka Belitung, sehingga penelitian yang akan dilakukan 

tidak keluar dari tema unggulan penelitian pada bidang yang telah ditentukan. 

Bidang penelitian unggulan tersebut antara lain ketahanan pangan, penciptaan 

dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, kemaritiman, dan sosial 

humaniora. RENSTRA ini 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. RENSTRA ini diharapkan mempunyai 

daya saing yang berkelanjutan dan mempunyai kapasitas dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 

B. Sasaran  

Sasaran rencana strategis kegiatan penelitian di 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 (ketahanan 

pangan, penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, 

kemaritiman dan sosial humaniora) 

 
BAB III 

GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PPENELITIAN UBB 
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d. Mengoptimalkan pusat kajian yang ada di 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 

 

3.2 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. 

A. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.1 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 

tujuandan sasaran strategis yang ditetapkan. Ilustrasi dari penjelasan ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 

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 Ketahanan Pangan 

b. Bidang unggulan Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan 

Terbarukan 

c. Bidang unggulan Kemaritiman 

d. Bidang unggulan Sosial Humaniora 

Untuk mencapai keberhasilan fokus bidang unggulan yang telah ditetapkan 

diperlukan formulasi strategi yang disusun dalam rangka peningkatan 

produktivitas penelitian di 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 

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 

Garis besar rencana strategis penelitian UBB untuk lima tahun kedepan 

ditunjukkan pada bagan tema renstra penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 

3.2. 

 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Bagan Tema RENSTRA Penelitian UBB 2016-2020 

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG 

“Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEKS melalui Penguatan potensi lokal 

Bangka Belitung yang berkelanjutan menuju kemandirian masyarakat” 

 

BIDANG UNGGULAN 
KEMARITIMAN 

“Pengelolaan wilayah 
kepulauan” 

 

BIDANG UNGGULAN 
KETAHANAN PANGAN 

“Ketahanan pangan yang 
berkelanjutan” 

BIDANG UNGGULAN PENCIPTAAN 
DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU 

DAN TERBARUKAN 

“Pemanfaatan potensi alam untuk 
menghasilkan EBT” 

 

BIDANG UNGGULAN SOSIAL 
HUMANIORA 

“Pemberdayaan masyarakat menuju 
kemandirian sosial, budaya, 

ekonomi, politik, dan hukum” 

 

1. Peningkatan potensi 

tumbuhan lokal 

2. Optimalisasi sumber 

daya alam 

3. Diversifikasi tanaman 

pangan 

4. Peningkatan mutu produk 

pangan lokal 

1. Pengelolaan perikanan di 

wilayah Kepulauan (Biota, 

Habitat, Manusia) 

2. Penanggulangan 

Pencemaran lingkungan 

(Identifikasi, pengendalian, 

pengelolaan) 

3. Pengembangan wisata 

bahari (perintisan dan 

pengelolaan) 

4. Teknologi pengolahan , 

UMKM dan pemasaran hasil 

perikanan dan kelautan 

1. Pengelolaan wilayah pesisir 

dan kepulauan menuju 

kemandirian energi 

2. Pengembangan bioenergi 

berbasis sumber daya lokal 

3. Pengembangan energi  yang 

terpadu berkelanjutan 

1. Pemberdayaan dan 

Penguatan modalitas 

masyarakat lokal 

2. Kebijakan dan demokrasi 

lokal 

3. Pengembangan pariwisata 

berbasis kearifan lokal 

4. Pembangunan hukum 

daerah berbasis kearifan 

lokal 
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Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian UBB dalam bab III, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung 

(LPPM UBB) menjabarkannya dalam berbagai program strategis untuk menyusun 

program dan kegiatan penelitian unggulan sebagai tema- tema merupakan sentral 

penelitian UBB dalam lima tahun kedepan (2016-2020) adalah: Penelitian, 

Pengembangan dan Penerapan IPTEK melalui Penguatan potensi lokal yang 

berkelanjutan menuju kemandirian masyarakat”. Selanjutnya tema besar tersebut 

dijabarkan dalam bentuk topik-topik  penelitian yang lebih spesifik menurut bidang ilmu, 

lintas bidang ilmu dari berbagai fakultas dan pusat studi/kajian  yang disebar dalam 

berbagai skim penelitian baik itu penelitian unggulan Universitas maupun skim-skim  

penelitian Kemenristek DIKTI serta penelitian kerjasama yang dilakukan baik dengan 

instansi pemerintah, BUMN, swasta, perguruan tinggi lain, maupun pihak-pihak lainnya. 

4.1 Potensi Lokal Sebagai Basis Penelitian Secara Berkelanjutan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) secara  geografis terletak 

pada 1º50' - 3º10' Lintang Selatan  dan 105º - 108º Bujur Timur Pemerintahan provinsi 

ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, pada tahun 2000 Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 

November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota 

Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 

tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 

kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.  

A. Kondisi Alam 

Kelembaban udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkisar antara 

77,4 % sampai dengan 87,3 % dengan rata-rata perbulan mencapai 83,1 %, dengan 

curah hujan antara 58,3 mm sampai dengan 476,3 mm dan tekanan udara selama 

BAB IV 

SASARAN , PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KERJA 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
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tahun 2007 sekitar 1.010,1 MBS. Rata-rata suhu udara selama tahun 2007 di provinsi 

ini mencapai 26,7 oC dengan rata-rata suhu udara maksimum 29,9 oC dan rata-rata 

suhu udara minimum 24,9 oC. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada Bulan 

Oktober dengan suhu udara 31,7oC, sedangkan untuk suhu udara minimum terendah 

terjadi pada Bulan Februari dan Maret dengan suhu udara sebesar 23,2 oC. Kepulauan 

Bangka Belitung memiliki Iklim tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami 

bulan basah selama tujuh bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama lima bulan 

terus menerus. Tahun 2007 bulan kering terjadi pada Bulan Agustus sampai dengan 

Oktober dengan hari hujan 11 sampai 15 hari per bulan. Untuk bulan basah hari hujan 

16sampai27 hari per bulan, terjadi pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli dan 

Bulan November sampai Bulan Desember.  

Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan 

dataran tinggi, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian 

dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut dan ketinggian daerah 

pegunungan antara lain untuk Gunung Maras mencapai 699 meter di Kecamatan 

Belinyu (P. Bangka), Gunung Tajam Kaki ketinggiannya kurang lebih 500 meter diatas 

permukaan laut di Pulau Belitung. Sedangkan untuk daerah perbukitan seperti Bukit 

Menumbing ketinggiannya mencapai kurang lebih 445 meter di Kecamatan Mentok dan 

Bukit Mangkol dengan ketinggian sekitar 395 meter di atas permukaan laut di 

Kecamatan Pangkalan Baru. Keadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum 

mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam rata-rata dibawah 5, akan tetapi memiliki 

kandungan aluminium yang sangat tinggi. Di dalamnya mengandung banyak mineral biji 

timah dan bahan galian berupa pasir, pasir kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat dan 

lain-lain. Keadaan tanah terdiri dari: Podsolik dan Litosol memiliki ciri berwarna  coklat 

kekuning-kuningan berasal dari batu plutonik masam yang terdapat di daerah 

perbukitan dan pegunungan, kuarsa, batu granit, kaolin, tanah liat dan lain-lain. 

Asosiasi Podsolik berarna coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk kompleks 

batu pasir kwarsit dan batuan plutonik masam. Asosiasi Aluvial, Hedromotif dan Clay 

Humus serta regosol berwarna kelabu muda, berasal dari endapan pasir dan tanah liat.  

Provinsi kepulauan Bangka Belitung  memiliki sedikitnya 4 lokasi sumber air 

panas, diantaranya adalah air panas dusun Aek Anget desa Gunung Pelawan 

Kecamatan Belinyu, suber air panas Pemali desa Pemali Kabupaten Bangka dan suber 

https://id.wikipedia.org/wiki/Iklim_tropis
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air panas Nyelanding desa Nyelanding Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan di 

Belitung terdapat satu  sumber air panas Buding yang terletak di dusun Bukit Jaya desa  

Buding kecamatan Klapa Belitung Timur. Sumber air panas tersebut  umumnya masih 

berupa semak belukar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Karakter dari 

masing-masing sumber air panas tersebut hampir sama dimana merupakan daerah 

rawa dengan mata air yang berada kurang dari 5 meter dari permukaan tanah. Ketika 

musim kemarau sumber air panas tersebut tidak pernah mengalami kekeringan. 

Selama ini pemanfaatan sumber air panas tersebut digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitas kecuali sumber air panas yang berada di 

Pemali dimana pengembanganya digunakan sebagai obyek wisata daerah.    Sumber 

air panas tersebut merupakan indikator sederhana bahwa di sekitar daerah tersebut 

memiliki potensi panas bumi yang patut dikembangkan guna memenuhi kecukupan 

energi bagi masyarakat sekitar sebagai energi geothermal. 

Di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh bermacam-macam jenis kayu berkualitas 

yang diperdagangkan ke luar daerah seperti: Kayu Pelawan, Kayu Meranti, Ramin, 

Mambalong, Mandaru, Bulin dan Kerengas. Tanaman hutan lainnya adalah: 

Keramunting, buk-buk, Mate Ayem, Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Meranti rawa, 

Mentagor, Mahang, Bakau dan lain-lain. Hasil hutan lainnya merupakan hasil ikutan 

terutama madu alam dan rotan. Madu Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan 

madu pahit. Tanaman yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai etanol 

meliputi biji karet, biji jarak, singkong, alga seta rumput laut. Kesemua tanaman tersebut 

banyak tersebar di Bangka dan Belitung.     Minyak tumbuhan dapat digunakan secara 

langsung sebagai bahan bakar (biofuel) tetapi memiliki rantaikarbon yang panjang 

antara 14 sampai 18 atom karbon, minyak solar yang dipakai pada mesin disel memiliki 

rantai atom karbon 15, sehingga secara struktur kimia paling mendekati minyak 

tumbuhan namun disisi lain  berpotensi terhadap polusi udara apa bila digunakan 

secara langsung untuk mengatasinya dapat digunakan kombinasi minyak tumbuhan 

dengan etanol yang pengolahannya menggunakan teknik fermentasi.  

Kebutuhan bahan pangan yang terus meningkat menjadi alasan utama 

pentingnya dilakukan penelitian dan pengembangan di sektor pertanian.  Tingkat 

ketergantungan penduduk Propinsi Bangka Belitung terhadap daerah lain tergolong 

sangat tinggi.  Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Kepulauan 
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Bangka Belitung hanya bisa memenuhi 14% dari kebutuhan pangan penduduknya.  

Artinya 86% kebutuhan beras dari masyarakat didatangkan dari luar.  Ini sangat ironis 

melihat besarnya potensi sumber daya alam di propinsi ini.  Potensi ini bisa dilihat 

dengan banyaknya sumber daya alam berupa tanaman dan tumbuhan unggul yang 

bernilai ekonomis tinggi. 

Pulau Bangka memiliki potensi yang besar untuk pengembangan potensi pangan 

lokal.  Saat ini telah dikarakterisasi dari 9 aksesi padi lokal berupa beras merah dan 

beras putih, 23 aksesi durian lokal, 4 ubi kayu lokal, 1 talas lokal, dan 9 nenas lokal.  

Penelitian pengembangan tanaman lokal sampai saat ini masih sangat terbatas. Salah 

satu plasma nutfah yang harus tetap menjadi prioritas penelitian perguruan tinggi 

adalah pengembangan tanaman pangan jenis padi beras merah.  Saat ini di Indonesia 

baru dilepas 3 (tiga) jenis varietas saja yaitu varietas Bahbutong, Aek Sibundong, Inpari 

24 dan Inpago 7.  Varietas padi beras merah Inpago 7 merupakan satu-satunya 

varietas padi beras merah yang dapat dikembangkan dengan sistem gogo.    

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mayoritas petani menanam padi ladang 

baik untuk konsumsi keluarga maupun usaha komersil dalam jumlah terbatas.  Program 

pemuliaan tanaman yang dilakukan untuk menurunkan umur panen Kelemahan dari 

beras merah aksesi lokal bangka adalah umur panen padi lokal bangka 124-142 hari 

setelai semai, tergolong padi berumur dalam karena waktu panen mencapai 125-150 

HST (IRRI 1996). Umur yang dalam menyebabkan produktivitas beras merah menurun 

dan harganya tinggi.  Selain berumur dalam, potensi  hasil 40-50% lebih rendah 

dibandingkan varietas unggul.  Rata-rata produksi beras merah kisaran hasil genotipe 

beras merah adalah 2.08 sampai 3.77 ton /ha.  Umur panen yang dalam (rata-rata 5-6 

bulan) dan  produktivitas rendah menyebabkan masyarakat enggan mengembangkan 

padi beras merah.   

Bertumpu pada nilai strategis dan permasalahan padi beras merah lokal Bangka, 

dianggap sangat penting upaya perbaikan karakter padi beras merah Bangka yang 

unggul berkualitas misalnya sifat genetik berupa umur genjah, ketahanan rebah dan 

hasil tinggi melalui metode pemuliaan tanaman. Hal ini perlu dilakukan seiring dengan 

kebutuhan pangan yang makin meningkat khususnya bagi penduduk Bangka Belitung 

dan Indonesia pada umumnya.  Perkembangan industri dan jumlah penduduk yang 

sedemikian pesat, serta luas areal budidaya padi yang semakin menyempit menjadi 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 33 

 

pembatas bagi produksi beras nasional, sehingga masalah pangan (beras) akan 

menyebabkan gangguan bagi ketahanan pangan nasional.  Beras merah Bangka 

diyakini dapat menjadi salah satu sumber pangan yang dapat menyokong ketahanan 

pangan nasional.   

Disamping tanaman padi, penting sekali dikembangkan potensi plasma nutfah 

seperti jagung, ubi kayu, umbi-umbian sebagai bahan divertisifikasi pangan.  Ubi 

merupakan tanaman yang sangat tepat dijadikan sebagai bahan pangan pokok 

penganti beras karena mengandung serat yang tinggi.  Tanaman ubi kayu lebih muda 

dalam teknis budidaya dan dapat dikembangkan menjadi produk unggulan.  Saat ini 

selain sebagai bahan pangan, tanaman ubi kayu juga dikembangkan sebagai biodisel.  

Potensi lahan yang luas di Provinsi Bangka Belitung sangat tepat untuk pengembangan 

tanaman ubi kayu.  Hasil penelitian uji adaptasi padi, ubi kayu lokal, kedelai, dan nenas 

di lahan  pasca penambangan timah belum menunjukkan hasil yang optimal tanpa 

penambahan input teknologi.  Penurunan hasil keempat jenis tanaman tersebut 

disebabkan oleh tekstur tanah yang didominasi pasir sehingga menyebabkan daya ikat 

tanah terhadap air rendah, struktur tanah yang tidak remah (gembur) akibat kerusakan 

agregat tanah, dan kandungan unsur hara yang sangat sedikit karena banyak tercuci 

saat proses penambangan.  Sangat penting penambahan pupuk organik, top soil, 

mikroorganisme, dan bahan cover crop untuk meningkatkan, menjaga, dan memulihkan 

kesuburan tanah pasca penambangan timah. 

Selain memerlukan input yang tinggi budidaya tumbuhan dan tanaman di lahan 

penambangan timah perlu memperhatikan kualitas yang dihasilkan, terutama pada 

produk pangan.  Lahan pasca penambangan timah berupa hamparan tailing dan air 

dalam kolong mengandung logam berat dan bahan radio aktif.  Kandungan logam berat 

pada produk pangan sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia.  Pada 

kondisitersebut maka perlu pengujian terhadap jenis tanaman yang tepat 

dikembangkan di lahan pasca penambangan timah.  Kadar logam berat pada produk 

pangan yang dihasilkan harus mengandung Pb, Sn dan Cl di bawah standar SNI.  

Tanaman nenas lokal bangka yang dibudidayakan di lahan pasca penambangan timah 

jenis tailing telah terbukti mengandung logam berat di bawah SNI, Namun hasil 

tanaman menurun.  Oleh karena itu perlu pengkajian dan penerapan paket teknologi 

untuk meningkatkanhasil tanaman.     
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Ketahanan pangan nasional tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan 

pangan (beras) saja melainkan termasuk produk-produk pertanian yang menjadi 

pemasok kebutuhan sumber pangan nonberas seperti produk hortikultura perlu juga 

mendapat perhatian bagi pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi 

masyarakat.Bangka Belitung memiliki beragam hortikultura spesifik yang dapat 

dikembangkan sebagai sumber pangan nonberas. 

Fauna di Kepulauan Bangka Belitung lebih memiliki kesamaan dengan fauna di 

Kepulauan Riau dan semenanjung Malaysia dibandingkan dengan daerah Sumatera. 

Beberapa jenis hewan yang dapat ditemui di Kepulauan Bangka Belitung antara lain: 

Rusa, Beruk, Monyet, Lutung, Babi Hutan, Trenggiling, Musang, Burung Keruak , Elang, 

Ayam Hutan, Pelanduk Kancil, berjenis-jenis Ular dan Biawak.Dalam usaha 

mewujudkan swasembada daging sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak 

lokal sedikitnya terdapat 8 kelompok tani peternak sapi yang ada di Bangka meliputi 5 

kelompok baru yang terletak di desa Mayang, desa Airgantang, desa Tempilang, desa 

Sungaibuluh, desa Tugang Kabupaten Bangka Barat. Untuk Bangka Tengah terletak di 

desa Perlang, sedangkan  daerah Pangkalpinang  memiliki Bangka Botanical Garden 

(BBG) yang memiliki luas lahan 300 hekter perkebunan, peternakan ikan dan 

peternakan sapi yang mencapai 250 ekor sapi  terdiri dari sapi pedaging, sapi perah 

dan sapi Bali. Kegiatan peternakan sapi tersebut berpotensi sebagai sumber energi 

terbarukan yang akan menghasilkan biogas. 

Secara umum teknologi Biomassa menjadi bahan bakar dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu dengan pembakaran langsung, konversi termokimiawi dan konversi 

biokimiawi. Konversi termokimiawi memerlukan teknologi perlakuan termal untuk 

memicu terjadinya reaksi kimia untuk menghasilkan bahan bakar. Sedangkan konversi 

biokimiawi memerlukan teknologi konversi yang menggunakan bantua mikroba untuk 

menghasilakan bahan bakar. Biomassa merupakan bahan organik yang dihasilkan dari  

sisa-sisa hasil fotosintetik baik berupa produk maupun buangan buah-buahan, 

tanaman, daun,rumput, limbah pertanian, limbah pasar yang biasanya dibuang. 

Sampah tersebut bila diolah dapat menghasilkan sumber energi yang menghasilkan 

gas metan sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung (gasifikasi) pengganti gas 

ataupun sebagai bahan bakar pembangkit listrik.  Bangka Belitung secara giografis 

terletak di daerah dekat katulistiwa sehingga mendapatkan cahaya matahari secara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Rusa
https://id.wikipedia.org/wiki/Babi_Hutan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kancil


 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 35 

 

penuh selama 12 jam. Adanya pulau-pulau kecil yang belum mendapatkan listrik dapat 

diatasi dengan menggunakan panel surya  dengan demikian potensi PLTS untuk 

pedesaan (Energi surya/matahari) menjadi peluang untuk dikembangkan.Upaya 

penganekaragaman (diversifikasi) sumber energi perlu dilakukan di Bangka Belitung 

mengingat daerah ini tidak dapat mengandalkan PLN saja dalam memenuhi kebutuhan 

energi listriknya. Penggunaan energi terbarukan merupakan kebijakan yang harus 

diambil jika suatu daerah menginginkan stabilitas perekonomiannya, berbagai potensi 

energi terbarukan telah dijelaskan diatas dan telah banyak dikembangkan di negara 

maju sebagai pembangkit listrik secara Hybrid.  

 

B. Kemaritiman 

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-

pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu 

kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian 

Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. 

Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan, 

yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di 

sekitar pulau Bangka terletak di sebelah utara, timur dan selatan pulau Bangka. 

Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di selat Bangka dan teluk Kelabat di Bangka 

Utara. Sementara itu perairan di pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Di 

samping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga 

mempunyai banyak sungai seperti: sungai Baturusa, sungai Buluh, sungai 

Kotawaringin, sungai Kampa, sungai Layang, sungai Manise dan sungai Kurau. 

Propinsi ini  terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta 

pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau dan P. Selat Nasik, total 

pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau.  

Selat Bangka memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Bangka, sedangkan 

Selat Gaspar memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Di bagian utara provinsi 

ini terdapat Laut Cina Selatan, bagian selatan adalah Laut Jawa dan 

Pulau Kalimantan di bagian timur yang dipisahkan dari Pulau Belitung oleh Selat 

Karimata. Kondisi ini berpotensi untuk dikembangkannya suber energi angin sebagai 

pembangkit listrik, selain itu dengan adanya pulau-pulau kecil memungkinkan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Baturusa
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dikembangkannya arus bawah laut mengingat pulau Bangka dan Belitung dikenal 

dengan adanya selat Gaspar yang tidak lain adalah merupakan arus laut yang mengalir 

dari laut cina selatan menuju ke samudra hindia. Selain itu kepulauan Bangka Belitung 

memiliki karakter ombak yang kontinu dengan dengan karakter gelombang yang relatif 

kecil dibandingkan dengan gelombang yang ada di laut selatan jawa, dengan karakter 

ombak tersebut dapat pula dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan. 

Perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bersifat 

tradisional, berskala kecil dengan ukuran kapal lebih kecil dari 15 GT dan fishing ground 

masih di wilayah pesisir dengan menyusuri pantai dengan jarak di bawah 1 mil. Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung memiliki 2 buah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

dari 13 PPN yang ada di Indonesia yang berada di Sungailiat Bangka dan Tanjung 

Pandan Belitung. Alat tangkap yang digunakan di antaranya gillnet, mini purse seine, 

pancing rawai, bubu dan lain sebagainya. Daerah penangkapan (fishing ground) berada 

di wilayah pesisir pulau Bangka dan Belitungyaitu di bawah 1 mil laut dari garis pantai. 

Selain itu ikan laut merupakan bahan lauk-pauk utama masyarakat di Bangka Belitung. 

Ikan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Bangka di antaranya ikan tenggiri, tongkol,  

kakap, baung, kurisi, bawal, lemuru, cumi-cumi dan lain sebagainya. 

 

C. Demografi  

Wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota terbagi atas wilayah 

kecamatan, desa dan kelurahan. Pada tahun 2015, rincian data tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Data Demografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

No Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa 

1 Bangka 8 15 62 

2 Bangka Barat 6 4 60 

3 Bangka Tengah 6 7 56 

4 Bangka Selatan 8 3 50 

5 Belitung 5 7 42 

6 Belitung Timur 7 0 39 

7 Pangkalpinang 7 42 0 

Sumber: BBDA 2016 

Data demografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa pada 

tahun 2015 jumlah penduduknya berjumlah 1.372.813 orang, dengan rincian penduduk 

laki-laki sebanyak 713.223 orang dan pendudukan perempuan sebanyak 659.590 
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orang. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2014-2015 sebesar 2,19 persen. Laju 

pertumbuhan penduduk ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya yang mencapai angka 3. Tingkat kepadatan pendudukan paling tinggi di 

Kota Pangkalpinang sebesar 1.616 orang per km2, sedangkan tingkat kepadatan 

penduduk terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 47 orang per km2. Padatnya 

penduduk Pangkalpinang salahsatunya sebagai efek sebagai ibu kota provinsi. 

Kondisi ketenagakerjaan terlihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

tahun 2015 sebesar 66,71 persen yang artinya 66 persen penduduk usia kerja aktif 

secara ekonomi. Sementara tingkat pengangguran terbuka ditahun 2015 sebesar 6,29 

persen, yang artinya dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, ada 63 

diantaranya yang sedang mencari kerja. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian 

bersama, termasuk perguruan tinggi yang memiliki tanggungjawab untuk menghasilkan 

sarjana-sarjana yang berkualitas untuk terjun ke masyarakat dan dunia kerja. 

Berdasarkan sebaran lapangan pekerjaan, ada  228.578 orang bekerja di sektor 

pertanian, 122.789 orang disektor perdagangan, hotel dan restoran, 97.987 orang 

disektor jasa kemasyarakatan, dan 76.399 orang disektor pertambangan. Dari data ini 

terlihat bahwa sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata lebih dominan 

dibandingkan dengan sektor pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa era pasca 

timah sudah dimulai dan lambat laun ekonomi Bangka Belitung mulai meninggalkan 

ketergantungannya kepada hasil tambang yang selama ini telah menimbulkan 

kerusakan lingkungan dan merubah mindset masyarakat menjadi lebih pragmatis dan 

materialistik, serta berdampak pada maraknya konflik sosial dan angka kriminalitas. 

Tingkat kriminalitas di Bangka Belitung dapat dilihat dari data kriminalitas 3 (tiga) 

tahun terakhir. Pada tahun 2013 terjadi 2515 tindak pidana, tahun 2014 terjadi 1797 

tindak pidana dan ditahun 2015 terjadi 1875 tindak pidana. Pada tahun 2014 terjadi 

penurunan jumlah tindak pidana dari tahun sebelumnya, namun kemudian mengalami 

kenaikan pada tahun 2015. Penting ditelusuri faktor-faktor penyebab fluktuatifnya angka 

kriminalitas dari berbagai aspek, seperti hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Efektivitas 

penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, perlindungan anak, perempuan, 

masyarakat adat, lahan kritis akibat kerusakan lingkungan dan pembangunan hukum 

daerah melalui berbagai formulasi peraturan daerah juga harus menjadi konsen dari 

perguruan tinggi.  
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Dibidang sosial budaya, Bangka Belitung dapat menjadi contoh akulturasi 

budaya yang baik, dimana berbagai suku/etnis budaya yang ada saling menghormati 

dan minimnya konflik yang terjadi karena latarbelakang etnis. Akulturasi budaya yang 

kental antara Melayu dan Thionghoa yang sudah berlangsung lama menjadi bukti 

bahwa perdamaian, toleransi dan kerukunan menjadi keseharian masyarakat. Tempat 

ibadah Bangka Belitung ada 807 mesjid, 509 mushola, 163 langgar, 162 gereja 

Protestan, 29 gereja Katholik, 62 vihara dan 11 pura. 

Dibidang ekonomi, angka kemiskinan dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami 

fluktuatif. Pada tahun 2015 dengan garis kemiskinan sebesar 488.701 rupiah, terdapat 

sekitar 74 ribu penduduk miskin atau 5,4 persen dari jumlah penduduk. Fluktuatifnya 

angka kemiskinan menunjukkan perekonomian yang belum stabil sehingga 

membutuhkan solusi bersama dari pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan 

perguruan tinggi. Ekonomi kerakyatan yang mandiri harus mulai dibangun agar angka 

kemiskinan dapat berkurang, khususnya dipedesaan yang menjadi penyumbang tinggi 

angka kemiskinan. Sektor industri yang banyak menyerap lapangan pekerjaan harus 

diupayakan oleh pemerintah daerah dengan mengundang para investor. Program One 

Product One Village (OPOV) dapat menjadi salahsatu program unggulan 

dikembangkan perguruan tinggi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Kualitas demokrasi di Bangka Belitung berdasarkan data yang ada belum 

menunjukkan ke arah positif. Misalnya masih minimnya partisipasi masyarakat dalam 

berbagai pesta demokrasi baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif maupun 

pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian partisipasi publik dalam berbagai 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah juga belum berjalan secara optimal. 

Praktek-praktek money politic dalam setiap pesta demokrasi memperlihatkan politik 

transaksional yang sama-sama menghasilkan pemimpin dan masyarakat yang 

pragmatis. Dibutuhkan pendekatan penelitian, kebijakan dan nilai-nilai kearifan lokal 

untuk menciptakan kualitas demokrasi yang sehat, yaitu dari, oleh dan untuk rakyat. 

Pada aspek sosial yang lain, geliat pariwisata pasca lahirnya novel dan film 

Laskar Pelangi telah memberikan harapan baru bagi perekonomian di Bangka Belitung 

pasca timah. Namun demikian, Laskar Pelangi tentu hanyalah momentum yang 

selanjutnya harus dibarengi dengan dukungan sektor-sektor yang lain, seperti 

mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat 
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berbasis pariwisata, pengembangan dan eksistensi berbagai budaya, adat istiadat, 

bahasa, dan kuliner, serta kekayaan sumber daya lokal lainnya yang dapat mendukung 

sektor pariwisata. Ekonomi berbasis pariwisata tentu akan mengarah pada 

industrialisasi pariwisata, dan berbagai dampak negatif akan menyertainya. Oleh 

karenanya, internalisasi nilai-nilai ketimuran dan budaya melayu harus terus dilakukan 

untuk menjadi filternya. 

 

4.2 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Berdasarkan pada potensi sumber daya alam lokal Bangka Belitung dan 

diselaraskan dengan potensi sumber daya manusia (peneliti) yang dimiliki UBB, fokus 

pada  4 (empat ) Penelitian Unggulan, antara lain: 

1. Ketahanan Pangan;  

2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; 

3. Kemaritiman;  

4. Sosial Humaniora. 

Hasil perumusan masing-masing bidang unggulan tersebut dibuatkan peta jalan 

(road map) secara detail untuk kurun waktu lima tahun sesuai dengan 

perkembangannya. Pada saat proses implementasi Rencana Induk Penelitian 

Universitas Bangka Belitung memiliki empat tahapan meliputi 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 

(kerjasama, pemenfaatan hasil penelitian, aplikasi tepatguna, dan citation index) 

dengan pertimbangan kemampuan dan penguasaan teknologi, potensi daerah,  produk 

dan pasar. Diharapkan Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung ini 

menjadi acuan dan mempunyai arah penelitian yang jelas. 

Topik penelitian unggulan perguruan tinggi UBB disajiakan dalam Tabel 4.2 yang 

meliputi kompetensi/keahlian/kelilmuan, isu strategis ditingkat nasional dan 

internasional, konsep pemilikiran, pemecahan masalah dan topik penelitian yang 

diperlukan. 
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Tabel 4.2 Topik Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi UBB  

No KOMPETENSI 
PRODI/KEILM

UAN 

FOKUS 
UNGGULAN 

ISU-ISU 
STRATEGIS 

KONSEP 
PEMIKIRAN 

PEMECAHAN 
MASALAH 

TOPIK 

PENELITIAN 

1. Agroteknologi, 
Biologi. 
Agribisnis,Sosi
ologi, ekonomi,  
Teknik, Politik, 
Hukum, fisika, 
kimia dan 
Perikanan 

Ketahanan 
Pangan 

Ketahanan 
pangan yang 
berkelanjutan 
 

Mengembangkan 
ketahanan dan 
keamanan 
pangan 
masyarakat 
berbasis 
keunggulan lokal 

Pengembangan 
diversifikasi 
pangan 
berbasis 
sumber daya 
alam lokal 
dengan 
dukungan 
teknologi tepat 
guna 

Road 

Map 

2. Teknik, 
Agroteknologi, 
Hukum, 
Ekonomi, 
Biologi, 
perikanan, 
fisika, kimia, 
dan Kelautan. 

Energi Baru 
Dan 
Terbarukan 
(EBT) 

Pemanfaatan 
Potensi 
Alam 
Untuk 
menghasilkan 
EBT 

Mengembangkan 
Sumberdaya 
Lokal 
Untuk 
Mendukung 
Energi 
Berkelanjutan 

Mengembanga
kan energi 
alternative 
dengan 
Teknologi 
Tepat guna 

Road 

Map 

3. Perikanan, 
Biologi, 
Sosiologi, 
Hukum, 
Politik,Teknik, 
Agroteknologi, 
fisika, kimia, 
dan Ekonomi 

Kemaritiman Pengelolaan 
wilayah 
kepulauan 
 

Mengelola 
sumberdaya 
perairan melalui 
pendekatan 
ekosistem 

Pengembangan
sistem tata 
kelola wilayah 
kepulauan 
berbasis 
penelitian 
terapan 

Road 

Map 

4. Hukum, 
Sosiologi, 
Ekonomi,Politik
, Sastra 
Inggris, 
Perikanan, 
Teknik, fisika, 
kimia, dan 
Agribisnis. 

Sosial 
Humaniora 

Pemberdayaa
n masyarakat 
dalam menuju 
kemandirian 
social 
ekonomi. 
 

Mengembangkan 
potensi local 
dalam rangka 
mewujudkan 
kemandirian 
Masyarakat 

Peningkatan 
Kemandirian 
masyrakat 
berbasis 
pemberdayaan
potensi local 
melalui inovasi 
dan penelitian 

Road 

Map 

 

4.3 Sasaran dan Program Strategis Utama 

Berdasarkan pada pencapaian visi misi Universitas Bangka Belitung dan LPPM, 

maupun berdasarkan analisa SWOT, perlu dibuat langkah strategis yang dinamis 

danberkesinambungan antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk 

mendukung upaya pencapaian tersebut, program jangka pendek yang harus dilakukan 

adalah penelitian yang bersifat multi disiplin ilmu atau lintas program studi dengan 

mengkaji pada ketepatan tema-tema dan topik-topik penelitian yang ada pada 

penelitian unggulan perguruan tinggi di Universitas Bangka Belitung. Untuk merealisasi 

kegiatan penelitian yang bersifat interdisiplin ilmu melalui kolaborasi antar rumpun ilmu. 
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A. Sasaran : 

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan bidang unggulan 

sampaitahun 2020, adalah: 

a. Tercapainya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas penelitian; 

b. Mewujudkan keunggulan penelitian di Universitas Bangka Belitung; Meningkatkan 

daya saing Universitas Bangka Belitung di bidang penelitian pada tingkat nasional 

dan internasional; 

c. Tercapainya penguatan materi pengajaran dalam bentuk peningkatan jumlah 

bahan ajar yang berbasis pada hasil penelitian; 

d. Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk: peningkatan jumlahpenelitian, 

peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri, kompetens peneliti, perolehan HKI, 

peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian; 

Tercapainya penguatan jaringan melalui jalinan kerjasama antar peneliti dengan 

institusi, baik swasta maupun pemerintah. 

 

B. Program Strategis 

Untuk mencapai keberkhasilan pelaksanaan Rencana Induk Penelitian 

Universitas Bangka Belitung diperlukan program strategis meliputi: 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dan pubikasi ilmiah melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh 

hibah penelitian dan pengabdian; 

b. Perlu sistem penghargaan (insentif) untuk karya penelitian, pengabdian dan 

karyailmiah lain; 

c. Mengembangkan dan memelihara upaya-upaya untuk menjalin kerjasama di 

bidangpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

d. Identifikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang mempunyai 

peluangmendapatkan HKI; 

e. Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil 

penelitiandan pengabdian kepada masyarakat. 
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4.4 Tema Penelitian  

Universitas Bangka Belitung telah menetapkan empat fokus utama bidang 

penelitian yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun kedepan (2016-

2020). Agar ke-empat  fokus utama bidang penelitian dapat dilaksanakan secara 

terarah dan berkesinambungan maka dibuatlah Peta Jalan (roadmap) penelitian, 

mencakup kegiatan penelitian yang telah dilakukan (baseline) tahun sebelumnya, 

penelitian yang direncanakan, serta rencana arah penelitian setelah kurun waktu 

kegiatan yang telah selesai dikerjakan. Peta jalan penelitian ini merupakan rincian 

pelaksanaan program kegiatan penelitian yang hendak dicapai. Secara ideal peta jalan 

penelitian akan menjadi sangat berguna, karena memuat penjabaran rinci mengenai 

rencana kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan serta 

pelaksanaan kegiatan penelitian, setiap kegiatan penelitian harus memuat sasaran 

maupun tujuan yang hendak dicapai. Berikut roadmap penelitian ke-empat bidang: 

1. Ketahanan Pangan; 

2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; 

3. Kemaritiman; 

4. Sosial Humaniora. 

 

4.5 Pengukuran Kinerja 

Indikator kinerja penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi diantaranya 

meliputi, jumlah kegiatan penelitian khususnya dengan sumber pendanaan yang 

mampu diserap/diperoleh dan prosentase dosen yang terlibat dalam kegiatan 

penelitian.Kondisi kinerja penelitian Universitas Bangka Belitung mengalami 

peningkatan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 ( dipaparkan  di bab 2). Akan tetapi 

peningkatan kegiatan penelitian belum mempunyai korelasi langsung terhadap hasil 

peningkatan karya ilmiah dosen dalam bentuk publikasi di jurnal nasional maupun 

internasional maupun buku ajar sebagai bahan perkuliahan. 

 

Strategi untuk pencapaian Key Performance Indicator (KPI) disusun secara jelas 

dan menjadi dokumen yang berlaku secara legal. Kinerja penelitian mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh Dit. Litabmas 
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Kementerian Pendidikan Nasional.Berikut rencana capaian untuk 6 tahun ke depan 

seperti pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Capaian Penelitian Universitas Bangka Belitung 

No. Indikator Kinerja Base 
Line 

Indikator Capaian 

1 Publikasi 
Ilmiah 

Jurnal 

Internasional 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
3 

 
5 

 
10 

 
15 

 
18 

 
21 

Jurnal Nasional 
Terakreditasi 

2 5 7 10 12 15 

Jurnal Nasional 
Tidak 
Terakreditasi 

20 30 50 70 90 100 

2. Sebagai 
pemakalah 
pertemuan 
ilmiah 

Tingkat 
Internasional 

1 2 4 5 7 10 

Tingkat nasional  17 30 50 75 100 120 

3. Pembicara 
utama 
Keynote 
Speaker) 
dalam 
Pertemuan 
ilmiah 

Internasional 0 0 1 2 2 3 

Nasional 3 4 4 5 6 7 

Lokal 4 5 10 17 18 25 

4. Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual 
(HKI) 

Paten 0 0 1 2 3 4 

Hakcipta 0 1 2 3 4 5 

Desain Produk 0 0 1 2 4 6 

5. Teknologi Tepat Guna 0 0 1 2 4 6 

6. Bahan Ajar (ber-ISBN)  0 0 5 10 15 20 

7. Jumlah Laporan yang 
dipublikasikan (on line) 

0 0 10 15 20 21 

8. Angka partisipasi dosen yang 
terlibat dalam Penelitian 

10% 20% 50% 60% 70% 90% 

 

Untuk mencapai Indikator Kinerja maka setiap bidang ilmu yang menjadi 

penelitian unggulan perguruan tinggi UBB menyusun rencana strategi pengembangan 

dalam bentuk roadmap penelitian. 

Guna mengukur implementasi dan efektivitas Rencana Induk Penelitian 2016-

2020di Universitas Bangka Belitung, diperlukan indikator kinerja baik yang bersifat 
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kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome. 

Indikator kinerja tersebut dapat diimplementasikan sebagai:  

1. Capaian dana yang dapat diserap yang bersumber pada alokasi dana internal, 

Pemerintah, maupun swasta (non pemerintah);     

2. Capaian terhadap mutu hasil penelitian, yaitu jumlah publikasi meningkat 

(baiknasional maupun internasional); 

3.  Capaian terhadap budaya penelitian, yaitu terbangun budaya penelitian 

diUniversitas Bangka Belitung, dan kerjasama penelitian; 

4. Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya efisiensi 

pendidikansarjana dan pascasarjana di Universitas Bangka Belitung. 

 

 
4.6 Road Map 

Universitas Bangka Belitung telah menetapkan empat fokus utama bidang 

penelitian yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun kedepan (2016-

2020). Agar ke-empat  fokus utama bidang penelitian dapat dilaksanakan secara 

terarah dan berkesinambungan maka dibuatlah Peta Jalan (roadmap) penelitian, 

mencakup kegiatan penelitian yang telah dilakukan (baseline) tahun sebelumnya, 

penelitian yang direncanakan, serta rencana arah penelitian setelah kurun waktu 

kegiatan yang telah selesai dikerjakan. Peta jalan penelitian ini merupakan rincian 

pelaksanaan program kegiatan penelitian yang hendak dicapai. Secara ideal peta jalan 

penelitian akan menjadi sangat berguna, karena memuat penjabaran rinci mengenai 

rencana kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan serta 

pelaksanaan kegiatan penelitian, setiap kegiatan penelitian harus memuat sasaran 

maupun tujuan yang hendak dicapai. Berikut roadmap penelitian ke-empat bidang : 

1. Ketahanan Pangan; 

2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; 

3. Kemaritiman; 

4. Sosial Humaniora. 
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A. Road Map Ketahanan Pangan 

 Isu Strategis 

Penting sekali  menjadikan propinsi Kepuluan Bangka Belitung sebagai propinsi 

yang mampu berswasembada pangan.  Produksi tanaman padi harus terus ditingkatkan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan.  Padi ladang yang telah teruji adaptif di lahan sub 

optimal harus ditingkatkan hasilnya melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan 

intensifikasi pertanian.  Selain padi perlu dilakukan disertivikasi tanaman pangan 

dengan memanfaatkan tanaman lokal seperti ubi, umbi, talas, dan nenas.  Kualitas 

produk harus ditingkatkan dengan melindungi produk dari bahan-bahan yang 

berbahaya seperti logam berat, residu pupuk, bahan radioaktif dan pestisida.  

Selama ini di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sektoral penghasil 

pertanian yang disebabkan perbedaan budaya masyarakat. Sentra produksi beras putih 

di toboali, sentra beras merah di tuik, dan sentra nenas di toboali.  Hal ini menyebabkan 

penumpukan hasil tanaman di lokasi tertentu pada musim tanam yang menyebabkan 

penurunan harga.  Peningkatkan potensi tanaman harus didukung dengan sistem 

infrastruktur yang tepat termasuk jaringan pemasaran yang tepat sehingga 

kesejahteraan petani, pedagang dan konsumen terpelihara dengan baik.         

Universitas Bangka Belitung sebagai salah satu universitas yang mempunyai 

komitmen kuat di bidang penelitian bertanggung jawab terhadap upaya pengembangan 

komoditi strategis yang tepat dikembangkan sebagai penunjang ketahanan pangan 

nasional. Oleh karena itu, penelitian tentang pemenuhan kebutuhan pangan 

masyarakat menjadi salah satu tema penelitian unggulan strategis di Universitas 

Bangka Belitung agar peran tersebut dapat menghasilkan kontribusi nyata yang 

mendorong ke arah pencapaian harapan secara cepat, tepat dan berkesinambungan. 

 

 Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, maka 

Universitas Bangka Belitung akan melakukan berbagai kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang mencakup berbagai aspek, yaitu:  

a. Aspek budidaya; Perakitan varietas unggul tanaman pangan, rekayasa teknik 

budidayatanaman pangan dan hortikultura, analisa keamanan produk tanaman 
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pangan di lahan sub optimal, optimalisasi produk lada unggulan, dan optimalisasi 

hasil tanaman di lahan sub optimal.     

b. Aspek teknologi pengolahan; Inovasi teknik pemanenan, pengemasan dan 

pelebelan produk pangan, hortikultura dan perkebunan. 

c. Aspek manajemen; manajemen produksi, mutu produk, distribusi dan 

pemasaran. 

d. Aspek lingkungan; peningkatan potensi lahan sub optimal, pengolahan kolong 

pasca penambangan timah dan pemanfaatan lahan pasca tambang untuk 

budidaya tanaman. 

e. Aspek kelembagaan; rekayasa mekanisme kelembagaan usaha yang adil dan 

menguntungkan agroindustri – petani. 

 
Tabel 4.4. Topik Penelitian Berdasarkan Isu strategis Ketahanan Pangan  

Isu-isu Trategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 
Topik Riset 

yang 
diperlukan 

Rendahnya potensi  

sumber daya lokal untuk  

pemenuhan kebutuhan 

pangan masyarakat  

Menggali sumber daya 

tumbuhan lokal untuk 

pemenuhan pangan 

masyarakat 

Diperlukan tindakan untuk 

mengelola sumber daya 

lokal agar bisa 

menghasilkan produk lokal 

yang berkualitas 

 

Terlampir 

 

Lahan sub optimal belum 

terkelola dan 

termanfaatkan secara 

baik  

Memanfaatkan lahan 

ultisol, pasca tambang, 

kolong dan salin untuk 

budidaya   

Pengembangan tanaman 

pangan,  hortikultura, dan 

perkebunan di lahan sub 

optimal   

 

Terlampir 

 Pemulihan kesuburan 

lahan pasca 

penambangan timah 

melalui remediasi 

Pemanfaatan bahan-bahan 

organik alam, 

mikroorganisme dan paket 

teknologi untuk 

mengembalikan kesuburan 

tanah 

 

Terlampir 

Ketergantungan 

masyarakat pada padi 

sebagai sumber pangan 

utama 

Mengalih sumber-sumber 

pangan dengan nilai gizi 

tinggi sebagai sumber 

pangan alternatif 

Pemanfaatan sumber daya 

tanaman lokal dan 

introduksi sebagai upaya 

diversifikasi tanaman 

pangan 

 

Terlampir 

Penurunan kualitas dan 

kuantitas dari produk 

pangan lokal 

Peningkatan mutu produk 

pangan lokal 

Mengembalikan kualitas 

dan kuantitas produk 

pangan lokal melalui 

rekayasa teknik budidaya 

 

Terlampir 
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Gambar 4.1 Roadmap Ketahanan Pangan 
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Terpenuhinya 
Pangan Masyarakat 
Dari Tumbuhan 
Lokal Unggulan 
 

Identifikasi jenis 
tumbuhan yang 
mampu 
berdaptasi di 
lahan sub optimal  
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lahan dan 
produksi tanaman 
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keamanan produk 
tanaman di lahan sub 
optimal 

Rancang bangun alat mekanisasi 
pertanian untuk mendukung produk 
pangan 

Perancangan 
produklokal 
sesuai dengan 
kebutuhan 
masyarakat 

Produk unggulan 
yang berdaya saing  

Kerjasama, publikasi nasional, publikasi regional, publikasi internasional, pelatihan, dan pendidikan  
di bidang ketahanan pangan 

Pengembangan buku ajar dan HAKI 
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B. Roadmap Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun 2016-2020 

mendatang untuk bidang energi terbagi menjadi :Pengembangan sistem pembangkit 

listrik alternative, Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan Diversifikasi 

Energi Listrik. Kebutuhan akan energi, air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan 

suatu yang sangat penting bagi masyarakat yang dirasakan mendesak untuk saat ini, 

seperti peristiwa yang sering terjadi contohnya listrik mati secara bergilir dikarenakan 

kurangnya daya. Kebutuhan listrik disuplai oleh PT PLN (Persero) dan pihak swasta 

untuk pemakaian sendiri dari PT Timah Tbk, dan perusahaan lainnya. Melalui PT PLN 

(Persero) Provinsi Bangka Belitung memiliki daya mampu sebesar 139 MW dan beben 

puncak mencapai 130 MW. Penambahan daya dalam waktu dekat sangat diperlukan. 

Rasio elektrifikasi sudah mencapai 78% dari 195 desa, sedangkan desa yang belum 

berlistrik berjumlah 53 desa. Permintaan tenaga listrik masih tinggi yang dapat terlihat 

dari jumlah daftar tunggu pelanggan mencapai 3,85 MVA status Desember 2011 

dengan 4.650 pelanggan (RUKN DESDM, 2011). Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

(PLTMH) adalah pembangkit listrik berskala kecil, kurang dari 200 Kilo Watt yang 

memanfaatkan tenaga (aliran) air sebagai sumber penghasil energinya. 

 

 Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

 Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan potensi lokal untuk menghasilkan 

teknologi terapan dan pariwisata Masyarakat Bangka Belitung, maka LPPM UBB akan 

melakukan berbagai kegiatan penelitian yang mencakup berbagai aspek, sebagai 

berikut:  

1. Aspek teknologi; teknologi terapan diharapkan dapat mempermudah kegiatan 

industri dan komunikasi masyarakat bangka belitung. 

2. Aspek ekonomi; teknologi terapan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Bangka Belitung. 

3. Aspek manajemen; pemeliharaan dan pengelolaan teknologi terapan. 

4. Aspek kelembagaan; mengajak pemerintah daerah, pusat atau pihak terkait untuk 

ikut terlibat dan mendukung berbagai kegiatan yang mendukung pemanfaatan 

potensi daerah dengan teknologi terapan. 
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 Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun 2016-2020 

mendatang untuk bidang energi terbagi menjadi :Pengembangan sistem pembangkit 

listrik alternatif, Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan diversifikasi 

energi listrik.  

 

Tabel 4.5 Topik Penelitian berdasarkan Isu-isu Strategis Penciptaan dan pemanfaatan 
energi baru dan terbaharukan  

Isu-isu Trategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 
Topik Riset 

yang 
diperlukan 

Pengembangan 
sistem Pembangkit 
Listrik Alternatif 
 

Menggali sumber 
energi  alternative 
yang bersumber pada 
potensi daerah 

Diperlukan 
rancangbangun sistem 
pembangkit listrik yang 
bersumber pada 
energi terbarukan   

          
Terlampir 

Mengurangi 
Ketergantungan 
terhadap energi 
Fosil 
 

Bioenergi merupakan 
sumber energi 
terbarukan   

Pengembangan dan 
inovasi dibidang  
bioenergi  

 
                 
Terlampir 

Kendaraan Ramah 
Lingkungan 

Prototype Kendaraan 
Ramah Lingkungan 

Mengurangi beban 
listrik PLN 

diversifikasi Energi 
Listrik 

Managemet energi  
hybrid 

                           
Terlampir 

 
 

Dalam upaya mengurangi  ketergantungan pada energi posil guna memenuhi  

kebutuhan energi  Masyarakat Bangka Belitung, maka LPPM UBB akan melakukan 

berbagai kegiatan penelitian yang mencakup berbagai aspek, sebagai berikut: 
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Menggali 
sumber 
energi  
alternative 
yang 
bersumber 
pada 
potensi 
daerah

PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

2017 2018 2019 2020

INPUT

OUTPUT

Mengembangkan 
Energi Alternatif 
Menggunakan 

Teknologi Tepat 
Guna

Pengembangan dan 
pemanfaatan biogas

Pemetaan potensi 
energi bersumber 
pada kondisi alam

Pengembangan 
Bahan Ajar

Publikasi ilmiah

Pengembangan 
mikro organisme 
unggul penghasil 
bioethanol

Pengembangan 
Teknologi Furifikasi 
biogas

Pengembangan 
Teknologi 
Fermentasi 
penghasil 
bioethanol.

Pengembangan 
Teknologi Konversi  
Energi

Pengembangan 
Bahan Ajar

Publikasi ilmiah

Purwarupa

Ivovasi Teknologi 
Konversi  Energi

Pengembangan 
Teknologi Energi 
Hybrid.

Pengembangan 
Bahan Ajar

Publikasi ilmiah

Paten

Pengembangan 
Teknologi Produksi 
Bioethanol

DESA 
PERCONTOHAN 
MANDIRI 
ENERGI

Menjadi 
Rujukan Mandiri 
Energi Berbasis 
Daerah 
Kepulawan

Buku Ajar

Publikasi ilmiah

Kerjasama

ROAD MAP PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eksplorasi Mikro Organisme

Optimasi 
Biokonversi

Impiementasi Bioenergi

 Desa 
Mandiri 
Energi

Konservasi Sumber Daya ALam
Pendayagunaan 
Energi Angin,Air, 
Solar,geothermal

Kegiatan Pendampingan untuk Aspek Sosial/budaya, ekonomi, Hukum dan lingkungan

Kerjasama & publikasi nasional, regional dan internasional untuk riset,  pelatihan, pendidikan di bidang konversi energi

Kelembagaan

unit usaha 

mandiri Energ

Studi Kelayakan Penerapan Teknologi

Konversi Energi

Pemasaran Semua produk
melalui media on line dan off 

line

Eksplorasi dan pemodelan 

sumber energi geotermal, solar,

air dan angin

Pengembangan software untuk 

pengembangan Teknologi

Konversi Energi

Kegiatan pendukung dan pelengkap untuk memperkuat dan memperbaiki performance produksi masal energi

bersih  dan terkait lainnya di lapang, di manufaktur,  dan distribusi serta marketing 

Pemodelan dan optimasisistem Bio 

Proses

Implementasi sistem konversi 

energibiomasa dan non biomasa

Pematenan 

Perangkat Luna

konv ersi energi

 

Gambar 4.2 Roadmap Penciptaan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan. 
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B. Roadmap Kemaritiman  

Isu strategis 

Bentuk kepulauan dan potensi pertambangan menyebabkan banyak 

permasalahan yang akan muncul. Permasalahan utama di lingkungan provinsi 

kepualuan Bangka Belitung saat ini: 

1. Degradasi ekosistem di darat & di laut 

2. Penurunan produksi ikan hasil tangkapan nelayan 

3. Terbatasnya energi 

4. Inflasi harga ikan tertinggi di Indonesia 

5. Kurang sinergi antara kepentingan pertambangandengan kepentingan perikanan 

– kelautan, pariwisata, dan pertanian 

6. Lemahnya pengawasan terhadap lingkungan hidup 

7. Belum ada aturan daerah yang jelas dan tegas dalam pengelolaan di wilayah 

pesisir dan laut 

8. Kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih rendah 

9. Mengancam kelestarian flora dan fauna endemik  dan ikan terancam punah 

 

Konsep Pemecahan masalah 

Penelitian yang disusun UBB dalam menjawab tantangan di atas dikelompokkan 

menjadi 4 bidang: 

1. Pengelolaan perikanan di wilayah Kepulauan (Biota, Habitat, Manusia) 

2. Penanggulangan Pencemaran lingkungan (Identifikasi, pengendalian, pengelolaan) 

3. Pengembangan wisata bahari (perintisan dan pengelolaan) 

4. Teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 
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Tabel 4.6 Topik Penelitian berdasarkan Isu-isu Strategis  Kemaritiman 

Isu-isuStrategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 
Topik Riset 

yang 
diperlukan 

Pengelolaan 
perikanan 
diwilayah 
kepulauan  

Pengembangan 
pengelolaan  
perikanan wilayah 
pesisir dan pulau-
pulau kecil  

Perancangan  
pengelolaan perikanan  
wilayah pesisir pantai 

Terlampir 

Perancangan 
pengelolaan sumber 
daya alam laut pulau-
pulau kecil 

Terlampir 

Pencemaran 
lingkungan 
perairan 

Perbaikan 
pencemaran 
lingkungan perairan 

Upaya pengendalian 
dan pengelolaan 
pencemaran perairan 

Terlampir 

Kurang 
optimalnya 
pengelolaan 
ekowisata bahari 

Peningkatan 
pengelolaan 
ekowisata bahari 

Pengembangan model 
pengelolaan ekowisata 
bahari di pulau, pesisir 
dan pantai 

Terlampir 

Sistem informasi 
kawasan pesisir 
yang kurang 
memadai 

Penggunaan sistem 
informasi terpadu di 
kawasan pesisir 

Pengembangan sistem 
informasi terpadu di 
kawasan pesisir untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan nelayan 

Terlampir 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 53 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Roadmap Kemaritiman

INPUT 

Mengelola 

sumberdaya 

perairan 

kepulauan 

melalui 

pendekatan 

potensi lokal 

OUTPUT 

 

2017 

Eksplorasi dan identifikasi 
SD ikan di wilayah 

kepulauan 

 

2018 

Kajian peningkatan 
produksi ikan ekonomis 

penting 

 

2019 

Pemanfaatan lestari dan 
budidaya ikan ekonomis 

penting 

 

 

UBB menjadi Pusat 
Kajian Pengelolaan 

Sumberdaya Perairan 
Kepulauan melalui 
pendekatan potensi 
lokal di Indonesia 

Bagian Barat 

2020 

Identifikasi Pencemaran 
perairan 

Kajian Strategi 
penanggulangan 

pencemaran lingkungan 
perairan 

Kajian Penerapan 
Teknologi dalam 

Pengendalian 
pencemaran perairan 

 
Identifikasi daya dukung 

dan daya tampung wisata 

snorkeling dan diving 

Pemetaan Potensi 

Wisata snorkeling dan 

diving berbasis 

ekosistem 

Pengembangan Potensi 

Wisata snorkeling dan 

diving 

Kajian Mutu produk 
olahan berbahan dasar 

ikan dalam meningkatkan 
daya saing produk 

 

Kajian UMKM dan 
pemasaran kerupuk, 

terasi, getas 

. 

Pengembangan 
Teknologi pembuatan 

kerupuk, terasi, getas 

KEMARITIMAN 

Pengembangan Bahan 
Ajar 

Publikasi Ilmiah 

Pengembangan Bahan 
Ajar 

Publikasi Ilmiah 

Purwarupa 

Pengembangan Bahan 
Ajar 

Publikasi Ilmiah 

Buku Ajar 

Publikasi Ilmiah 

Paten 

Pengelolaan 

Terpadu 

Sumberdaya 

di wilayah 

Kepulauan 

Membentuk Desa 
Binaan Pengelolaan 

Wisata snorkeling dan 
diving 

Membentuk kelompok 
binaan dalam 

pembuatan kerupuk, 
terasi, getas 

53  



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 54 

 

C. Sosial Humaniora 

Isu strategis 

Bidang unggulan sosial humaniora dalam rencana induk penelitian ini mengambil 

tema besar “Pemberdayaan masyarakat dalam menuju kemandirian sosial, budaya, 

ekonomi, politik, dan hukum”. Pemilihan tema tersebut selain didasarkan pada berbagai 

permasalahan yang telah dikemukakan di atas, juga didasarkan pada isu-isu strategis 

pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mengamati isu strategis dalam 

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, terdapat 6 (enam) isu 

strategis, yaitu: 

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya 

alam 

2. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup 

3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai 

4. Kualitas SDM dan kependudukan belum mantap 

5. Kondisi pemerintahan dan politik yang belum mantap 

6. Permasalahan sosial budaya 

 

Mencermati keenam isu strategis tersebut, pembangunan sumber daya manusia 

menjadi kunci utama. Oleh karenanya, penelitian-penelitian oleh perguruan tinggi harus 

diarahkan kepada bidang-bidang yang terkait dengan isu strategis, seperti dibidang 

ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, hukum, lingkungan, dan 

pariwisata.  Berdasarkan hal tersebut, isu strategis dalam penelitian bidang unggulan 

sosial humaniora adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya partisipasi dan pemberdayaan potensi masyarakat lokal dalam 

pembangunan 

Modal sosial dan kearifan lokal masyarakat belum diberdayakan secara 

optimal dalam proses pembangunan. Padahal pembangunan partisipatif 

sangat penting dan modal sosial menjadi syarat utama. 

2. Belum baiknya kualitas demokrasi, dan kinerja pemerintahan 

Masih adanya moneypolitic, politik transaksional, tingginya golongan putih, 

lemahnya peran partai politik, minimnya partisipasi masyarakat dalam 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 55 

 

pengambilan kebijakan publik, dan rendahnya kinerja pemerintah dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi kerakyatan yang 

mendukung pariwisata 

Pembangunan pariwisata yang menjadi sektor ekonomi unggulan belum 

optimal melibatkan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Masyarakat juga 

harus disiapkan memasuki era wisata. 

4. Lemahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum, serta pembangunan 

hukum daerah yang belum optimal.  

Tingginya pelanggaran lalu lintas, illegal mining, illegal fishing, illegal logging, 

korupsi, peredaran narkoba dan pembatalan Perda oleh pusat. 

 

Konsep Pemecahan masalah 

Berdasarkan 4 (empat) isu strategis di atas, dibutuhkan berbagai upaya strategis 

pula untuk pemecahan atau solusinya, dan perguruan tinggi harus mengambil peran 

penting disini. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Universitas Bangka Belitung akan melakukan berbagai penelitian untuk dapat 

memberikan solusi dan kontribusi terhadap berbagai permasalahan dalam isu strategis 

di atas melalui 4 (empat) tema utama penelitian, yaitu: 

1. Pemberdayaan dan Penguatan modalitas masyarakat lokal 

a. Model nilai dan budaya masyarakat bangka-belitung untuk meningkatkan 

daya saing 

b. Pembangunan masyarakat berbasis ekonomi syariah  

c. Kajian dan penerapan pengetahuan perpajakan terbaru (up-to date) bagi 

masyarakat lokal 

2. Kebijakan dan demokrasi lokal 

a. Kajian akuntansi bagi partai politik 

b. Kajian ekonomi birokrasi 

3. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal 

a. Penguatan ekonomi sektor pariwisata 

b. Kajian akuntansi perhotelan 
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c. Penguatan investasi bagi koperasi, pelaku UMKM dan lembaga 

penunjang lainnya 

4. Pembangunan hukum daerah berbasis kearifan lokal 

a. Formulasi hukum yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal dan 

karakteristik wilayah 

b. Peningkatan kualitas Penegakan hukum di daerah 

c. Pembangunan budaya hukum masyarakat berbasis kearifan lokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Roadmap Sosial Humaniora 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Menuju 

Kemandirian 

Sosial, Budaya, 

Ekonomi, Politik 

dan Hukum 

2017 2018 2019 2020 

Identifikasi  
modalitas 
masyarakat lokal 

 
Identifikasi 
kebijakan publik 
dan demokrasi 
lokal 

 

Strategi 
Pengembangan 
Modalitas 
masyarakat lokal 

 

Implementasi 

strategi 

pemberdayaan 

masyarakat lokal 

 
Analisis kebijakan 
publik dan 
demokrasi lokal 

 

Implementasi 
Strategi menuju 
pariwisata 
berkelanjutan 

 

 

 

Peningkatan dan 
penguatan 
potensi lokal 
dibidang Sosial, 
budaya, ekonomi, 
politik dan hukum 

Identifikasi 
pariwisata 
berbasis 

kearifan lokal 

 

Strategi 
peningkatan 
pariwisata 
berbasis kearifan 
lokal 

 

Identifikasi 

produk hukum, 

budaya hukum 

dan penegak 

hukum  daerah 

berbasis 

kearifan lokal 

 

Pengembangan 
dan Penguatan 
Potensi Nilai-nilai 
Kearifan Lokal 
bagiKemajuan 
Demokrasi 
Indonesia 
 
 

studi 
filosofis,yuridis 
dan sosiologis 
produk hukum, 
budaya hukum 
dan penegak 
hukum  daerah 
berbasis kearifan 
lokal 

 

Formulasi produk 
hukum, 
rekonstruksi 
kelembagaan dan 
pembangunan 
kesadaran hukum 
masyarakat 

 

Publikasi 

Ilmiah 
Publikasi 
Ilmiah 

Publikasi 

Ilmiah 

Publikasi 
Ilmiah 

HKI 

Kerjasama 

Bahan ajar Bahan ajar Bahan Ajar 

 
 

 
 
 
 
 

INPUT 

Menggali 
Dan 
Mengelola 
Potensi 
Lokal 
Dibidang 
Sosial,                                                                        
Budaya, 
Ekonomi, 
Politik Dan 
Hukum 

 

 
 
 

OUTPUT 

SOSIAL HUMANIORA 
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Tabel 4.7 Topik Riset Berdasarkan Isu Strategis Sosial Humaniora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 

Topik Riset 

yang 

Diperlukan 

Kurangnya 
partisipasi dan 
pemberdayaan 
potensi masyarakat 
lokal dalam 
pembangunan 

Mengembangkan 

potensi lokal dalam 

rangka mewujudkan 

kemandirian 

masyarakat 

Peningkatan 

kemandirian 

masyarakat 

berbasis 

pemberdayaan 

potensi lokal melalui 

inovasi dan 

penelitian 

 

Terlampir 

Relatif rendahnya 
kesadaran politik 
masyarakat dan 
belum baiknya 
kualitas demokrasi, 
dan kebijakan 
pemerintah yang 
berorientasi pada 
masyarakat 

Mengembangkan 
dan meningkatkan 
efektifitas dan 
efisiensi kebijakan 
yang pro rakyat  

Peningkatan dan 
penguatan 
kesadaran dan 
partisipasi politik 
masyarakat lokal 

 

Terlampir 

Belum optimalnya 
pengembangan 
sektor ekonomi 
kerakyatan yang 
mendukung 
pariwisata 

Mengembangkan 
dan meningkatkan 
sektor ekonomi 
kerakyatan melalui 
pariwisata yang 
berbasis kearifan 
lokal 

Penguatan dan 
peningkatan sumber 
perekonomian guna 
meningkatkan 
ekonomi kerakyatan 
berbasis 
pengembangan 
pariwisata 

 

Terlampir 

Lemahnya 
penegakan hukum 
dan kesadaran 
hukum, serta 
pembangunan 
hukum daerah yang 
belum optimal.  

Pembangunan 
sistem hukum 
daerah 

Peningkatan 
efektivitas 
penegakan hukum 
sesuai karakteristik 
daerah 

 

Terlampir 
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4.7 Penelitian  Unggulan Universitas 

Demi mencapai tujuan Rengstra penelitian UBB, skema kegiatan penelitian 

dibagi kedalam beberapa kategori yaitu: 

a) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, penelitian unggulan mempunyaisifattop 

down, dimaksudkan untuk mengembangankan bidang ilmu unggulan UBB 

melalui KP/research group sesuai Rengtra Penelitian  UBB, setiap bidang 

ilmuunggulan merupakan suatu grup penelitian yang didukung oleh Pusat Studi 

danlaboratorium yang bekerja dalam lingkup bidang ilmu yang sama 

atauberhubungan. Format usulan, pelaporan, dan evaluasi mengikuti 

SistemPenjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) atau Program 

RisetUnggulan Strategis Nasional (RUSNAS Kementrian Negara Riset dan 

Teknologi). 

b) Penelitian Pengembangan atau Penelitian Rintisan, mempunyai sifat bottom-

up, dimaksudkan untuk mendorong minat peneliti UBB (dosen tetap) yang 

dengan ketentuan  

 

4.8 Penelitian pada Pusat Kajian  

Merupakan pelaksanaan dari penelitian yang berdasarkan kerjasama antara UBB 

dengan Instansi lain. Selain itu pusat kajian dapat juga melaksanakan penelitian 

berdasarkan pelaksanaan Rengtra Penelitian UBB. 

 

4.9 Pengukuran Kinerja KPI (Key Performance Indikator) 

4.9.1 Indikator Kinerja Penelitian  

Indikator kinerja penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi diantaranya meliputi, 

jumlah kegiatan penelitian khususnya dengan sumber pendanaan yang mampu 

diserap/diperoleh dan prosentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian.Kondisi 

kinerja penelitian Universitas Bangka Belitung mengalami peningkatan sejak tahun 

2011 sampai dengan 2014.Akan tetapi peningkatan kegiatan penelitian belum 

mempunyai korelasi langsung terhadap hasil peningkatan karya ilmiah dosen dalam 

bentuk publikasi di jurnal nasional maupun internasional maupun buku ajar sebagai 

bahan perkuliahan. 
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Tabel 4.8 Indikator Kinerja Capaian Penelitian Universitas Bangka Belitung 

No Indikator Kinerja 
Base 
Line 

Indikator Capaian 

1 Publikasi 
Ilmiah 

Jurnal 

Internasional 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 10 15 18 21 

Jurnal Nasional 
Terakreditasi 

3 4 5 6 7 10 

Jurnal Lokal Tdk 
Terakreditasi 

20 35 40 45 50 60 

2 Sebagai 
pemakalah 
pertemuan 
ilmiah 

Tingkat 
Internasional 

3 4 6 8 10 12 

Tingkat nasional  2 3 5 6 7 8 

Lokal 32 44 45 42 45 50 

3 Pembicara 
utama 
(Keynote 
Speaker) 
dalam 
pertemuan 
ilmiah 

Internasional 1 3 5 7 8 10 

Nasional 1 2 5 6 8 10 

Lokal 2 6 8 9 12 15 

4 Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual 
(HKI) 

Paten 0 0 1 2 3 4 

Hakcipta 0 0 2 3 4 6 

Desain Produk 0 1 2 3 5 6 

5 Teknologi Tepat Guna 0 1 2 3 4 5 

6 Bahan Ajar (ber-ISBN)  0 2 5 7 9 10 

7 Jumlah Laporan yang 
dipublikasikan 

15 20 40 60 75 100 

8 Angka partisipasi dosen yang 
terlibat dalam Penelitian 

12 23 31 42 47 50 

 

Guna mengukur implementasi dan efektivitas Rencana Induk Penelitian 2016-

2020di Universitas Bangka Belitung, diperlukan indikator kinerja baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome. 

Indikator kinerja tersebut dapat diimplementasikan sebagai:  

a. Capaian dana yang dapat diserap yang bersumber pada alokasi dana internal, 

Pemerintah, maupun swasta (non pemerintah);     

b. Capaian terhadap mutu hasil penelitian, yaitu jumlah publikasi meningkat 

(baiknasional maupun internasional); 

c.  Capaian terhadap budaya penelitian, yaitu terbangun budaya penelitian 

diUniversitas Bangka Belitung, dan kerjasama penelitian; 
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d. Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya efisiensi 

pendidikansarjana dan pascasarjana di Universitas Bangka Belitung. 

Strategi untuk pencapaian Key Performance Indicator (KPI) disusun secara jelas 

dan menjadi dokumen yang berlaku secara legal. Kinerja penelitian mengacu pada 

Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh Dit. Litabmas 

Kementerian Pendidikan Nasional. 

Untuk mencapai Indikator Kinerja maka setiap bidang ilmu yang menjadi 

penelitian unggulan perguruan tinggi UBB menyusun rencana strategi pengembangan 

dalam bentuk roadmap penelitian. 

 
4.9.2 Strategi Pencapaian  

Pemeran kunci dalam pencapaian target tercapainya pelaksanaan RIP UBB ada 

dua komponen yaitu komponen internal dan komponen eksternal. 

a. Komponen internal adalah: 

1) Manajemen UBB termasuk didalamnya adalah pola penganggaran, sistem 

informasi, dan administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang 

dikelola secara langsung oleh LPPM UBB. 

2)  Kelompok kajian dosen dalam hal ini disebut sebagai Kelompok Peneliti  

(Research    group) dan atau Pusat Studi;  

3) Mahasiswa. 

 b. Komponen eksternal: 

1) Institusi Pemerintah (termasuk Dikti), 

2) Lembaga Riset,  

3) Pemerintah   Daerah;  

4) Mitra (industri, dll)  

Masing-masing Fakultas, Jurusan, dan Pusat Studi harus dapat mendefinisikan 

secara cermat empat komponen tersebut, kemudian menggambarkan hubungan antar 

komponen dalam langkah pengelolaan strategis Fakultas /Jurusan/PusatStudi.Tujuan 

peningkatan kualitas dan daya saing penelitian UBB akan dicapai melalui tiga strategi 

utama seperti dibawah ini: 
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a. Kelompok Peneliti (Research Group) 

Kelompok Peneliti atau Research Group disingkat (KP/RG) merupakan ranah 

kreativitas kolektif kelompok dosen dengan minat kajian spesifik yang serumpun. 

Karena seorang akademia dapat memiliki lebih dari satu minat kajian, maka 

seorang dosen dapat menjadi anggota dan aktif di lebih dari satu KP/RG. Kata 

kuncinya adalah: (i)Fusi intelektual, dan (ii)Riset dasar murni dan Riset terapan 

industri (Kuadran Bohr dan Pasteur). Fusi intelektual mengandung pengertian 

bahwa RG melakukan kajian ilmiah dan inovasi baik bersifat spesifik maupun multi 

disiplin. Dalam perspektif keanggotaan, RG dapat merupakan kelompok dinamik 

yang bersifat lintas jurusan, fakultas, universitas, atau bahkan lintas negara. 

Berkait dengan halini, maka masing-masing Jurusan/Program Studi/Pusat Studi 

diwajibkan untuk mengembangkan RGsesuai dengan potensi pada yang dimiliki. 

Berdasarkan hal tersebut kemudianJurusan/Program Studi/Pusat Studi 

mengembangkan Ranah Komulatif Inovasi (RKI) Jurusan atau Pusat Studi yang 

dibangun di atas fundamen aktivitas RG. RKI inilah yang kemudian menjadi pokus 

investasi untuk menjadi unggulan Jurusan/Pusat Studi/ Program Studi. Agar tujuan 

dan indikator keberhasilan RKI dapat terpenuhi, makan keberadaan roadmap 

bersifat mutlak dan penyusunannya (roadmapping) menjadi tanggung jawab 

Jurusan/Program Studi/Pusat Studi. Sebagai bagian dari sebuah Jurusan/ 

Program Studi/Pusat Studi, maka masingmasing KP/RG juga bertanggung jawab 

tidak saja pada penyelenggaraan penelitian strategis, pengabdian pada 

masyarakat, dan pengembangan kerjasama, namun juga menyentuh layanan 

akademik yang lain. Selengkapnya adalah sebagai berikut, 

1) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian strategis dengan mengacu 

padaroadmap Jurusan dan atau Pusat Studi, 

2) Pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

3) Pengembangan bahan ajar dan penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah 

pilihan yang secara spesifik berkait dengan masing - masing KP/RG, 

4) Dukungan dan pengembangan akses untuk keterlibatan mahasiswa 

dalamPenyelenggaraan penelitian mengacu pada etika penelitian. 

5) Pengembangan inkubator bisnis atau revenue generator. 
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b. Pola Pembiayaan Kompetisi 

Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka internasionalisasi 

penelitian UBB adalah pola pembiayaan kompetitif berdasarkan sumber dana, dan 

jenis penelitian, 

yang meliputi: 

1) Sumber Dana 

Mulai periode 2011 telah direncanakan program kegiatan penelitian 

dengansumber dana dari luar UBBmeliputi: dana desentralisasi DIKTI, Menristek, 

Swasta, Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta sumber dana lainnya. 

Sedangkandanapenelitian mandiri LPPM UBB dimulai tahun 2016. Strategi 

pembiayaan dana mandiri di alokasikan minimal sepuluh persen (10%) per 

tahundari keseluruhan anggaran UBB.Strategi pembiayaan penelitian dana 

mandiri dilakukan dengan maksud untukmencapai beberapa tujuan: 

a) Menciptakan atmosfir yang kondusif bagi kegiatan penelitian di UBB, 

b) Memacu seluruh tenaga pendidik UBB berpartisipasi dalam kegiatan    

penelitian, baik dalam penelitian maupun dalam kegiatan pengembangan dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset berserta luarannya yang 

terdeseminasi dengan baik, berupa publikasi ilmiah, paten dan HAKI, serta 

memberikan kontribusi riil bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. 

d) Mengimplementasikan roadmap penelitian di empat (4) bidang fokus utama, 

dengan sasaran tercapainya percepatan hasil penelitian dan peningkatan 

kualitas dan daya saing ditingkat global, serta menyediakan solusi bagi 

permasalahannya yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. 

e)  Sinkronisasi kegiatan tri darma perguruan tinggi khususnya ranah pendidikan, 

baik di tingkat S1 dan S2 dengan kegiatan penelitian yang berlangsung di 

lingkunganUBB. 

 

c) Jenis Penelitian 

1. Penelitian Dosen Pemula Rintisandiperuntukkan bagi dosen tetap yang 

belum pernahmendapatkan dana pendukung penelitian DIKTI.Tema 

penelitian ini sesuai dengan Road map pada Prodi pengusul, guna 
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meningkatkan pengalamandanrekam jejak peneliti untuk siap bersaing 

dijenjang dan kategori penelitian dengankategori dana yang proporsional, 

yang berasal dari dalam negeri (DIKTI). Penelitian ini diharapkan dapat 

mendorongpengembangan bidang keahlian khusus dari peneliti-peneliti 

UBB, maka program ini diberikan maksimal dua (2) kali selanjutnya peneliti 

tersebut diwajibkan untuk mengikuti skim penelitian yang ditawarkan oleh 

DKTI. Format usulan dan pelaporan sama seperti format usulan penelitian 

Dosen Pemula.Luaran dari jenis penelitian ini dapat berupa publikasi ilmiah, 

buku ajar, teknologi tepat guna dan paten. 

 

2. Penelitian Unggulan Rintisan mewadahi dan menciptakan 

pengembangan penelitian strategis yang belumterwadahi dalam kegiatan 

Penelitian Unggulan. Penelitian Unggulan Rintisan dibagi dalam beberapa 

kelompok penelitian yaitu: Penelitian pengembangan ilmu, Penelitian 

berbasis Produk, Penelitian Terapan, Penelitian Fundamental atau 

Penelitian Dasar Keilmuan, Hibah Penelitian Kerjasama Antar Perguruan 

Tinggi, Penelitian Unggulan Pusat Studi, Hibah Penelitian Tim, 

Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor, Penelitian Pengembangan Karya 

Ilmiah Doktor dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri/ RAPID. 

Format usulan, pelaporan, dan evaluasi mengikuti format Program 

Penelitian Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dan penelitian 

internal UBB. Alokasi pendanaan jenis penelitian pengembangan 

menggunakan dana desentralisasi dan mandiri LPPM UBB, bersifat 

kompetisi murni. Luaran dari jenis penelitian ini adalah publikasi ilmiah, 

buku ajar, teknologi tepat guna dan paten. 
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Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian, sasaran, program strategis 

dan indikator kinerja pada bab III dan IV ditas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Mayarakat Universitas Bangka Belitung (LPPM-UBB) menjabarkan berbagai 

program strategis untuk pelaksanaan Rencana Induk Penelitian beserta estimasi 

kebutuhan dana dan pendanaan sebagai berikut: 

 
5.1 Strategi Pelaksanaan Rencana Induk Penelitian 

Dengan telah tersusunnya Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka 

Belitung 2014-2018, tentunya diperlukan rencana strategis yang cerdas dan dinamis 

untuk merealisasikannya.Sehingga target Universitas Bangka Belitung untuk menjadi 

Universitas Penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk 

Pengembangan Universitas mempunyai arah yang jelas. 

Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah fokus penelitian yang dilandaskan 

pada kepakaran yang dimiliki oleh semua akademisi Universitas Bangka Belitung. 

Penelitian yang diunggulkan harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah 

masyrarakat di provinsi Bangka Belitung pada khususnya dan seluruh bangsa pada 

umumnya.  Penelitian unggulan universitas 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 

terindex serta mempunyai impact faktor tinggi.  

Pelaksanaan rencana induk penelitian pada dasarnya sangat tergantung pada 

sumber dana. Anggaran dana yang diperlukan harus diusahakan oleh pihak universitas 

dari berbagai sumber yang memungkinkan untuk memperolah dana tersebut.  

 Sumber-Sumber dan penelitian yang memungkinkan untuk dapat diakses antara 

lain: 

 
BAB V 

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN UNIT KERJA 
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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 

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 

 
5.2.  Pelaksanaan Penelitian di Lembaga Penelitian Universitas Bangka Belitung 

(UBB) 

UBB menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) secara multi tahun (5 tahun) yang 

didasarkan pada peta jalan (roadmap), payung penelitian, ketersediaan sumber daya 

manusia, serta sasaran dan prasarana penelitian.  RENSTRA tersebut mengarah pada 

4 bidang keunggulan perguruan tinggi. 

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: 

a. Penelitian Dosen Pemula 

b. Penelitian Fundamental 

c. Penelitian Hibah Bersaing 

d. Penelitian Hibah Kerjasama Perguruan Tinggi (PEKERTI) 

e. Penelitian Hibah Pasca Sarjana 

f. Penelitian Hibah Disertasi Doktor 
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Dalam melaksanakan desentralisasi penelitian, maka pihak Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian pada masyarakat (LPPM) UBB senantiasa mengacu pada SPMPPT 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Beberapa hal yang menjadi acuan bersama para peneliti di LPPM UBB wajib mengacu 

pada hal-hal berikut: 

1. Penerimaan usulan penelitian 

UBB mengumumkan secara terbuka teknis pengusulan proposal untuk setiap 

SKIM Penelitian dengan mengirimkan surat pemberitahukan resmi kepada 

semua dosen.  Pengumuman penerimaan proposal dilakukan minimal 1 bulan 

sebelum batas akhir penerimaan proposal supaya semua akademisi dapat 

menyusun proposal terbaiknya. 

2. Pengajuan usulan penelitian  

Pengajuan proposal ke LPPM-UBB dilakukan dengan melakukan pengirman 

proposal berupa soft file dan hard file.  Proposal yang diterima di LPPM-UBB 

adalah yang memenuhi persyaratan administrasi berupa bidang keahlian peneliti, 

jenjang jabatan peneliti, anggaran yang diajukan, dan lain-lain sesuai panduan 

yang ditetapkan oleh penyandang dana.    

3. Seleksi Proposal Penelitian oleh Reviewer 

UBB mengangkat tim reviewer internal berdasarkan kompetensi yang dinilai dari 

integritas, rekam jejak (trackrecord) penelitian, kesesuaian bidang ilmu yang 

dibutuhkan, melaluisistem sertifikasi reviewer.   

4. Penetapan proposal yang layak untuk dilaksanakan 

Tim Reviewer akan memberikan penilaian secara transparan dan terpisah yang 

bisa diakses oleh pengusul proposal penelitian. Penilaian dilakukan secara on 

line oleh review sehingga penilaian dilakukan secara obyektif terhadap calon 

peneliti. 

5. Pelaksanaan Kontrak Penelitian 

LPPM-UBB melakukan kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti yang telah 

dinyatakan lolos seleksi.  Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan pada setiap tahun anggaran. 
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6. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dicantumkan dan disahkan 

pada proposal penelitian.  Kegiatan penelitian yang memerlukan waktu lebih dari 

10 bulan diharuskan diusulkan dalam penelitian multi tahun.  

7. Monitoring dan evaluasi 

UBB melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian di lapangan.  

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal UBB dengan 

standart pemantauan dan evaluasi SPMPPT Direktorat  Riset dan Pengabdian 

Masyarakat  Kementrian Riset dan Teknologi.  Hasil pemantauan dan evaluasi 

tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untukkelanjutan pendanaan 

penelitian pada tahun berikutnya.   

8. Pengumpulan Hasil dan Luaran Penelitian 

Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir 

hasil penelitian.  Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditetapkan (HKI, paten, publikasi ilmiah, makalah 

yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll) 

9. Diseminasi Hasil Penelitian 

UBB melaporkan kegiatan dalambentuk kompilasi hasil penelitian dosen 

setiaptahun sesuai dengan RENSTRA ke Direktorat  Riset dan Pengabdian 

Masyarakat.  UBB menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan 

kesepakatan kepada Direktorat  Riset dan Pengabdian Masyarakat. 

Program penelitian kompetitif harus melewati dua tahap seleksi yaitu seleksi 

administratif dan seleksi substansi.  Tahap seleksi administratif meliputi 

kelengapan dan pemenuhan persyaratan umum dan administratif (meliputi 

kelengkapan proposal, format proposal kelayakan biaya penelitian, dll).  Tahap 

seleksi substansi yang dilakukan oleh timpenilai meliputi kelayakan proposal, 

originalitas, kemanfaatan penelitian, kelayakan tim pengusul.  Keputusan yang 

disepakati oleh tim reviewer melalui keputusan ketua LPPM bersifat final yang 

tidak dapat diganggu gugat. 
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5.3.  Alokasi Dana Penelitian dan Perencanaan Perolehan 

Alokasi anggaran penelitian 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 2013-2016.  

Berikut ini rincian data dana penelitian LPPM dari tahun 2013-2016: 

Tabel 5.1 Dana Penelitian yang diterima oleh LPPM-UBB untuk semua SKIM penelitian 
dari DIKTI 

No Tahun Anggaran Dana Penelitian (Rp) 

1 2013 488.102.500 

2 2014 469.000.000 

3 2015 522.000.000 

4 2016  640.500.000 

 

Berdasarkan estimasi yang mengacu kepada kelompok penelitian yang ada 

dilingkungan Universitas Bangka Belitung, maka dapat dibuat estimasi kebutuhan dana 

penelitian tahun 2016 sebagai berikut: 

1 Ter-administrasi LPPM-UBB Rp. 640.500.000 
2 Dana UBB Rp. 116.061.500 
3 Mahasiswa (Skripsi) Rp. 200.000.000 

Total Rp. 956.561.500 
  

Berdasarkan estimasi kebutuhan dana penelitian tahun 2016 diatas, maka dapat 

dibuat estimasi kebutuhan dana penelitian hingga tahun 2020 dengan asumsi terjadi 

peningkatan sebesar 15 % setiap tahunnya. 
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Tabel 5.2. Estimasi kebutuhan dana penelitian 

Tahun Penelitian Kebutuhan dana penelitian (Rp) 

2016 956.561.000 

2017 1.552.217.650 

2018 1.857.439.415 

2019 2.173.183.356 

2020 2.500.501.692 

 

Proses identifikasi sumber-sumber rencana pendanaan di luar skema hibah 

Universitas Bangka Belitung dilakukan oleh LPPM-UBB, pusat-pusat studi dan lembaga 

yang ada di UBB. Hasilidentifikasi 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 5.3. 

Tabel 5.3. Estimasi perolehan pendanaan penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 
2017  

No Sumber Pendanaan Jumlah (Rp) Keterangan 

1 Penelitian DIKTI 704.550.000 Asumsi Desentralisasi  

2 Kerjasama Instansi 600.000.000  

3 Internal UBB 300.000.000  

4 Mahasiswa skripsi 220.000.000  
Jumlah 1.824.550.000  
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Berdasarkan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Bangka 

Belitung dalam Bab V di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas Bangka Belitung (LPPM UBB) menjabarkan keberlanjutan Rencana Induk 

Penelitiannya. 

 

6.1.  Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian 

 Universitas Bangka Belitung bertekad untuk terus menjamin 

keberlanjutanprogram penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam 

dokumen Rencana Induk Penelitian, dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik 

dari dalam maupun luar lingkungan UBB. Dukungan tersebut dapat berwujud berupa 

kebijakan, sarana prasarana, anggaran serta sumber daya manusia yang ada 

dilingkungan UBB. 

 Dalam perspektif jangka panjang, Rencana Induk Penelitian 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.  

Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung ini merupakan hasil 

penjaringan aspirasi dan kolaborasi dari 5 (lima) fakultas di Universitas Bangka 

Belitung, berdasarkan analisis kebutuhan dan tuntutan perkembangan penelitian yang 

ada di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakati. 

 

6.2.  Ucapan Terima Kasih 

Semoga dengan adanya Rencana Indup Penelitian ini dapat menjadi 

panduan/acuan para dosen/peneliti di UBB agar kegiatan penelitian yang dilakukan  

lebih berdaya guna, baik bagi masyarakat, industri, dan bagi Universitas Bangka 

Belitung. 

 
BAB VI 

PENUTUP 
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Penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi 

tingginya kepada : 

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Kementerian Penelitian dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan 

dukungan baik berupa program sosialisasi Rencana Induk Penelitian, pelatihan 

pembuatan Rencana Induk Penelitian, serta penyediaan dana penelitian untuk 

Perguruan Tinggi 

2. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan dilingkungan Universitas Bangka 

Belitung atas dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan 

Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung. 

3. Senat Universitas Bangka Belitung atas dukungannya sehingga dapat 

dilaksanakan Rapat Senat untuk menetapkan Rencana Induk Penelitian tahun 

2016-2020,  

4. Ketua LPPM UBB dan jajarannya atas penyediaan data-data yang diperlukan, 

segala sarana dan prasarana dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian 

Universitas Bangka Belitung UBB tahun 2016-2020,  

5. Seluruh tim penyusun Rencana Induk Penelitian, atas segala dukungannya 

dalam proses penyusunan hingga proses penetapan Rencana Induk Penelitian 

UBB tahun 2016-2020 oleh Senat Universitas Bangka Belitung 

Dokumen Rencana Strategi Penelitian UBB disusun untuk menjadi pedoman dan 

meningkatkan kemanfaatan hasilnya bagi daerah dan bangsa. Penelitian unggulan UBB 

harus mampu berkontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah di daerah dan 

negara. Demikian Rencana Strategi Penelitian UBB ini disusun untuk menjadi pedoman 

dan arahan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Bangka Belitung. 

 

Balunijuk, 12 Oktober 2016 

Tim Penyusun 
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Lampiran topik riset 

1. KETAHANAN PANGAN (Ketahanan pangan yang berkelanjutan) 

Konsep pemikiran: Mengembangkan ketahanan dan keamanan pangan masyarakat berbasis keunggulan lokal 

Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Peningkatan 

potensi 

tumbuhan lokal 

Pemanfaatan 

tanaman lokal 

bangka belitung 

menuju 

ketahanan 

pangan nasional 

melalui kegiatan 

pemuliaan 

tanaman 

Eksplorasi 

tanaman dan 

benih lokal 

bangka  

Karakterisasi 

tanaman lokal 

bangka (padi, 

umbi-umbian, 

kacang,  jagung, 

buah-buahan) 

Seleksi awal 

dan perakitan 

tanaman lokal 

unggul  

Seleksi galur 

harapan unggul 

baru 

Multilokasi dan 

pendaftaran 

varietas unggul 

baru 

 Mewujudkan 

ketahanan 

pangan 

masyarakat dari 

sumber 

alternatif 

Identifikasi 

situasi, 

permasalahan,  

kebijakan dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Identifikasi 

situasi, 

permasalahan,  

kebijakan dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Peningkatan 

daya saing 

produk pangan 

lokal 

Peningkatan 

inovasi produk 

pangan lokal 

Menciptakan 

keunggulan 

bersaing 

 Pengembangan 

komoditas padi 

(sawah/ ladang) 

melalui 

Pemetaan, 

analisis 

permintaan dan 

penawaran 

Pengembangan 

sistem, analisis 

resiko produksi 

dan desain 

Analisis 

kebijakan 

perberasan dari 

sisi permintaan 

Desain 

kebijakan 

pembangunan 

agribisnis beras 

Model 

pembangunan 

agribisnis beras 
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Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

pemodelan 

pembangunan 

agribisnis 

beras (sawah/ 

ladang) 

agribisnis beras dan penawaran di babel di babel 

 Peningkatan 

mutu benih 

tanaman lokal 

untuk 

mendukung 

ketahanan 

pangannasional 

Identifikasi awal 

mutu benih 

pada tanaman 

lokal 

Karakterisasi 

mutu benih 

pada tanaman 

lokal (tanaman 

pangan, 

kehutanan, 

hortikultura) 

Pengujian dan 

pemanfaatan 

teknologi untuk 

meningkatkan 

mutu benih 

tanamanl lokal. 

Aplikasi 

teknologi dalam 

produksi benih 

skala lapang. 

Produksi benih 

unggul 

Optimalisasi 

sumberdaya 

alam 

Pengendalian 

OPT tanaman 

pangan dengan 

teknologi ramah 

lingkungan 

berkelanjutan 

Survey awal 

dan deteksi 

OPT  pada 

tanaman 

pangan 

Eksplorasi 

potensi 

sumberdaya 

lokal 

Uji potensi, 

persistensi, dan 

seleksi 

sumberdaya 

lokal terhadap 

OPT tanaman 

pangan secara 

in vitro 

Formulasi paket 

teknologi 

Uji paket 

teknologi 

pengendalian 

OPT tanaman 

pangan ramah 

lingkungan 

  Perbaikan 

kesuburan dan 

pemanfaatan  

lahan sub 

Eksplorasi mikro 

organisme lokal 

untuk  remediasi 

lahan  

Perbaikan 

kesuburan 

tanah bekas 

tambang melalui 

Perbaikan 

kesuburan 

tanah bekas 

tambang melalui 

Peningkatan 

produktivitas 

lahan sub 

optimal dengan 

Pemanfaatan 

lahan sub 

optimal untuk 

budidaya 
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Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

optimal (Ultisol, 

Tailing, Salinitas 

dan Kolong) 

remediasi lahan  remediasi lahan 

menggunakan 

tanaman 

mengoptimalisa

si peran 

mikrorganisme 

tanaman  

 Pemanfaatan 

Lahan Bekas 

Tambang Timah 

untuk Budidaya 

Lada 

Uji Adaptasi 3 

varietas lada 

pada Media 

Tailing pasir 

dengan 

Penambahan 

Bahan Organiik 

Pertumbuhan 

Lada di Lahan 

Tailing Pasir 

dengan Pupuk 

Anorganik dan 

Pupuk Hayati 

yang Berbeda 

Pola 

Pertumbuhan 

dan Produksi 

Lada di Lahan 

Tailing Pasir 

dengan 

MenggunkanTaj

ar Hidup 

PolaTanam 

Lada dengan 

Serai Wangi di 

Lahan Tailing 

Pasir 

Integrasi 

Budidaya Lada 

dan Revegetasi 

Lahan Bekas 

Tambang Timah 

 Rehabilitasi 

lahan pasca 

tambang 

Pemetaan prioritas reklamasi 

lahan bekas tambang 

Penentuan metode reklamasi pada 

lahan bekas tambang 

Pemodelan 

metode 

reklamasi pada 

lahan bekas 

tambang 

 Pemanfaatan 

lahan sub 

optimal untuk 

budidaya 

tanaman 

pangan, 

Identifikasi 

lahan sub 

optimal yang 

sesuai untuk 

budidaya 

tanaman 

Seleksi 

tanaman toleran 

lahan sub 

optimal 

Pemanfaatan 

lahan sub 

optimal untuk  

budidaya 

tanaman 

pangan,hortikult

Penerapan 

teknologi untuk 

budidaya 

tanaman 

pangan, 

holtikultura dan 

Paket  teknologi 

budidaya di 

lahan sub 

optimal untuk 

meningkatkan 

hasil tanaman 
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Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

hortikultura dan 

perkebunan 

ura, dan 

perkebunan 

perkebunan 

 Optimalisasi 

sumber daya 

alam berbasis 

pemanfaatan 

software 

Pemanfaatan 

teknologi 

informasi untuk 

optimalisasi 

lahan 

suboptimal 

Pemanfaatan 

teknologi 

informasi untuk 

optimalisasi 

pasca panen 

Pemanfaatan 

teknologi 

informasi untuk 

optimalisasi 

hasil produksi 

Pemanfaatan 

teknologi 

informasi untuk 

prediksi epidemi 

penyakit 

tanaman dan 

potensi 

resurgensi 

hama 

Pemanfaatan 

teknologi 

informasi untuk 

prediksi epidemi 

penyakit 

tanaman dan 

potensi 

resurgensi 

hama (Lanjutan) 

 Penciptaan 

produk pangan 

yang aman  dari 

lahan bekas 

tambang timah 

Identifikasi 

tanaman yang 

adaptif di lahan 

pasca tambang 

timah 

Kandungan 

senyawa 

radioaktivitas di 

tanaman 

hortikultura 

Kandungan 

senyawa 

radioaktivitas 

ikan yang 

dibudidayakan 

di kolong bekas 

tambang timah 

Kandungan 

logam berat 

pada ikan di 

perairan dekat 

pusat 

penambangan 

timah 

Kandungan 

logam berat 

pada ikan yang 

dibudidayakan 

di kolong bekas 

tambang timah 
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Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

 Perdagangan 

kebijakan 

pemerintah 

dalam 

komoditas lada 

putih 

Analisis 

determinan 

penawaran dan 

permintaan 

komoditi lada 

putih 

Model 

perdagangan 

lada putih 

Keunggulan 

kompetitif dan 

komparatif 

komoditi lada 

putih 

Analisis 

kebijakan 

pemerintah dari 

sisi permintaan 

dan penawaran 

lada putih 

Desain 

kebijakan 

pembangunan 

agribisnis lada 

putih babel 

 Pemanfaatan 

biofag dalam 

pengendalian 

bakteri patogen 

pencemar 

bahan pangan 

lokal 

Identifiksi jenis-jenis bakteriofag Pemanfaatan 

bakteriofag 

dalam 

pengendalian 

bakteri patogen 

pencemar 

bahan pangan 

Standarisasi 

bahan pangan 

lokal melalui 

analisis nutrisi 

Kajian 

metagenomik 

pada 

pembuatan 

pangan lokal 

 Teknologi 

Ketahanan dan 

Kemandirian 

Pangan 

Identifikasi 

Potensi Sumber 

Daya Alam 

Lokal  

Ekstraksi, 

Isolasi, 

Karakterisasi 

Komponen Aktif  

Senyawa yang 

terkandung 

dalam Sumber 

Daya Alam 

Lokal 

Uji Aktivitas / 

Ekstrak 

Komponen Aktif 

Formulasi 

produk (obat 

herbal dll) dan 

uji 

ketahanannya 

Produksi skala 

Industri (UMKM, 

dll) 
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Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Diversifikasi 

tanaman 

pangan 

Pemanfaatan 

tanaman untuk 

diversifikasi 

pangan 

(sorgum, dan 

umbi-umbian) 

Identifikasi 

aksesi atau 

varietas unggul  

Uji adaptasi 

spesifik lokasi 

aksesi atau 

varietas unggul 

Uji kualitas 

nutrisi dan gizi 

pada tanaman 

yang teruji 

spesifik lokasi 

Pengembangan 

teknik budidaya 

unggulan 

Pengemasan 

dan barkoting 

product produk 

 Optimalisasi 

Budidaya Jamur 

lokal sebagai 

usaha 

diversifikasi 

sumber protein 

pangan 

masyarakat 

Identifkasi jamur 

lokal sebagai 

sumber 

konsumsi 

Kajian berbagai 

media biakan 

guna 

pengoptimalan 

pertumbuhan 

miselium 

berbagai jenis 

jamur lokal 

Kajian berbagai 

media biakan 

guna 

pengoptimalan 

pertumbuhan 

miselium 

berbagai jenis 

jamur lokal 

(lanjutan) 

Kajian berbagai 

media budidaya 

(baglog) guna 

pengoptimalan 

produksi pada 

berbagai jenis 

jamur lokal 

Penanganan 

pasca panen 

berbagai jenis 

jamur lokal 

 Studi ketahanan 

cekaman 

kekeringan 

pada tanaman 

kakao 

Karakterisasi 

morfologi dan 

fisiologi klon 

tanaman kakao 

Uji kompabilitas 

self dan cross 

breeding klon 

kakao 

Seleksi bibit 

inbreed klon 

kakao tahan 

kekeringan 

Pengujian dan 

Evaluasi 

markah genetik 

klon kakao 

tahan 

kekeringan 

Pengujian galur 

harapan kakao 

berdaya hasil 

tinggi dan 

toleran 

kekeringan 

 Pemanfaatan Teknologi Teknologi Teknologi Teknologi Fabrikasi 
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Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Biodiversitas 

Lokal 

ekstraksi, 

isolasi, dan 

purifikasi 

senyawa / 

komponen 

bioaktif untuk 

nutrisi, 

suplemen, dan 

pangan 

kesehatan 

formulasi dan 

produksi 

pangan 

fungsional 

preservasi 

(pembekuan, 

pengeringan, 

dan 

pengawetan) 

kemasan dan 

formulasi 

produk. 

peralatan 

industri berbasis 

teknologi dan 

sumber daya 

lokal. 

Peningkatan 

Mutu produk 

pangan lokal 

Teknologi pasca 

panen padi 

beras merah 

menuju produk 

unggulan 

berdaya saing 

Karakterisasi 

jenis padi  

unggul dengan 

nilai potensi 

hasil tinggi 

Identifikasi jenis 

padi beras 

merah unggul 

dengan nilai gizi 

tinggi 

Mempertahanka

n nilai gizi 

dengan 

rekayasa teknik 

pengupasan 

kulit ari padi 

beras merah 

Pelepasan 

produk beras 

merah 

berdasarkan 

nilai kebutuhan 

dan kesukaan 

masyarakat  

Manajemen 

pemasaran 

produk 

berasmerah 

unggul berdaya 

saing 

 Rancang 

bangun alat-alat 

pengolahan 

hasil pertanian 

Rancang 

bangun 

pengering lada 

Pengaruh suhu 

dan jenis bahan 

terhadap mutu 

lada 

Rancang 

bangun detilasi 

minyak atsiri 

Produksi minyak 

atsiri dengan 

berbagai 

macam metode 

destilasi 

Minyak wangi 

berbahan baku 

lada 
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Sub Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

 Rancang 

bangun alat-alat 

pengolahan 

hasil pertanian 

Rancang 

bangun alat 

pengering 

bumbu dapur 

Rancang 

bangun ala 

tpengolah 

makanan 

Analisa material 

alat pengolah 

makanan 

Optimalisasi 

pembuatan alat 

pengolah 

makanan 

Mesin pengolah 

makanan 

 Pengembangan 

bahan 

cadangan 

mineral indistri 

di lahan sub 

optimal 

Inventarisasi sumber daya mineral Identifikasi sumber daya mineral 

industri 

Analisis nilai 

ekonomis 

cadangan 

mineral industri 

 

 

2. PENCIPTAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBAHARUKAN 

Konsep pemikiran: Mengembangkan sumber energi bagi masyarakat berbasis keunggulan lokal 

Topik Unggulan 2016 2017 2018 2019 2020 

Rekayasa 

pemanfaatan Energi 

Lokal Terbarukan 

untuk Pembangkit 

Listrik 

Identifikasi potensi Energi Lokal 

terbarukan 

Studi Kelayakan 

Sosial, Ekonomi dan 

Teknis Pembangkit 

Listrik Energi Lokal 

terbarukan 

Rekayasa teknologi 

Pembangkit Listrik 

Energi Lokal 

terbarukan 

Terwujudnya 

Pembangkit Listrik 

Energi Lokal 

terbarukan modular 

atau terintegrasi  

Pengembangan Identifikasi Pemodelan Implementasi hasil Pemantauan sistem Kelayakan sistem 
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Topik Unggulan 2016 2017 2018 2019 2020 

sistem pembangkit 

hybrid 

sistem 

pembangkit 

listrik hibrid 

sistem 

pembangkit 

listrik hybrid 

pemodelan 

pembangkit listrik 

hybrid 

pemodelan 

pembangkit listrik 

hybrid 

pemodelan 

pembangkit listrik 

hybrid 

Pengembangan 

sistem pembangkit 

listrik berbasis 

biomassa  

 

Identifikasi potensi daerah 

sebagai pembengkit listrik 

berbasis biomassa 

Rancang bangun 

sistem pembangkit 

listrik berbasis 

biomassa 

Implementasi sistem 

pembangkit listrik 

biomassa 

Tercapainya  sistem 

pembangkit listrik 

untuk menunjang 

kebutuhan 

masyarakat 

Identifikasi 

sumber daya 

local berpotensi 

untuk energi 

Teknologi 

produksi 

biomassa, 

biofuel, dan 

biogas 

berbasis 

sumber daya 

alam lokal 

Karakterisasi dan 

fungsionalisasi 

biomassa, biofuel dan 

biogas. 

Kajian ekonomi, 

aspek finansial, 

efisiensi energi dan 

analisis keberlanjutan 

Aplikasi biomassa, 

biofuel dan biogas 

pada skala rumah 

tangga dan industri 

Potensi 

penggunaansampah 

sebgai alternative 

sumber energi 

Sampah sbg alternative sumber 

energi padat melalui 

pengarangan 

Pengaruh bentuk , 

tekanan dan ukuran 

arang terhadap 

energi 

Pengaruh suhu, 

bahan  dan porous 

terhadap proses 

pengarangan 

Sampah sbg 

alternative sumber 

energi 

Identifikasi Perbandinga Biogas sebagai Kompor biogas Pembangkit listrik 
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Topik Unggulan 2016 2017 2018 2019 2020 

bahan biogas n bahan 

biogas 

energy alternative 

dan pupuk air 

berbahan baku 

biogas 

Pemanfaatan  energi  

surya   

 

Identifikasi 

polimer dan 

nanomaterial 

sel surya 

Karakterisasi 

polimer dan 

nanomaterial 

sel surya 

Fungsionalisasi 

bahan polimer dan 

nanomaterial 

Perancangan dan 

modifikasi polimer 

dan nanomaterial 

untuk aplikasi EBT 

Aplikasi polimer dan 

nanomaterial pada 

skala industri. 

Rekayasa turbin guna 

mendukung 

pengembangan 

energy baru 

terbarukan 

 Rancang 

bangun 

turbine ngin 

Design sudu turbin 

angin 

Turbin angina 

sebagai sumber 

energy alternatif 

Turbin angina 

sebagai pembangkit 

listrik 

Pengembangan 

sumber energy listrik  

Identifikasi 

sumber daya 

alam lokal 

Teknologi 

pembuatan 

membrane 

berbasis 

sumber daya 

alam local 

Perancangan dan 

modifikasi membran 

untuk aplikasi di 

bidang energy baru 

dan terbarukan 

Karakterisasi dan 

fungsionalisasi 

membran. 

Aplikasi membran 

(penjernih air, baterai, 

dll). 
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Topik Unggulan 2016 2017 2018 2019 2020 

Usaha mengurangi 

keretgantungan 

terhadap energy fosil 

Bahanbakar Premium pertamax 

premium dan LPG 

terhadapemisi 

Perbandingan 

campuran Bahan 

bakar pertamax 

premium dan LPG 

terhadapemisi 

Penggunaan turbo 

Bahan bakar 

mengurangi bahan 

bakar dan emisi 

Efesiensi 

Penggunaan Bahan 

bakar pertamax 

premium dan LPG 

serta turbo 

mengurangi bahan 

bakar dan emisi 

 Prototype 

Kendaraan 

Ramah 

Lingkungan 

Desain Body 

Aerodinamis Mobil 

Ramah Lingkungan 

Analisa stabilitas 

Kendaraan Ramah 

Lingkungan 

Analisa performa 

mobil ramah 

lingkungan 

 Pemetaan potensial sumber 

daya air panas di pulau Bangka 

dan Belitung 

Pemetaan potensial sumber daya air terjun di 

pulau Bangka dan Belitung 

Pemilihan dan 

rekayasa teknologi 

tepat guna sumber 

daya air panas dan 

air terjun 
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3. KEMARITIMAN (pengelolaan wilayah, SDM, SDA Pesisir dan kepulauan) 

Konsep pemikiran: Mengelola sumberdaya perairan kepulauan melalui pendekatan potensi lokal. 

No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pengelolaan 

dan 

pengembangan 

perikanan di 

wilayah pesisir 

secara terpadu 

(Biota potensial 

dan endemik 

kepulauaan 

Bangka 

Belitung, 

Habitat, dan 

Manusia)  

Kajian 

Identifikasi 

Daya dukung 

ekosistem 

Sumberdaya 

Ikan 

Pengembang

an zona 

terpadu 

pendidikan 

maritim 

Bangka 

Belitung dan 

tingkat 

nasional 

 

kajian kelimpahan 

SD ikan ekonomis 

penting 

Lanjutan kajian 

kelimpahan SD 

ikan ekonomis 

penting 

Inventarisasi 

SDA pesisir 

ragam endemik 

Lanjutan 

kajian 

kelimpahan 

SD ikan 

ekonomis 

penting 

Basis data 

keanekaraga

man genetik 

Bangka 

Belitung 

Kajian 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

cumi-cumi 

Kajian 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

cumi-cumi 

Kajian 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

udang-

udangan 

Kajian 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

udang-

udangan 

Kajian 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

ikan pelagis 

kecil, 

demersal  

Kajian 

Pemanfaatan 

sumberdaya 

ikan pelagis 

kecil, demersal 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Pemetaan kondisi 

terumbu karang di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Pemetaan 

kondisi terumbu 

karang basis 

data spasial di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Usaha 

perbaikan 

terumbu 

karang di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka 

Belitung 

Lanjutan 

usaha 

perbaikan 

terumbu 

karang di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka 

Belitung 

Monitoring dan 
eveluasi 
terhadap 
usaha 
perbaikan 
terumbu 
karang 

Pengembangan 

studi kemaritiman 

Pengembang

an pusat studi 

kemaritiaman 

Pengembang

an produk 

kemaritiman 

Pengembanga
n produk 
ekspor 
kemaritiman 

Analisis 

ekologis 

terhadap 

konektivitas 

sumberdaya 

alam di 

wilayah 

kepulauan 

Lanjutan 

Analisis 

ekologis 

terhadap 

konektivitas 

sumberdaya 

alam di 

wilayah 

kepulauan                   

a 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Kajian daya 

dukung fisik 

SD ikan di 

pesisir pulau 

Bangka dan 

Belitung 

Kajian jumlah 

pulau dan pulau 

kecil di setiap 

Kabupaten/ Kota 

di Prov. Kep. 

Bangka Belitung 

Lanjutan Kajian 

jumlah pulau dan 

pulau kecil di 

setiap 

Kabupaten/ Kota 

di Prov. Kep. 

Bangka Belitung 

Kajian zonasi 

wilayah 

pesisir dan 

pulau-pulau 

kecildi Prov. 

Kep. Bangka 

Belitung 

Lanjutan 

kajian zonasi 

wilayah 

pesisir dan 

pulau-pulau 

kecil di Prov. 

Kep. Bangka 

Belitung 

Lanjutan kajian 

zonasi wilayah 

master plan 

renstra dan 

renop pesisir 

dan pulau-

pulau kecil di 

Prov. Kep. 

Bangka 

Belitung 

Kajian jumlah 

pangkalan 

pendaratan ikan 

dan fasilitas 

penunjang di 

setiap Kabupaten 

Kota di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Lanjutan kajian 

jumlah pangkalan 

pendaratan ikan 

di setiap 

Kabupaten Kota 

di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Pemanfaatan 

lestari 

sumberdaya 

ikan berbasis 

potensi lokal 

Analisis 

peningkatan 

produksi ikan hasil 

tangkapan 

Analisis 

Penerapan 

teknologi dalam 

peningkatan 

produksi ikan 

berdasarkan 

Analisis 

Penerapan 

teknologi 

dalam 

peningkatan 

produksi ikan 

Modifikasi alat 

tangkap dan 

alat bantu 

penangkapan 

ikan dalam 

peningkatan 

Lanjutan 

Modifikasi alat 

tangkap dan 

alat bantu 

penangkapan 

ikan dalam 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

kearifan lokal 

(rumpon sawit, 

lacuda) 

berdasarkan 

kearifan lokal 

(rumpon 

sawit, lacuda) 

kualitas dan 

kuantitas ikan 

hasil 

tangkapan 

- Wisata 
pancing 

- Cold 
storage 

peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas ikan 

hasil 

tangkapan 

Identifikasi dan 

Pemetaan area 

tangkapan ikan 

untuk nelayan 

Lanjutan 

identifikasi dan 

Pemetaan area 

tangkapan ikan 

untuk nelayan 

Studi 

karakteristik 

sistem 

komunikasi 

nelayan 

Perancangan 

sistem 

komunikasi 

terintegrasi 

untuk nelayan  

Sistem 

komunikasi 

terpadu untuk 

nelayan guna 

meningkatkan 

daya saing 

Kajian cost-

benefit 

sumber daya 

ikan 

Pemetaan 

pemanfaatan 

sumber daya ikan 

secara ekonomis 

Analisis cost-

benefit bagi 

kegiatan 

pemanfaatn 

sumber daya 

ikan 

Lanjutan 

Analisis cost-

benefit bagi 

kegiatan 

pemanfaatan 

sumber daya 

ikan 

Strategi cost-

benefit bagi 

kegiatan 

pemanfaatan 

sumber daya 

ikan 

Evaluasi dan 

pelaporan 

akuntansi 

terkait 

perhitungan 

Analisis cost-

benefit bagi 

kegiatan 

pemanfaatn 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

sumber daya 

ikan 

Peningkatan 

aktivitas 

KUBE 

(kelompok 

usaha 

bersama) 

dibidang 

sumber daya 

ikan 

Value added of 

fish (diversifikasi 

produk perikanan) 

 

Pengolahan ikan 

menjadi produk 

berdaya saing 

(Penanganan, 

pengepakan dan 

pemasaran)  

 

Pembentukan 

KUBE 

dibidang 

sumber daya 

ikan 

Diversifikasi 

produksi 

olahan 

sumber daya 

ikan dan 

strategi 

bauran 

pemasaran 

melalui 

koperasi 

Strategi 

manajemen 

pemasaran 

melalui 

koperasi 

secara 

nasional 

Inventarisasi 

biodiversitas 

sumber daya 

alam/genetik 

Pengembangan/ Peningkatan 

sumber daya alam 

Produk 

unggulan 

IPTEK 

Implementasi 

pada 

masyarakat / 

industri 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Budidaya 

Perairan 

(Kerapu, 

rumput laut, 

cumi-cumi, 

teripang) 

Kajian budidaya 

Kerapu, rumput 

laut, cumi-cumi, 

teripang 

Kajian teknik 

budidaya ikan 

kerapu, rumput 

laut dan tripang 

Lanjutan 

Kajian teknik 

budidaya ikan 

kerapu, 

rumput laut 

dan tripang 

Kajian 

pengelohan 

produk dan 

pemasaran 

pemasaran 

ikan kerapu 

rumput laut 

dan tripang  

Pembentukan 

Desa binaan 

budidaya ikan 

kerapu rumput 

laut dan 

tripang 

Rekayasa 
teknologi 
dan budidaya ikan 
secara terpadu 
(penangkapan dan 
budidaya) dengan 
memanfaatkan 
perairan laut 
dengan komoditi : 

Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi 
dan budidaya 
ikan secara 
terpadu 
(penangkapan 
dan 
budidaya) 

Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi 
dan budidaya 
ikan secara 
terpadu 
(penangkapan 
dan 
budidaya) 

Rekayasa 
teknologi 
pengemasan 
dan 
permasaran 
hasil 
budidaya 
laut berbasis 
ekspor 

Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi 
pengemasan 
dan 
permasaran 
hasil budidaya 
laut berbasis 
ekspor 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

kerapu, kakap, 
cumi-cumi, rumput 
laut, baronang, 
udang-udangan, 
kerang-kerangan 

dengan 
memanfaatkan 
perairan laut 
dengan komoditi 
: 
kerapu, kakap, 
cumi-cumi, 
rumput 
laut, baronang, 
udang-udangan, 
kerang-kerangan 

dengan 
memanfaatka
n 
perairan laut 
dengan 
komoditi : 
kerapu, 
kakap, 
cumi-cumi, 
rumput 
laut, 
baronang, 
udang-
udangan, 
kerang-
kerangan 

Rekayasa 
Pengolahan 
Hasil Laut 
yang 
berorientasi 
ekspor 

Lanjutan 
Rekayasa 
Pengolahan 
Hasil Laut 
yang 
berorientasi 
ekspor 

Pemetaan dan 
analisis hasil-hasil 
laut yang munjang 
kegiatan budidaya 
ikan dan bidang 
bidang 
keilmuwan 
lainnya 

- Rekayasa 
teknologi 
pemanfaatan 
hasil 
laut yang 
menunjang 
kegiatan 
budidaya 
ikan 
- Rekayasa 
teknologi 

- Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi 
pemanfaatan 
hasil laut yang 
menunjang 
kegiatan 
budidaya ikan 
- Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi 

- Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi 
pemanfaatan 
hasil laut 
yang 
menunjang 
kegiatan 
budidaya ikan 
- Lanjutan 
Rekayasa 

- Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi 
pemanfaatan 
hasil laut yang 
menunjang 
kegiatan 
budidaya ikan 
- Lanjutan 
Rekayasa 
teknologi untuk 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

untuk 
menemukan 
senyawa bioaktif 
hasil laut lokal 
untuk menunjang 
bidang-bidang 
keilmuwan yang 
lain. 
- Pertanian 
- Kedokteran 
- Industri 

untuk 
menemukan 
senyawa 
bioaktif hasil 
laut lokal 
untuk 
menunjang 
bidang-bidang 
keilmuwan 
yang lain. 
- Pertanian 
- Kedokteran 
- Industri 
 

teknologi 
untuk 
menemukan 
senyawa 
bioaktif hasil 
laut lokal 
untuk 
menunjang 
bidang-
bidang 
keilmuwan 
yang lain. 
- Pertanian 
- Kedokteran 
- Industri 

menemukan 
senyawa 
bioaktif 
hasil laut lokal 
untukmenunja
ng 
bidang-bidang 
keilmuwan 
yang 
lain. 
- Pertanian 
- Kedokteran 
- Industri 
 
 
 

Kajian efektifitas 

atraktor cumi 

sebagai dasar 

budidaya cumi-

cumi 

Lanjutan Kajian 

efektifitas 

atraktor cumi 

sebagai dasar 

budidaya cumi-

cumi 

Lanjutan 

Kajian 

efektifitas 

atraktor cumi 

sebagai dasar 

budidaya 

cumi-cumi 

Perintisan 

Budidaya 

cumi-cumi 

Pembentukan 

Desa binaan 

dalam 

budidaya cumi-

cumi                                   

llllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllll

l 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

2 Penanggulanga

n Pencemaran 

lingkungan 

(Identifikasi, 

pengendalian, 

pengelolaan) 

Identifikasi 

Pencemaran 

perairan 

Kajian dampak 

pasca timah dan 

penanganan 

perbaikan kualitas 

air 

Lanjutan Kajian 

dampak pasca 

timah dan 

penanganan 

perbaikan 

kualitas air 

Pemetaan 

Wilayah 

dampak 

penambangan 

timah 
Tindak lanjut 

perbaikan 

mutu 

lingkungan 

tahap I 

Tindak lanjut 

perbaikan 

mutu 

lingkungan 

tahap II 
Deteksi awal 

pencemaran 

lingkungan 

Pemetaan 

potensi risiko 

pencemaran 

lingkungan 

Strategi 

penanggulang

an 

pencemaran 

lingkungan 

Pengendalian 

pencemaran 

perairan 

Pengendalian 

bakteri patogen 

pada limbah cair 

menggunakan 

bakteriofag 

Lanjutan 

Pengendalian 

bakteri patogen 

pada limbah cair 

menggunakan 

bakteriofag 

Lanjutan 

Pengendalian 

bakteri 

patogen pada 

limbah cair 

menggunakan 

bakteriofag 

Lanjutan 

Pengendalian 

bakteri 

patogen pada 

limbah cair 

menggunaka

n bakteriofag 

Lanjutan 

Pengendalian 

bakteri 

patogen pada 

limbah cair 

menggunakan 

bakteriofag 

Pengenalan 

metode perbaikan 

ekosistem dan 

kualitas air 

Lanjutan 

Pengenalan 

metode 

perbaikan 

Lanjutan 

pengenalan 

metode 

perbaikan 

Monitoring 

dan evaluasi 

pelaksanaan 

pengendalian 

Lanjutan 

Monitoring dan 

evaluasi 

pelaksanaan 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 93 

 

No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

(rehabilitasi, filtrasi 

air minum, 

pemanfaatan 

lahan pasca 

tambang) 

ekosistem dan 

kualitas air 

(rehabilitasi, 

filtrasi air minum, 

pemanfaatan 

lahan pasca 

tambang) 

ekosistem dan 

kualitas air 

(rehabilitasi, 

filtrasi air 

minum, 

pemanfaatan 

lahan pasca 

tambang) 

pencemaran 

perairan dan 

biota 

didalamnya 

pengendalian 

pencemaran 

perairan dan 

biota 

didalamnya 

Perbaikan 

ekosistem laut 

menuju 

pembangunan 

berkelanjutan 

Pemetaan 

kawasan 

pertambangan di 

laut wilayah 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Pemetaan 

kerusakan 

ekosistem 

pesisir dan 

laut akibat 

kegiatan 

penambangan 

Rekayasa 

teknologi 

penanggulan

gan 

kerusakan 

ekosistem 

pesisir dan  

laut 

Implementasi 

teknologi 

pemulihan 

ekosistem laut 

untuk kegiatan 

produktif (skala 

kecil) 

Pengelolaan 

Air Asam 

Tambang 

Timah 

Eksplorasi dan 

Identifikasi mikrob 

Air Asam 

Tambang 

Lanjutan 

Eksplorasi dan 

Identifikasi 

mikrob Air Asam 

Tambang 

Analisis dan 

screening 

mkrob air 

asam 

tambang 

Uji mikrob air 

asam 

tambang 

skala lab dan 

skala 

lapangan 

Pengelolaan 

Air Asam 

Tambang 

Timah 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

3 Pengembangan 

wisata bahari 

(perintisan dan 

pengelolaan) 

Printisan 

Wisata 

berbasis 

sumberdaya 

perairan lokal 

 

Identifikasi daya 

dukung dan daya 

tampung wisata 

snorkling dan 

diving 

Lanjutan 

Identifikasi daya 

dukung dan daya 

tampung 

wisatasnorkling 

dan diving 

Lanjutan 

Identifikasi 

daya dukung 

dan daya 

tampung 

wisata 

snorkling dan 

diving 

Analisis 

pengembang

an 

wisatasnorklin

g dan diving 

Terbentuknya 

desa binaan 

sebagai spot 

snorkeling dan 

diving 

Pemetaan Potensi 

Ekowisata  

 

Identifikasi 

Potensi dan 

Strategi 

Pengembangan 

Ekowisata  

 

Pengelolaan 

Sumberdaya 

Pesisir Untuk 

Pengembang

an Ekowisata 

Bahari  

 

Strategi  
Ekowisata 
Bahari 
Sebagai 
Pendekatan 
Pengembang
an Produk 
Wisata 
Berkelanjutan  

Strategi  
Ekowisata 
Bahari 
Sebagai 
Pendekatan 
Pengembanga
n Produk 
Wisata 
Berkelanjutan  

Perintisan 

kawasan wisata 

berbasis budidaya 

ikan lokal 

Lanjutan 

Perintisan 

kawasan wisata 

berbasis 

budidaya ikan 

lokal 

Lanjutan 

Perintisan 

kawasan wisata 

berbasis 

budidaya ikan 

lokal 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Perintisan 

kawasan 

wisata berbasis 

budidaya ikan 

lokal 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Perintisan 

kawasan wisata 

berbasis 

budidaya ikan 

lokal 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Pengelolaan 

wisata bahari 

Peran 

kelembagaan 

dalam 

pengelolaan 

kawasan wisata 

Pengelolaan 

sampah, 

transportasi, 

telekomunikasi 

dan keruangan di 

kawasan wisata 

Lanjutan 

Pengelolaan 

sampah, 

transportasi, 

telekomunikas

i dan 

keruangan di 

kawasan 

wisata 

Analisis 

Efektifitas 

Kebijakan 

dalam 

pengelolaan 

wisata bahari 

Lanjutan 

Analisis 

Efektifitas 

Kebijakan 

dalam 

pengelolaan 

wisata bahari 

Pemetaan potensi 
sumberdaya 
perairan guna 
menunjang 
kemandirian 
sosial, politik dan 
ekonomi berbasis  
pengembangan 
wisata bahari  

Lanjutan 
pemetaan dan 
identifikasi 
potensi 
sumberdaya 
perairan bagi 
pengembangan 
wisata bahari 

Upaya 
pemanfaatan 
potensi 
sumberdaya 
perairan guna 
menunjang 
perekonomian 
masyarakat 

Potensi modal 
sosial dan 
kearifan lokal 
masyarakat 
dalam 
mengelola 
sumberdaya 
perairan guna 
menunjang 
kebutuhan 
masyarakat 

Strategi 
penguatan 
sosial ekonomi 
masyarakat 
berbasis 
sumberdaya 
pariwisata 
bahari 

Pengembangan 

pariwisata 

maritim dan 

geowisata 

Strategi 

Pengembang

an dan Model 

ekonomi 

Pengembang

an teknologi 

informasi 

untuk 

Strategi 

menuju 

destinasi 

pariwisata  
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

masyarakat 

pesisir 

meningkatkan 

daya saing di 

Bangka 

Belitung 

 

Event –event 

bahari 

Identifikasi valuasi 

ekonomi 

ekowisata bahari 

Analisis cost-

benefit bagi 

kegiatan 

ekowisata bahari 

Analisis cost-

benefit bagi 

kegiatan 

ekowisata 

bahari 

Penerapan 

Travel Cost 

Method pada 

Obyek 

Ekowisata 

Pesisir 

Penerapan 

Travel Cost 

Method pada 

Obyek 

Ekowisata 

Pesisir 

4 Teknologi 

pengolahan , 

UMKM dan 

pemasaran hasil 

perikanan dan 

kelautan 

Efektifitas 

Penerapan 

teknologi 

dalam 

pengolahan 

hasil 

perikanan 

khas Bangka 

Belitung  

Pemberdayaan 

masyarakat dalam 

pengolahan hasil 

perikanan khas 

Bangka Belitung 

Lanjutan 

Pemberdayaan 

masyarakat 

dalam 

pengolahan hasil 

perikanan khas 

Bangka Belitung 

 

Lanjutan 

Pemberdayaa

n masyarakat 

dalam 

pengolahan 

hasil 

perikanan 

khas Bangka 

Belitung 

Lanjutan 

Pemberdayaa

n masyarakat 

dalam 

pengolahan 

hasil 

perikanan 

khas Bangka 

Belitung 

Lanjutan 

Pemberdayaan 

masyarakat 

dalam 

pengolahan 

hasil perikanan 

khas Bangka 

Belitung 

Identifikasi potensi 

komoditas pada 

Identifikasi 

potensi 

komoditas pada 

Pemberdayaa

n perempuan 

dalam 

Penguatan 

modal sosial 

masyarakat 

Penguatan 

Relasi sosial 

antara 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

masyarakat pesisir masyarakat 

pesisir 

peningkatan 

kualitas hidup 

masy pesisir 

pesisisr pemerintah 

dengan 

masyarakat 

pesisir 

Riset teknologi 

pengolahan hasil 

perikanan di 

wilayah kepulauan 

(teripang, temilok 

dan biota endemik 

Bangka Belitung) 

Penerapan 

bioteknologi 

perikanan dan 

kelautan Bangka 

Belitung  

Monitoring 

dan evaluasi 

Penerapan 

bioteknologi 

perikanan dan 

kelautan 

Bangka 

Belitung 

Lanjutan 

Monitoring 

Penerapan 

bioteknologi 

perikanan 

dan kelautan 

Bangka 

Belitung  

Lanjutan 

Monitoring dan 

Penerapan 

bioteknologi 

perikanan dan 

kelautan 

Bangka 

Belitung 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

Kajian 

akuntasi audit 

Pengembang

an dan Tata 

Kelola 

internal 

Koperasi dan 

UMKM 

wilayah 

pesisir 

Pemetaan potensi 
Koperasi dan 
UMKM serta 
lembaga 
penunjang lainnya 

Pengembangan 

dan Tata Kelola 

internal Koperasi 

dan UMKM serta 

lembaga 

penunjang 

lainnya 

Audit 

Pelaksanaan 

pengembanga

n dan tata 

kelola 

Koperasi dan 

UMKM serta 

lembaga 

penunjang 

lainnya 

Implementasi 

pelaksanaan 

rekomendasi 

hasil audit 

pengembang

an dan tata 

kelola 

Koperasi dan 

UMKM serta 

lembaga 

penunjang 

lainnya 

Implementasi 

pelaksanaan 

rekomendasi 

hasil audit 

pengembanga

n dan tata 

kelola 

Koperasi dan 

UMKM serta 

lembaga 

penunjang 

lainnya 

Pemasaran 

SD ikan 

Kajian pemasaran 

ikan di wilayah 

Kepulauan 

Lanjutan kajian 

pemasaran ikan 

di wilayah 

Kepulauan 

Kajian 

Pengendalian 

Inflasi SD Ikan 

Di Wilayah 

Kepulauan 

Lanjutan 

Kajian 

Pengendalian 

Inflasi SD 

Ikan Di 

Wilayah 

Kepulauan 

Pembentukan 

koperasi 

binaan dalam 

mengatasi 

masalah 

pemasaran di 

wialyah 

kepulauan 

Identifikasi nilai 

ekonomis dan 

Identifikasi nilai 

ekonomis dan 

Audit 

lingkungan 

Audit 

lingkungan 

Implementasi 

hasil Audit 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

akuntabilitas CSR akuntabilitas 

CSR 

mengenai nilai 

ekonomis dan 

akuntabilitas 

CSR 

mengenai 

nilai ekonomis 

dan 

akuntabilitas 

CSR 

lingkungan 

mengenai nilai 

ekonomis dan 

akuntabilitas 

CSR 

Identifikasi potensi 

sumberdaya 

perikanan 

Pengelolaan dan 

value added 

produk sumber 

daya perikanan 

Pengelolaan 

dan value 

added produk 

sumber daya 

perikanan 

Strategi 

peningkatan 

daya saing 

produk 

sumberdaya 

perairan 

Strategi 

peningkatan 

daya saing 

produk 

sumberdaya 

perairan 

Pemberdaya
an 
masyarakat 
lokal 
kemaritiman 
berbasis 
budidaya 
perairan 

Analisis potensi 
perairan di Bangka 
Belitung bagi 
peruntukan 
budidaya perairan 

1. Rekayasa 
manajemen dan 
teknologi 
budidaya bagi 
masyarakat 
pembudidaya 
ikan 
2. Rekayasa 
teknologi 
pembuatan 
pakan 
ikan (pellet) 
3. Rekayasa 

Lanjutan 
Rekayasa 
manajemen 
dan teknologi 
budidaya bagi 
masyarakat 
pembudidaya 
ikan 

Lanjutan 
Rekayasa 
manajemen 
dan teknologi 
budidaya bagi 
masyarakat 
pembudidaya 
ikan 

Rekayasa 
teknologi 
pengolahan 
hasil 
kegiatan 
budidaya ikan 
oleh 
masyarakat 
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No Tema 
Topik 

Penelitian 
2016 2017 2018 2019 2020 

teknologi 
peningkatan 
kesehatan ikan 

Pemanfaatan 
Kolong 
untuk 
Budidaya 
Perairan 

Rekayasa 
teknologi 
untuk perbaikan 
kualitas air kolong 
sebagai media 
budidaya ikan 

Penggunaan 
teknologi untuk 
memanfaatkan 
kolong sebagai 
media budidaya 
ikan 

- 
Pemanfaatan 
kolong bekas 
tambang 
untuk 
meningkatkan 
kapasitas 
produksi 
budidaya ikan. 
- Sistem 
budidaya ikan 
dengan 
menggunakan 
Keramba 
Jaring 
Apung 
- Sistem 
Budidaya ikan 
Dengan 
menggunakan 
kolam buatan 

Penggunaan 
Teknologi 
terpadu 
(terintegrasi) 
untuk 
meningkatkan 
kapasitas 
produksi 
budidaya 
ikan. 

- Lanjutan 
Penggunaan 
Teknologi 
terpadu 
(terintegrasi) 
untuk 
meningkatkan 
kapasitas 
produksi 
budidaya ikan. 
- Penciptaan 
jejaring pasar 
ikan hasil 
budidaya 
dengan 
memanfaatkan 
kolong 
- Jejaring 
pembuatan 
stake holder 
perikanan 
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4. SOSIAL HUMANIORA 

Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

Pemberdaya-

an dan 

Penguatan 

modalitas 

masyarakat 

lokal 

 

Model nilai dan 

budaya 

masyarakat 

bangka-belitung 

untuk 

meningkatkan 

daya saing 

Identifikasi nilai 

dan budaya 

masyarakat 

babel 

Model nilai dan 

budaya 

masyarakat babel 

Strategi 
Membangun 
nilai kreativitas 
dan inovasi 
masyarakat 
bangka 
belitung 

 

Implementasi 
Strategi 
Membangun 
nilai kreativitas 
dan inovasi 
masyarakat 
bangka belitung 

Sustained 
competitive 
advantage 
melalui 
kreativitas dan 
inovasi 
masyarakat 
bangka 
belitung 

 Akutansi 

Masyarakat 

Desa 

Identifikasi 

persoalan 

akutansi desa 

Desain akutansi 

dan sistem 

informasi 

akutansi desa 

Implementasi 

akutansi desa 

Model 

pelaksanaan 

akutansi desa 

Evaluasi 

pelaksanaan 

akutansi desa 

 Pembangunan 

masyarakat 

berbasis 

ekonomi syariah  

 

Identifikasi  

zakat daerah 

Analisis 

Pengembangan 

zakat untuk 

pembangunan 

ekonomi daerah 

Analisis 
Pengembanga
n zakat untuk 
pembangunan 
ekonomi 
daerah 

Implementasi 
Pengembangan 
zakat untuk 
pembangunan 
ekonomi daerah 

Implementasi 
Pengembanga
n zakat untuk 
pembangunan 
ekonomi 
daerah 

 Kajian dan 

penerapan 

pengetahuan 

Pemetaan 

kesadaraan 

perpajakan bagi 

Analisis tingkat 

kesadaran 

masyarakat 

Analisis 
tingkat 
pemahaman 

Strategi 
penerapan 
kebijakan untuk 

Implementasi 
kebijakan 
untuk 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

perpajakan 

terbaru (up-to 

date) bagi 

masyarakat 

lokal 

masyarakat 

lokal 

terkait 

pemahaman 

perpajakan 

masyarakat 
tentang 
perpajakan 

peningkatan 
kesadaran dan 
pengetahuan 
masyarakat 
dalam 
perpajakan 

peningkatan 
kesadaran dan 
pengetahuan 
masyarakat 
dalam 
perpajakan 

 Pemberdaayan 

Masyarakat 

berbasis 

pendidikan 

Pemetaan 

budaya literasi 

dan pendidikan 

di masyarakat 

Babel 

Pemetaan 

budaya literasi 

dan pendidikan di 

masyarakat 

Babel 

Pengembangan 

model alternatif 

pendidikan 

bermasis 

masyarakat 

Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat 

terhadap 

pendidikan di 

Babel 

Pembinaan 

pendidikan pada 

masyarakat 

pelosok Babel 

 

 kebenaran, 

logika, simbol 

dan makna 

bahasa lokal 

analisis makna 

kata dalam 

frasa, klausa 

dan kalimat 

analisis dan 

model makna 

kata dalam frasa, 

klausa dan 

kalimat 

ambiguitas 

makna kata 

secara teoritik 

dan experiment 

ambiguitas 

makna kata 

secara teoritik 

dan experiment 

perumusan 

makna kata 

terhadap 

syntax/pragmati

k/phonologi/sem

antik 

 Bahasa Melayu 

Polinesia  

pemetaan 

bahasa-bahasa 

melayu 

polinesia 

pemetaan 

bahasa-bahasa 

melayu polinesia 

Variasi dan 

tipologi bahasa 

melayu 

polinesia 

Perbandingan 

bahasa-bahasa 

melayu 

polinesia 

Perbandingan 

bahasa-bahasa 

melayu 

polinesia 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

 Pengelolaan 

modal sosial 

masyarakat 

pesisir 

Pemetaan 

potensi modal 

sosial yang 

menunjang 

perekonomian 

Lanjutan 

pemetaan potensi 

modal sosial 

yang menunjang 

perekonomian 

Pemberdayaan 

masyarakat 

pesisir berbasis 

modal sosial 

Penguatan 

kemandirian 

sosial ekonomi 

masyarakat 

pesisir 

Upaya 

mewujudkan 

masyarakat 

pesisir yang 

mandiri dari sisi 

sosial, ekonomi, 

politik dan 

budaya 

 bahasa-bahasa 
mantra/ 
penggunaan 
bahasa dalam 
media massa/ 
pemakaian 
bahasa dalam 
pidato, orasi dll 

Analisis 
Wacana 
lisan/tulisan dan 
kritik wacana 

analisis wacana 
lisan/tulisan kritis 

ideologi genre 
sebuah wacana 
lisan/ tulisan 

Implikatur 
wacana 
lisan/tulisan 

dampak/pengar
uh  wacana 
lisan/tulisan 
terhadap sosial 
kemasyarakatan 

 Kelembagaan 

Non 

Governmental 

Organization 

(NGO) Dalam 

Mendukung 

pelestarian 

lingkungan 

Identifikasi 

watak dan pola 

organisasi 

lingkungan di 

Babel 

Relasi sosial 

antara organisasi 

pusat dan daerah 

Hubungan 

antara NGO, 

masyarakat dan 

organisasi 

lingkungan 

Penguatan 

peran NGO 

dalam 

melestarikan 

lingkunfan di 

Babel 

Kelembagaan 

Non 

Governmental 

Organization 

(NGO) Dalam 

Mendukung 

pelestarian 

lingkungan 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

babel  babel  

 Pemberdayaan 

Potensi Lokal 

Kajian 

pemanfaatan 

tanaman lada 

sebagai obat 

herbal. 

Ekstraksi, Isolasi, 

Karakterisasi 

Komponen Aktif  

Senyawa yang 

terkandung pada 

tanaman lada 

Uji Aktivitas 

senyawa Aktif 

pada Tanaman 

Lada 

Formulasi 

produk obat 

herbal dari 

tanaman lada 

Pelatihan 

pembuatan obat 

herbal dari 

tanaman lada 

pada 

masyarakat. 

 Pemberdayaan 

Potensi Lokal 

Kajian 

pemanfaatan 

tanaman lada 

sebagai obat 

herbal. 

Ekstraksi, Isolasi, 

Karakterisasi 

Komponen Aktif  

Senyawa yang 

terkandung pada 

tanaman lada 

Uji Aktivitas 

senyawa Aktif 

pada Tanaman 

Lada 

Formulasi 

produk obat 

herbal dari 

tanaman lada 

Pelatihan 

pembuatan obat 

herbal dari 

tanaman lada 

pada 

masyarakat. 

 Pengelolaan 

Sumber Daya 

Air  (Kulong) 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

masysrakat di 

Propinsi 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Air (Kulong) 

mencangkup  

 Identifikasi 

Masalah , 

Analisis  

Pengelolaan 

Sumber Daya Air 

(Kulong) 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan 2), 

Analisis 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Air (Kulong) 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan 3), 

Analisis 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Air (Kulong) 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan 4), 

Analisis 

Pengelolaan 

Sumber Daya 

Air (Kulong) 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan 4), 

Analisis 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

(Kawasan 1) (Kawasan I&2), 

Solusi (kawasan 

I) 

(Kawasan 2&3), 

Solusi (kawasan 

2) 

(Kawasan 3&4), 

Solusi (kawasan 

3) 

(Kawasan 3&4), 

Solusi (kawasan 

4) 

 Pengelolaan 

wilayah pesisir 

pantai  untuk 

meningkatkan 

taraf hidup 

masysrakat di 

propinsi Bangka 

Belitung 

Pengelolaan 

Wilayah pesisir 

pantai 

mencangkup  

 Identifikasi 

Masalah , 

Analisis  

(Kawasan 1) 

Pengelolaan 

Wilayah pesisir 

pantai 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan 2), 

Analisis 

(Kawasan I&2), 

Solusi (kawasan 

I) 

 

Pengelolaan 

Wilayah pesisir 

pantai 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan3), 

Analisis 

(Kawasan 2&3), 

Solusi (kawasan 

2) 

 

Pengelolaan 

Wilayah pesisir 

pantai 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan 4), 

Analisis 

(Kawasan 3&4), 

Solusi (kawasan 

3) 

 

Pengelolaan 

Wilayah pesisir 

pantai 

mencangkup 

Identifikasi 

masalah 

(kawasan 4), 

Analisis 

(Kawasan 3&4), 

Solusi (kawasan 

4) 

dan pemetaan 

kawasan pesisr 

pantai 

 Kajian 

pemanfaatan  

sumber daya 

lokal  dan 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal dan 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal dan sumber 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal dan 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal dan 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal dan 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

sumber daya 

lain untuk 

meningkatkan 

daya dukung 

tanah guna 

memenuhi 

kehutuhan 

tempat tinggal 

masyarakat 

sumber daya 

lain untuk 

meningkatkan 

daya dukung 

tanah (material 

1) 

daya lain untuk 

meningkatkan 

daya dukung 

tanah (material 2) 

sumber daya 

lain untuk 

meningkatkan 

daya dukung 

tanah (material 

3) 

sumber daya 

lain untuk 

meningkatkan 

daya dukung 

tanah (material 

4) 

sumber daya 

lain untuk 

meningkatkan 

daya dukung 

tanah (material 

5) 

 Analisis 

pemanfaatan  

sumber daya 

lokal dalam 

perencanaan 

konstruksi 

menggunakan 

permodelan 

software  untuk 

meningkatkan 

kualitas 

bangunan  

 Analisis 

pemanfaatan  

sumber daya 

lokal dalam 

perencanaan 

konstruksi 

menggunakan 

permodelan 

software  

(material 1) 

Analisis 

pemanfaatan  

sumber daya 

lokal dalam 

perencanaan 

konstruksi 

menggunakan 

permodelan 

software  

(material 2) 

Analisis 

pemanfaatan  

sumber daya 

lokal dalam 

perencanaan 

konstruksi 

menggunakan 

permodelan 

software  

(material 3) 

Analisis 

pemanfaatan  

sumber daya 

lokal dalam 

perencanaan 

konstruksi 

menggunakan 

permodelan 

software  

(material 4) 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

 Analisis daya 

dukung tanah di 

pesisir pantai  

dan lahan bekas 

tambang di 

propinsi Bangka 

Belitung  

sebagai lahan 

hunian 

Analisis daya 

dukung tanah di 

pesisir pantai 

dan lahan bekas 

tambang di 

propinsi Bangka 

Belitung  

(kawasan  1) 

Analisis daya 

dukung tanah di 

pesisir pantai dan 

lahan bekas 

tambang di 

propinsi Bangka 

Belitung  

(kawasan  2) 

Analisis daya 

dukung tanah di 

pesisir pantai 

dan lahan bekas 

tambang di 

propinsi Bangka 

Belitung  

(kawasan  3) 

Analisis daya 

dukung tanah di 

pesisir pantai 

dan lahan bekas 

tambang 

propinsi Bangka 

Belitung  

(kawasan  4) 

Analisis daya 

dukung tanah di 

pesisir pantai 

dan lahan bekas 

tambang di 

propinsi Bangka 

Belitung 

(kawasan  5) 

dan pemetaan 

daya dukung 

tanah di pesisir 

pantai  serta 

lahan bekas 

tambang 

dipropinsi 

Bangka Belitung 

 Kajian 

Pengembangan 

Sistem 

Transportasi di 

Provinsi Bangka 

Belitung 

Identifikasi 

Permasalahan 

Sistem 

Transportasi  di 

Provinsi Bangka 

Belitung 

Analisis 

Pengembangan 

Sistem 

Transportasi  di 

Provinsi Bangka 

Belitung 

Analisis 

Lanjutan 

Pengembangan 

Sistem 

Transportasi  di 

Provinsi Bangka 

Alternatif – 

Alternatif 

Pengembangan 

Sistem 

Transportasi  di 

Provinsi Bangka 

Solusi 

Pengembangan 

Sistem 

Transportasi  di 

Provinsi Bangka 

Belitung 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

Belitung Belitung 

 Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal (tailing, 

granit,kolong,ke

rang , lada dll)  

dan sumber 

daya lain 

(termasuk 

bahan tambah) 

dalam pengujian 

bahan  untuk 

meningkatkan 

kualitas 

bangunan dan 

struktur 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal (tailing, 

granit,kolong,ke

rang , lada dll)  

dan sumber 

daya lain 

(termasuk 

bahan tambah) 

dalam pengujian 

bahan 

bangunan dan 

struktur 

(material 1) 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal (tailing, 

granit,kolong,kera

ng , lada dll)  dan 

sumber daya lain 

(termasuk bahan 

tambah) dalam 

pengujian bahan 

bangunan dan 

struktur 

(material 2) 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal (tailing, 

granit,kolong,ke

rang , lada dll)  

dan sumber 

daya lain 

(termasuk 

bahan tambah) 

dalam pengujian 

bahan 

bangunan dan 

struktur 

(material 3) 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal (tailing, 

granit,kolong,ke

rang , lada dll)  

dan sumber 

daya lain 

(termasuk 

bahan tambah) 

dalam pengujian 

bahan 

bangunan dan 

struktur 

(material 4) 

Kajian 

pemanfaatan 

sumber daya 

lokal (tailing, 

granit,kolong,ke

rang , lada dll)  

dan sumber 

daya lain 

(termasuk 

bahan tambah) 

dalam pengujian 

bahan 

bangunan dan 

struktur 

(material 5) 

 Analisis dan 

perencanaan 

elemen struktur 

yang 

memanfaatkan 

 Analisis dan 

perencanaan 

elemen struktur 

yang 

memanfaatkan 

Analisis dan 

perencanaan 

elemen struktur 

yang 

memanfaatkan 

Analisis dan 

perencanaan 

elemen struktur 

yang 

memanfaatkan 

Analisis dan 

perencanaan 

elemen struktur 

yang 

memanfaatkan 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

sumber daya 

lokal dan 

sumber daya 

lain (termasuk 

bahan tambah) 

dengan alat 

bantu software 

teknik 

sumber daya 

lokal dan sumber 

daya lain 

(termasuk bahan 

tambah) dengan 

alat bantu 

software teknik 

(material 1) 

sumber daya 

lokal dan 

sumber daya 

lain (termasuk 

bahan tambah) 

dengan alat 

bantu software 

teknik 

(material 2) 

sumber daya 

lokal dan 

sumber daya 

lain (termasuk 

bahan tambah) 

dengan alat 

bantu software 

teknik 

(material 3) 

sumber daya 

lokal dan 

sumber daya 

lain (termasuk 

bahan tambah) 

dengan alat 

bantu software 

teknik 

(material 4) 

       

Kebijakan 

dan 

demokrasi 

lokal 

 

Kajian akuntansi 

bagi partai 

politik 

 

Identifikasi 

parpol yang 

telah 

menerapkan 

pencatatan 

akuntasi 

Analisis parpol 

yang telah 

menerapkan 

PSAK akuntansi 

parpol 

Kajian 
kebijakan 
terkait 
penerapan 
PSAK 
akuntansi 
parpol 

Strategi dan 
Implementasi 
kebijakan 
terkait 
penerapan 
PSAK 
akuntansi 
parpol 

Monitoring dan 

evaluasi 

pelaporan 

terkait 

pencatatan 

PSAK pada 

parpol 

 Kajian ekonomi 

birokrasi 

Identifikasi 

persoalan 

birokrasi 

Budaya birokrasi 

dan 

kepemimpinan 

Stretegi 
reformasi 
birokrasi 

Menuju 
entrepreneur 
goverment 

Pembangunan 

IT dalam 

birokrasi 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 110 

 

Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

 lokal 

 sastra, ideologi 

dan kritik sastra 

Analisis gender 

dan sastra 

Analisis gender 

dan sastra 

peran sastra 

dalam 

masyarakat 

pengaruh sastra 

terhadap 

pembangunan 

masyarakat 

pengembangan 

sastra dalam 

masyarakat 

 Implementasi 

Praktik 

Demokrasi 

Lokal 

Identifikasi nilai-

nilai kearifan 

lokal di Bangka 

Belitung Bagi 

Kemajuan 

Demokrasi di 

Indonesia 

Lanjutan 

Identifikasi Nilai-

nilai Kearifan 

Lokal di Bangka 

Belitung bagi 

Kemajuan 

Demokrasi di 

Indonesia 

Analisis 

Pemanfaatan 

Potensi Nilai-

nilai Kearifan 

Lokal bagi 

Kemajuan 

Demokrasi 

Indonesia 

Pengembangan 
dan Penguatan 
Potensi Nilai-
nilai Kearifan 
Lokal bagi 
Kemajuan 
Demokrasi 
Indonesia 
 

Revitalisasi 

Kearifan Lokal 

bagi Kemajuan 

Demokrasi 

Indonesia 

 Meretas Politik 

Voluntaritas 

 

Identifikasi dan 

Pemetaan 

Model Politik 

Voluntarisme di 

Babel 

Mobilisasi dan 

Penguatan Politik 

Voluntarisme di 

Babel 

Analisis 

Pemanfaatan 

Model Politik 

Voluntarisme 

Dalam 

Memperkuat 

Basis 

Demokrasi 

Mobilisasi dan 

Peningkatan 

Basis Politik 

Voluntarisme 

Warga Berbasis 

Kearifan Lokal 

Penguatan 

Pendidikan 

Politik 

Voluntarisme 

secara 

berkelanjutan 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

Substansial. 

 Pendidikan 

Politik Pemilih 

Pemula 

Identifikasi dan 

Pemetaan 

Model 

Pendidikan 

Politik Pemilih 

Pemula di Babel 

Lanjutan 

Identifikasi 

Pemetaan Model 

Pendidikan Politik 

Pemilih Pemula 

 

Analisis Model 

Pendidikan 

Politik Pemilih 

Pemula Dalam 

Proses 

Demokrasi dan 

Demokratisasi 

Lokal 

Penguatan dan 

Mobilisasi 

Model 

Partisipasi 

Politik Pemilih 

Pemula 

 

Strategi 

Kebijakan 

Pendidikan 

Politik Pemilih 

Pemula Dalam 

Rangka 

Memperkuat 

Demokrasi 

Lokal 

 Representasi 

Politik dan 

Deliberasi 

Politik 

Pemerintahan 

pada Media 

Sosial  

 

Pemetaan 
Model 
Representasi 
Politik dan 
Deliberasi 
Politik Media 
Sosial dalam 
Pemerintahan 

Lanjutan 
Pemetaan Model 
Representasi 
Politik dan 
Deliberasi Politik 
pada Media 
Sosial terkait 

Analisis model 
representasi 
politik dan politik 
representasi 
pada Media 
Sosial 

Penguatan 
Representasi 
Politik pada 
Media Sosial 

Strategi 
Penguatan 
Basis 
Representasi 
Politik pada 
Media Sosial. 

 Politik 

Perempuan 

Dalam 

Pemetaan 

Politik 

Perempuan dan 

Perempuan 

Lanjutan Politik 

Perempuan dan 

Perempuan 

Analisis Model 

Politik 

Perempuan dan 

Perempuan 

Memperkuat 

Kapasitas Politik 

Perempuan dan 

Politik 

Strategi 

Kebijakan Untuk 

Memperkuat 

Politik 



 

Rencana Strategis Penelitian Universitas Bangka Belitung 112 

 

Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

Parlemen dalam dalam dalam politik di 

Babel 

Perempuan Perempuan dan 

Perempuan 

dalam Politik. 

 Etnisitas dan 

Partisipasi 

Politik lokal 

Identifikasi 

Pemanfaatan 

Isu Etnisitas 

dalam 

Demokrasi 

Lokal 

Lanjutan 

Identifikasi 

Pemanfaatan Isu 

Etnisitas dalam 

Demokrasi Lokal 

Analisis 

Pemanfaatan 

Isu Etnisitas 

dalam 

Demokrasi 

Lokal 

Pengembangan 

Partisipasi 

Politik 

Masyarakat 

dalam 

Demokrasi 

Lokal 

Meretas 

Partisipasi 

Politik 

Masyarakat 

yang Berbasis 

Etnisitas 

 Politik dan 

agama 

Pemetaan 

praktik simbol 

keagamaan 

dalam politik 

Potensi 

Keterlibatan 

Agama dalam 

Politik 

Doktrinitas 

Agama 

Terhadap 

Motivasi 

Partisipasi 

Politik Warga 

Aktualisasi 

Identitas Agama 

dalam 

Meningkatkan 

Partisipasi 

Politik Warga 

Kristalisasi 

Pengaruh 

Agama dalam 

Memenangkan 

       

Pengemba-

ngan 

pariwisata 

berbasis 

Penguatan 

ekonomi sektor 

pariwisata 

Identifikasi 

wisata potensial 

di Bangka 

Mapping marine-

geo tourism di 

Bangka Belitung 

Strategi 

peningkatan 

sektor 

pariwisata 

Menuju 

pariwisata yang 

sustainable 

Inovasi dan 

kreativitas 

sektor 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

kearifan lokal 

 

Belitung dengan model 

moderable 

experience 

pariwisata 

 Kajian akuntansi 

perhotelan 

Pemetaan hotel 

yang telah 

menerapkan 

akuntansi 

perhotelan 

Analisis hotel 

yang telah 

menerapkan 

akuntansi hotel 

Strategi 

penerapan 

PSAK akuntansi 

perhotelan 

Implementasi 

penggunakan 

PSAK akuntansi 

perhotelan 

Implementasi 

berbasis 

teknologi untuk 

penerapan 

PSAK akuntansi 

perhotelan 

 Penguatan 

investasi bagi 

koperasi, pelaku 

UMKM dan 

lembaga 

penunjang 

lainnya 

Identifikasi 

permasalahan 

dan kendala 

atas modal 

Strategi 

pemilihan atau 

analisis investasi 

Strategi 

pemilihan atau 

analisis 

investasi 

Pola 

pengembangan 

investasi 

Implementasi 

investasi 

 Potensi Obyek 
dan Daya Tarik 
Desa Wisata 
Berbasis 
Ekowisata yang 
Berkelanjutan 

Identifikasi dan 
Pemetaan 
Potensi dan 
Daya Tarik 
Desa Wisata 
Berbasis Eco-

Lanjutan 
pemetaan dan 
identifikasi 
potensi daya tarik 
wisata berbasis 
Eco-tourism 

Langkah 
Kebijakan 
Pengembangan 
Obyek dan 
Daya Tarik 
Desa Wisata 

Model Zonasi 
Pengembangan 
Obyek dan 
Daya Tarik 
Desa Wisata 
untuk 

Strategi 
Kebijakan 
Pengembangan 
Daya Tarik 
Desa Wisata 
Berbasis Eco-
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

tourism 
Berkelanjutan 

berkelanjutan Berbasis Eco-
Tourism dan 
CBT 
(Community 
Based Touism) 

Memperkuat 
Basis CBT  
 

Tourism dan 
Pengembangan 
serta Penguatan 
Komunitas 

 Pengembangan 

ekonomi dan 

pariwisata 

berbasis 

kearifan lokal 

Fungsi dan 

identifikasi mitos 

dalam 

pengembangan 

pariwisata 

Pengaruh mitos 

terhadap 

komodifikasi 

wisata di babel 

Identifikasi 

Alternatif 

pariwisata 

bahari pasca 

timah  

Identifikasi 

wisata kuliner 

khas Babel 

Penguatan 

ekonomi 

pariwisata 

masyaratk lokal 

 linguistik teoritis 
dan experiment 

analisis 
interfaces antar 
bidang teoritis 
(semantik, 
syntax, 
phonologi/foneti
k, dan 
morfologi) 

analisis interfaces 
antar bidang 
teoritis (semantik, 
syntax, 
phonologi/fonetik, 
dan morfologi) 

deskripsi 
interfaces antar 
bidang 

Pengujian 
interfaces antar 
bidang teoritis  

pengembangan 
interfaces antar 
bidang teoritis 

 karya 

terjemahan 

Kitab suci, teks 

fiksi dan non 

fiksi 

analisis 

terjemahan 

Bahasa-bahasa 

Religius / non 

religious 

cross linguistik 

wacana kitab suci 

/ wacana umum 

dan terjemahan 

investigasi 

logika simbol, 

metafora dan 

budaya bahasa 

sasaran 

Politik dan 

Ideologi dalam 

terjemahan 

kitab suci/non 

kitab suci 

Politik dan 

Ideologi dalam 

terjemahan 

kitab suci/non 

kitab suci 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

       

Pembanguna

n hukum 

daerah 

berbasis 

kearifan lokal 

 

Formulasi 

hukum yang 

sesuai 

kebutuhan 

masyarakat 

lokal dan 

karakteristik 

wilayah 

 

Identifikasi 

produk hukum 

daerah yang 

dibutuhkan 

masyarakat 

lokal dan sesuai 

karakteristik 

wilayah 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Lanjutan 

Identifikasi 

produk hukum 

daerah yang 

dibutuhkan 

masyarakat lokal 

dan sesuai 

karakteristik 

wilayah 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Studi filosofis, 

yuridis dan 

sosiologis 

produk hukum 

daerah yang 

dibutuhkan 

masyarakat 

lokal dan sesuai 

karakteristik 

wilayah 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Formulasi 

produk hukum 

daerah yang 

yang dibutuhkan 

masyarakat 

lokal dan sesuai 

karakteristik 

wilayah 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Legalisasi 

produk hukum 

daerah yang 

dibutuhkan 

masyarakat 

lokal dan sesuai 

karakteristik 

wilayah 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

  Identifikasi 

hukum tidak 

tertulis yang 

hidup 

dimasyarakat 

Lokal 

Lanjutan 

Identifikasi 

hukum tidak 

tertulis yang 

hidup 

dimasyarakat 

Lokal 

Studi filosofis, 

yuridis dan 

sosiologis 

terhadap hukum 

tidak tertulis 

yang hidup 

dimasyarakat 

Lokal 

Upaya 

perlindungan 

hukum tidak 

tertulis yang 

hidup 

dimasyarakat 

lokal 

Transformasi 

hukum tidak 

tertulis 

masyarakat 

lokal ke dalam 

hukum nasional 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

       

 Peningkatan 

kualitas 

Penegakan 

hukum di 

daerah 

 

Identifikasi 

permasalahan 

kelembagaan 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Lanjutan 

Identifikasi 

permasalahan 

kelembagaan 

hukum di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Identifikasi 

Faktor 

penyebab 

permasalahan 

kelembagaan 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Rekonstruksi 

kelembagaan 

hukum yang 

efektif di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Meningkatnya 

kualitas 

kelembagaan 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

  Identifikasi 

permasalahan 

SDM penegak 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Lanjutan 

Identifikasi 

permasalahan 

SDM penegak 

hukum hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Identifikasi 

faktor penyebab 

permasalahan 

SDM penegak 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Rekonstruksi 

kualitas SDM 

penegak hukum 

di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Meningkatnya 

kualitas SDM 

penegak hukum 

di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

  Identifikasi 

permasalahan 

sarana dan 

prasarana 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Lanjutan 

Identifikasi 

permasalahan 

sarana dan 

prasarana hukum 

di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Identifikasi 

Faktor 

penyebab 

permasalahan 

sarana dan 

prasarana 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Upaya 

Peningkatan 

kualitas sarana 

dan prasarana 

penegakan 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Meningkatnya 

kualitas sarana 

dan prasarana 

penegakan 

hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

       

 Pembangunan 

budaya hukum 

masyarakat 

berbasis 

kearifan lokal 

 

Identifikasi 

rendahnya 

kesadaran 

hukum 

masyarakat 

lokal 

Lanjutan 

Identifikasi 

rendahnya 

kesadaran hukum 

masyarakat lokal 

Indentifikasi 

faktor penyebab 

rendahnya 

kesadaran 

hukum 

masyarakat 

lokal 

Membangun 

kesadaran 

hukum 

masyarakat 

berdasarkan 

kearifan lokal 

Meningkatnya 

kesadaran 

hukum 

masyarakat 

lokal 

  Identifikasi 

permasalahan 

pendidikan 

Lanjutan 

Identifikasi 

permasalahan 

Studi kurikulum, 

SDM, sarana 

dan prasarana, 

Membangun 

pendidikan 

hukum yang 

Terwujudkanya 

pendidikan 

tinggi hukum 
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Tema 

Penelitian 

Topik 

Penelitian 
2016 2017 

2018 2019 2020 

tinggi hukum di 

Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

pendidikan tinggi 

hukum di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

serta alumni 

yang beretika, 

profesional dan 

berdaya saing 

progresif yang progresif 
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