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 PROFIL PUSAT  PENELITIAN EKONOMI MARITIM DAN 

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

UMRAH berdiri sejak tahun 2007 di bawah payung hukum SK Mendiknas No 

124/D/O/2007  di Tanjungpinang, Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Dalam 

Perkembangannya, UMRAH yang kini telah disahkan menjadi universitas negeri 

pertama Kepulauan Riau berdasarkan Perpres no 53 tahun 2011  ini bercita-cita untuk 

tumbuh dan terus berkembang dalam menghasilkan lulusan yang Cerdas, Madani, dan 

Transformatif. 

Keunggulan  UMRAH dibanding perguruan tinggi lainnya yaitu UMRAH memiliki 

visi menjadi Universitas terkemuka di bidang maritim merupakan tantangan terbesar 

UMRAH di tengah persaingan yang sedemikian hebatnya di rantau ini, tapi dengan 

Konsistensi Segenap civitas akademika UMRAH dan dukungan Masyarakat dan Dunia 

Usaha tentu tantangan tersebut bisa dilalui oleh Kampus Pesisir ini hingga  menapaki 

jalan panjang menuju Universitas Kelas Dunia. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) mempunyai visi Menjadikan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai salah satu lembaga  terkemuka di bidang 

penelitian, pendidikan dan implementasi hasil penelitian di bidang kemaritiman di 

Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Haji diarahkan 

untuk menjadi research-based Maritime of university dalam proses pembelajaran, 

pengembangan dan pengetahuan, yang diakui baik secara nasional, regional maupun 

internasional. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan hasil-hasil penelitian akan menjadi 
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dasar untuk meningkatkan mutu dan proses pembelajaran yang ada, karenanya 

peranan penelitian sangat penting dan menentukan untuk pencapaian visi tersebut. 

Melalui kegiatan penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji berkomitmen untuk 

mengembangkan potensi lokal, yaitu kekuatan, keunggulan, keunikan asli (indigenous) 

atau kearifan lokal yang ada, khususnya di wilayah Propinsi Kepulauan Riau 

berdasarkan ilmu, teknologi dan potensi lokal tersebut harus dikembangkan secara 

kreatif dan kritis sehingga mampu untuk disejajarkan dan dikompetisikan pada tataran 

regional, nasional dan internasional. 

Pusat Penelitian   Ekonomi Kemaritiman dan Pengembangan Kewirausahaan 

(PPEKPK ) merupakan pusat penelitian  yang bernaung di bawah Lembaga Penelitian  

Pegabdian masyarakat dan Penjaminan Mutu (LP3M ) UMRAH yang membidangi 3 

bagian kajian yaitu bidang kajian ekonomi kemaritiman, bidang kajian pengembangan 

akuntansi dan bidang kajian koperasi dan pengembangan kewirausahaan. 

PPEKPK  yang baru berdiri di tahun 2015 tepatnya di bulan juni dengan no SK 

129/DT.01/2015  oleh rektor UMRAH  adalah pusat penelitian  yang tergabung dari tiga 

pusat kajian fakultas ekonomi yang sebelumnya terpisah-pisah dan berjalan sendiri-

sendiri. Kemudian dengan adanya rapat bersama seluruh ketua pusat-pusat penelitian 

yang ada di UMRAH yang berjumlah 22 pusat penelitian menghasilkan kesepakatan  

untuk bergabung menjadi 6 pusat penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik 

bidang ilmu. Penggabungan  pusat penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan 

aksebilitas, sinergi  dan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam penelitian yang 

terarah  guna pencapaian  misi Universitas dalam bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab tri dharma perguruan tinggi.  
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Kegiatan penelitian diarahkan juga untuk memberikan solusi terhadap masalah-

masalah yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, 

khususnya di Propinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik geografisnya hampir 

95 % adalah lautan. Suasana penelitian yang kuat dan dinamis menjadi prasyarat untuk 

menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas para dosen peneliti dalam, meningkatkan 

mutu kegiatan dan hasil penelitian  bidang ilmu ekonomi   di UMRAH dengan jalur 

publikasi ilmiah seperti seperti pertemuan( seminar)  ilmiah, jurnal ilmiah baik nasional 

maupun internasional, dan buku-buku ilmiah. 

 

 

B. VISI   

 

Menjadi pusat penelitian Ekonomi yang  unggul , bermartabat, dan kompetitif 

dengan berbasis kemaritiman baik nasional maupun internasional. 

 

 

 

C. MISI 

 

1. Menyelenggarakan dan pengembangan riset menurut kebutuhan 

pembangunan daerah, nasional, dan internasional dibidang ilmu ekonomi 

khususnya berbasis kemaritiman 

2. Membangun dan meningkatkan kemitraan riset antar institusi  terkait 

3. Mengeksploitasi dan mengeksplorasi fokus riset-riset unggulan dibidang ilmu 

ekonomi secara umum dan khususnya   berbasis kemaritiman 

4. Menghasilkan peneliti-peneliti kompetitif dan pakar dibidangnya.   

5. Diseminasi hasil-hasil riset melalui jurnal ilmiah, seminar, konferensi, 

simposium dan pameran  

6. Mempercepat pengembangan UMRAH  menjadi  universitas riset  

. 
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D. TUJUAN 

Dalam menjalankan tugasnya Pusat  Penelitian Ekonomi Kemaritiman dan 

Pengembangan Kewirausahaan   mempunyai tujuan sebagai berikut:  

(1)  Meningkatkan keahlian dosen UMRAH  dalam melakukan riset.  

(2)  Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil riset dalam ekonomi kemaritiman, 

pengembangan Akuntansi dan  Kewirausahaan. 

(3) Meningkatkan kemampuan dosen dalam penulisan karya ilmiah yang 

berkualitas menurut standar ilmiah  

(4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen dalam pengabdian masyarakat 

melalui penerapan hasil riset  

 (5) Membangun kerjasama/kemitraan dengan berbagai institusi  melalui 

kegiatan riset yang saling menguntungkan 

(6) Membuat analisis komoditas dan pasar riset dan produk riset pada tataran 

lokal, nasional dan internasional. 

  

E. RENCANA STRATEGIS 

  

Pusat  penelitian EKPK  sebagai salah satu ujung tombak dalam 

pelaksanaan dan pengembangan riset di bidang ekonomi  UMRAH dirancang 

untuk mampu menjadi pusat riset yang  tangguh, mampu merumuskan, 

mendesain, dan melaksanakan kebijakan riset dan pengembangan untuk 

mendukung proses pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau  maupun 

nasional 
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F. STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Secara structural pusat penelitian Ekonomi Kemaritiman dan Pengembangan  

Kewirausahaan adalah dibawah Lembaga Penelitian  Pegabdian masyarakat dan 

Penjaminan Mutu UMRAH yang berfungsi melaksanakan  sebagai tugas pokok LP3M 

dalam bidang penelitian yang berfokus kepada Ekonomi. 
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G. RANCANGAN  RISET PUSAT PENELITIAN EKONOMI KEMARITIMAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN  

2015-2019 

2015 

(Research Basic/ Riset dasar) 

2015 – 2016 

(Teknologi/ Proses) 

2017 – 2018 

(Product  / Implementatif) 

2018 - 2019 

(Market / Evaluasi) 

Inventarisasi data dan pola pemasaran 

untuk industry  berbasis maritim.  

Perancangan  pemamfaatan  

produk inovasi  dan konsep 

pemasaran yg tepat pada industry 

berbasis kemaritiman. 

Implikasi praktek-praktek 

pemasaran pada industry berbasis 

maritim. 

Evaluasi dan Pengembangan 

pangsa pasar nasional dan 

internasional pada industry 

berbasis maritime. 

Inventarisasi data dan pola produksi  

untuk industry berbasis maritime 

Perancangan produk yang bernilai 

tambah pada produk  yang 

berbasis kemaritiman dan analisis 

rantai pasok energy . 

Implikasi produk-produk baru yang 

bernilai jual pada industry berbasis 

maritim. Dan Kajian konversi 

energy alternative 

Evaluasi dan rekomendasi dari 

penanganan masalah produk hasil 

laut  dan energi ditinjau 

pendekatan riset produksi dan 

operasi.  

Inventarisasai Sistem informasi 

manajemen berbasis maritime 

Perancangan system informasi 

manajemen berbasis maritime 

Penerapan dan pemamfaatan system 

informasi manajemen berbasis 

maritime. 

Evaluasi system informasi 

manajemen berbasis maritim 

Inventarisasi data pencatatan transaksi 

usaha dan penyusunan laporan 

keuangan untuk industry berbasis 

maritime 

Perancangan penyusunan laporan 

keuangan yang terstandart untuk 

industry berbasis maritim. 

Penggunaan laporan keuangan yang 

terstandart untuk industry yang 

berbasis maritim. 

Evaluasi  dan pengembangan 

laporan keuangan berbasis 

maritim 

inventarisasi manajemen keuangan 

yang berbasis maritim 

Perancangan manajemen 

keuangan berbasis maritm 

Implikasi manajemen keuangan 

berbasis maritim 
Evaluasi dan pengembangan 

manajemen keuangan berbasis 
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maritime. 

 

Data base SDM dan organisasi yang 

berbasis maritime 

Perancangan SDM dan organisasi 

berbasis maritime 

Implementasi  model  SDM dan 

organisasi yang efektif pada 

industry yang berbasis maritime. 

Evaluasi dan pengembangan 

model SDM yang efektif berbasis 

maritime 

Inventarisasi database pendapatan 

daerah berbasis produksi. 

Perancangan model sumber-

sumber pendapatan daerah yang 

secara signifikan meningkatkan 

pendapatan daerah. 

Strategi peningkatan pendapatan 

daerah berbasis produksi komoditas  

maritim ditinjau dari kebijakan 

pemerintah. 

Evaluasi dan rekomendasi 

kebijakan pemerintah yang 

efektif  dalam bidang ekonomi 

untuk komoditas berbasis 

maritime. 

Invetarisasi data base  inflasi daerah 

dan variasi harga bahan pangan 

Identfikasi pola penyebab inflasi 

daerah di tinjau dari distribusi dan 

aspek lainnya. 

Penentuan model dan rekomendasi 

penanggulangan inflasi daerah. 

Evaluasi model dan kajian 

berkelanjutan.  

Studi dan pemetaan karakteristik 

wirausaha dikalangan mahasiswa 

Perancangan model pembelajaran 

dan praktik  kewirausahaan 

dikalangan mahasiswa. 

Implementasi dan pengembangan 

kewirausahaan mahasiswa pada 

produk berbasis maritime. 

Evaluasi dan analisis 

pengembangan model 

kewirausahaan pada masyarakat 

focus kepada produk berbasis 

maritime. 

Studi peran perbankan pada ekonomi 

daerah focus kepada industry berbasis 

maritime 

Perancangan model pembiayaan 

untuk industry UMKM yang 

berbasis produk maritim. 

Implementasi model pembiayaan 

(lending model) dan penghimpunan 

dana (funding model)  pada bank 

yang focus di  UMKM berbasis  

maritim 

Evaluasi dan kajian berkelanjutan 
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H. Kajian-kajian yang sudah di lakukan 

1. Kajian efektifitas bantuan kapal dan alat tangkap untuk nelayan di provinsi 

Kepulauan Riau ( tahun 2011) 

2. Kajian efektifitas bantuan dana bergulir Pemprov Kepri untuk UMKM di 

provinsi Kepulauan Riau ( Tahun 2012) 

3. Kajian Pengembangan Kawasan FTZ Wilayah Bintan Menjadi FTZ 

menyeluruh  ( Tahun 2014). 

4. Survey SP. Kom dan SPHR provinsi Kepualauan Riau bersama Bank 

Indonesia Perwakilan Kepri ( 2013-2015) 

5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ( Tahun 

2010-2015) 

6. Studi Pengembangan Sentra Ekonomi Produktif Berbasis Masyarakat 

Beorientasi Investasi Di Kabupaten Kepulauan Anambas (TA. 2016) 

7. Kajian Analisis Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau ( TA. 2016) 
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I. PENUTUP 

Kebijakan Pembangunan dalam bidang kemaritiman sudah menjadi isu 

nasional dan menjadi nawacipta presiden Jokowidodo dalam implementasi 

pembangunan Indonesia. Hal ini  tentunya memberikan tantangan yang besar bagi 

pusat penelitian EKPK untuk  dapat memberikan kontribusi kepada  Negara dalam 

mewujudkan pembangunan di bidang kemaritiman.  

Pemerintah daerah Provinsi kepulauan Riau yang sudah lebih dahulu 

mengedepankan kebijakan pembangunan kemaritiman karena secara geografis 

potensi maritim yang sangat besar dimiliki oleh provinsi  kepulauan Riau yang  juga 

langsung berbatasan dengan Negara tetangga  singapura dan Malaysia,  tentu 

dengan kehadiran pusat penelitian EKPK UMRAH  menjadi sangat strategis  dan 

berperan dalam memberikan masukan-masukan maupun turun langsung dalam 

mengisi pembangunan daerah dalam bidang ekonomi kemaritiman dan 

pengembangan kewirausahaan. 

Demikian lah  profil ini kami susun untuk menjadi arah dan blue print bagi 

pengurus Pusat penelitian EKPK dalam menjalankan tugas, dan menjadi informasi 

bagi pihak-pihak terkait.    
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