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PENDAHULUAN

 Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45

menegaskan penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing

bangsa

 Pusat Kajian adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang

dibentuk untuk menjalankan penelitian terhadap

permasalahan tertentu dengan melibatkan dua atau lebih

bidang keilmuan.



VISI KAJIAN PUSAT KAJIAN

 Pusat Kajian UMKM adalah pusat kajian penelitian dan

pengabdian masyarakat dalam pengembangan Kewirausahaan,

menumbuhkan wirausaha mandiri, pembinaan dan pengembangan

UMKM dan UKM yang unggul, mandiri, maju, profesional, kreatif,

inovatif serta pengembangan kewirausahaan yang berbasis

teknologi dan mampu bersinergi dengan steakholder untuk

mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat

 Sebagai pusat kajian penelitian dan pengabdian masyarakat yang

berbasis kesetaraan gender dengan mengedepankan pengarusutamaan

gender, kepedulian gender, kemandirian secara individu dan usaha, relasi

yang harmonis, sinergis, strategis dan berkeadilan gender antara laki-laki

dan perempuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan

kesejahteraan yang berkesetaraan gender



USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

 Pusat Kajian UMKM konsen dalam mengembangkan kualitas sumber
daya manusia sebagai Entrepreneur, kemampuan manajerial dan
kewirausahaan bagi pebisnis baik pengusaha kecil maupun menengah,
agar memiliki daya saing yang tinggi dan kinerja usaha yang baik
sehingga tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha yang mandiri.

 Pusat Kajian UMKM Menyelenggarakan kajian penelitian dan
pengabdian masyarakat dengan tema pemberdayaan, Pendampingan,
dan peningkatan kemandirian usaha. Pusat kajian UMKM berupaya
mengembangan kewirausahaan mandiri, inovatif, profesional serta
mampu memberi solusi terhadap permasalahan masyarakat dan
perkembangan global. Entrepreneurship adalah sebuah karakter
kombinatif yang merupakan integrasi sikap kompetitif, visioner,
kejujuran, pelayanan, pemberdayaan, pantang menyerah, dan
kemandirian. Karakter ini bersatu dan menjadi kebutuhan langsung
dalam proses wirausaha.



KAJIAN GENDER

 Pembangunan daya saing daerah dan negara yang
responsif gender berdampak pada entitas pembangunan
keseluruhan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam
keluarga, masyarakat, industry, bangsa, dan Negara
melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan di institusi atau
lembaga pemerintah dan swasta.

 Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita
sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas
dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup
tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan
pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.



Isu-isu Penelitian & Pengabdian Kajian Gender

Isu-isu kajian Gender yang saat ini perlu mendapat perhatian dan perlu dilakukan kajian
peneltian dan pengabdian masyarakat adalah

1. Kesenjangan Gender di pasar kerja dan ketenaga kerajaan, kemandirian dan
kesejahteraan perempuan, hak kepemilikan, kesehatan dan keselamatan perempuan.

2. Kesetaraan gender dalam teknologi dan informasi

3. Kesetaraan gender dalam politik, kepemimpinan, kebijakan, dan lingkungan.

4. Kesetaraan gender dalam pendidikan, Kesetaraan gender dalam ekonomi dan
kewirausahaan untuk ketahanan pangan

5. Kesetaraan gender dalam kebijakan, Perempuan di sektor industry, perempuan disektor
perikanan dan kelautan.

6. Kesetaraan gender dalam kesehatan dan keselamatan

7. Kebijakan dan regulasi yang responsif gender

8. Perlindungan perempuan dan anak, sensivitas gender dalam sosial-budaya serta spiritual

9. Kesetaraan gender dalam kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup

10. Dinamika relasi gender



KAJIAN DISABILITAS

 Dukungan Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik
maupun non-fisik bagi kaum disabilitas harus kita lakukan secara bersam-
sama. Disabilitas adalah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi
antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau
mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi
penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara
penuh dan sama dengan orang-orang lainnya.

 Kaum penyandang disabilitas secara tidak proporsional sering diabaikan
hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi layak,
dan menikmati teknologi yang mengurangi kemampuan mereka untuk
menikmati hak-hak kewarganegaraan mereka, begitu juga mendapatkan
pekerjaan dan mengambil peranan yang bernilai di masyarakat.

 Untuk memperjuangkan inklusi dan keadilan, kaum penyandang disabilitas
harus bisa mendapatkan dukungan dari keluarga mereka, organisasi
penyandang cacat, asosiasi orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat
termasuk pusat kajian yang merupakan bagian dari masyarakat untuk
mendukung penuh dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat



Isu-isu Penelitian & Pengabdian Kajian Disabilitas

1. Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

2. Kemandirian dan partisipasi Disabilitas dalam segala bidang kehidupan di

masyarakat.

3. Upaya merespon kebutuhan penyandang disabilitas untuk kesetaraan

4. Penerapan dan implementasi teknologi untuk penyandang Disabilitas
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ROADMAP KAJIAN TOPIC USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

2017-2021
1.Identifikasi Potensi, Motivasi masyarakat dalam berwirausaha serta
kesempatan peluang berwirausaha di sektor manufaktur, jasa, dagang dan
agribisnis

2.Pengembangan Kemitraan dengan berbagai organisasi untuk pengembangan
UKM dan budaya kewirausahaan

3. Identifikasi dan upaya peningkatan daya saing dan kinerja usaha, sistem
kerja, produk barang atau jasa UMKM/UKM, Penggunaan Sarana-dan
prasarana serta teknologi bagi UKM/UMKM
4. Kualitas Sumber Daya Manusia UMKM/UKM, dan Konsistensi serta
Keberlanjutan UMKM dalam mengelola usaha

5. Target produksi dan pemasaran produk UKM untuk pengembangan nilai tambah
kinerja UKM

6. Kajian dan desain produk, teknologi dan pemasaran dengan basis pada
komunitas dan sumberdaya lokal

8. Model kewirausahaan, model pengembangan UMKM/UKM dan Pengembangan
UMKM/UKM yang berbasis e-commerce

9.Mengidentifikasi potensi usaha dan Inisiasi terbentuknya Inkubator bisnis yang
berbasis sektoral

10. Penggunaan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja
usaha

11. Upaya Peningkatan kinerja pemasaran, kinerja keuangan, Kinerja operasional

12. Identifikasi distribusi dan rantai pasok yang mendukung pergerakan komoditas
barang serta menunjang keberlanjutan Kinerja UMKM/UKM



ROADMAP TOPIC KAJIAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

2017-2021 11. Identifikasi peluang dan potensi pengembangan kewirausahaan berbasis
kemaritiman, technoprenuer, untuk kemandirian di masyarakat

12. Akses pasar, saluran distribusi, rantai pasok untuk keberlanjutan usaha
UMKM/UKM yang berimplikasi pada ketahanan pangan

13. Permodalan dan akses kredit bagi UMKM/UKM untuk nilai tambah dan
kinerja usaha

14.Legalisasi UMKM/UKM dan kebijakan iklim usaha bagi UKM

15.Pengembangan Kemitraan dengan berbagai organisasi untuk
pengembangan UKM dan budaya kewirausahaan

16. Identifikasi lingkungan usaha yang berimplikasi pada strategi usaha dan
kinerja usaha

17.Manajemen Operasional dan produsi usaha yang berorientasi pada kinerja
usaha

18. Meningkatkan kualitas, kinerja dan peran layanan Inkubator Bisnis
dalam melakukan pendampingan dan pengelolaan usaha

19. Peningkatan Capacity  building bagi UMKM/UKM melalui inkubator
bisnis

20. Kepuasan dan Kebutuhan pelanggan terhadap produk/jasa
UMKM/UKM dan standar mutu produk atau standar mutu operasional

21. Manajemen Rantai Pasok dan manajemen kualitas pada UMKM/UKM 
untuk keberlanjutan usaha

22. UMKM/UKM sebagai pendorong dan penunjang ketahanan Pangan

23. Produk dan komoditas Unggulan UMKM/UKM dan pola
pengembangannya untuk ketahanan pangan



ROADMAP TOPIC KAJIAN GENDER
2017-2021 -Kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

serta kebijakan

-Kesetaraan gender dalam akses pasar kerja dan ketenaga kerjaan

-Kesetaraan gender dalam pendidikan dan teknologi untuk
meningkatkan kualitas hidup

-Kesetaraan gender dalam ekonomi dan kewirausahaan untuk
kemandirian dan ketahanan pangan

-Kesetaraan gender dalam lingkungan hidup, keluarga, sosial,
kemasyarakatan dan keagamaan

-Identifikasi sensivitas gender di ruang publik dan domestik untuk
upaya kesetaraan

-Kontribusi Kepemimpinan perempuan dan kiprahnya

-Akses pembinaan, permodalan dan program untuk perempuan yang
berbasis kesetaraan untuk kemandirian

-Kesetaraan, kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja
di sektor industri, kemaritiman, dan di ruang public

-Identifikasi kesehatan dan keselamatan perempuan untuk upaya
kualitas hidup yang lebih baik

-Pengarusutamaan Gender dalam sosial Ekonomi dan Pendidikan



ROADMAP TOPIC KAJIAN GENDER

2017-2021 - Model Pemberdayaan yang berbasis Pengarusutamaan Gender

-Model pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan

-Kreativitas dan inovasi perempuan dalam memberikan solusi yang
adaptif dan membangun di masyarakat

-Motivasi dan kreatifitas perempuan dalam berwirausaha serta
kemampuan berorganisasi

-Kesetaraan gender dan hak perempuan dalam hak berpolitik dan
berorganisasi

-Kepedulian pada kesehatan dan tumbuh kembang anak serta
pemenuhan gizi yang seimbang berperspektif gender

-Kualitas hidup layak untuk perempuan dan anak

-Kualitas hidup layak berperspektif gender

-Bias gender dalam perpektif periklanan, kehidupan sosial
kemasyarakatan, pendidikan, budaya, politik, keluarga dan industri

Relasi Gender dalam keluarga, pendidikan, organisasi dan
kehidupan bermasyarakat

-Peran perempuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan serta
implikasinya dalam kehidupan bermasyarakat

- Potret perempuan di wilayah pesisir dan perkotaan

- Moda-Transportasi, ruang publik dan layanan publik berperpektif
gender

-



Hasil Penelitian

 Irawati & Hati. 2013 Motivasi Kerja Wanita terhadap Kondisi Sosial ekonomi
(Jurnak JEJAK volume 06 Halaman 1-107 tahun 2013 1979-715X

 Hati & irawati 2014.Analysis Of Safety & Health Performance of Employee
Working Production Operator Part in Batam on the 1st international Conference
on Engineering, Technology, and Applied Business (ICETAB 2014)

 Hati & irawati Motivasi Kerja terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja
Wanita di Sektor Industri Dipresentasikan pada Seminar 2nd ABEC 29-30
Oktober 2014, Politeknik Caltex

 Irawati & Hati 2014.Faktor-faktor yang memotivasi Minat Mahasiswai Dalam
Berwirausaha, Jurnal Kewirausahaan Fakultas Pendidikan UNESA

 Hati & Irawati 2015.Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi produktivitas
Tenaga Kerja Wanita Bagian Operator Produksi pada Industri Manufaktur di
Kawasan Batamindo, BatamSeminar 2nd ABEC 29-30 Oktober 2014, Politeknik
Caltex

 Rusda, Shinta, Rahmat dan Aditiya Wirangga . 2015. Penggunaan Teknlogi
Informasi yang berpengaruh pada kinerja UKM berbasis pangan di Batam

 Shinta, Rusda dan Ely 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja UMKM di
Batam

 Hati & Atiq 2016 Analisis Positioning UMKM di datarang Elang-elang Laut
sebagai Icon Wisata Kuiner di Kecamatan Belakang Padang Batam

 Hati & Ningrum Analisis dalam Menilai Kinerja Keuangan UMKM Jasa Studio Kita
Peserta Program Mahasiswa Wirausaha Politeknik Negeri bata

 Andayani, Hati, Wirawan, Hendrawan dan Restu (2017) Penilaian Safety Culture
Pekerja Wanita di Industri manufaktur Berbasis Assembly di Batam

http://p2m.polibatam.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/ABEC_005-Shinta-Wahyu-Hati.pdf


Hasil Pengabdian Masyarakat

 Tahun 2013, Pengembangan Inkubator Usaha kecil menengah dengan kategori UKM Tehnologi
manufaktur, produk olahan dan indsutri kreatif, dan jasa kreatif

 Tahun 2014 Penyuluhan Kesetaraan Gender dalam Bidang Ekonomi

 Tahun 2014 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Bidang Ekonomi

 Tahun 2013-2014. Pengembangan Inkubator Usaha Kecil Menengah kerjasama dengan Kementrian
Koperasi dan UKM

 Tahun 2015 Penyuluhan Kesetaraan Gender dalam Bidang Ekonomi

 Tahun 2013 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri yang diselenggarakan oleh Dinas tenaga Kerja
Kota Batam

 Tahun 2013 Pendirian Unit Kegiatan Kemahasiswaaan ENERGI-Entrpreneur generation

 Tahun 2014 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri diselenggarakan oleh Dinas tenaga Kerja Kota
Batam

 Tahun 2014 Pemberian Keterampilan Usaha bagi PKK Hang Nadim Batam

 Tahun 2015 Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Mandiri diselenggarakan oleh Dinas tenaga Kerja
Kota Batam

 Tahun 2016 Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Mandiri diselenggarakan oleh Dinas tenaga Kerja
Kota Batam

 Tahun 2011-2017 Pengembangan Inkubatar bisnis Untuk usaha Mahasiswa pada Program
Mahasiswa Wirausaha

 Tahun 2016 Pelatihan Konsultan dan Pendampingan Kewirausahaan Masyarakat Nelayan dan
Inkubator bisnis

 Tahun 2016 Pelatihan Konsultan dan Pendampingan Kewirausahaan Masyarakat Nelayan dan
Inkubator bisnis

 Tahun 2016 Pelatihan Kewirausahaan dan keterampilan usaha



Hasil Pengabdian Masyarakat

 Tahun 2017 Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Mandiri Melalui Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan

diselenggarakan oleh Dinas tenaga Kerja Kota Batam

 Tahun 2017 Pelatihan Pengemasan Produk dan Pembentukan Kelompok Usaha Wanita Binaan Politeknik

Negeri Batam di kampung Melayu Batu Besar Batam.

 Tahun 2017 Konsultasi Kewirausahaan, Pendampingan dan Pelatihan Kewirausahaan “Pembuatan

Keripik Pisang Coklat dan Keripik Ubi Ungu serta Pembuatan Souvenir dari Kain Perca/ Flanel Guna

Mendukung Pengembangan Kampung Melayu Batu Besar Nongsa Batam Sebagai Desa Wisata



ROADMAP TOPIC KAJIAN DISABILITAS

2017-2020 -Identifikasi ruang terbuka publik untuk penyandang disbilitas

-Identifikasi aksesibilitas dan keperiahan untuk penyandang disabilitas

-Fakta dan situasi penyandang disabilitas

-Hubungan Tingkat Disabilitas dengan konsep diri penyandang disabilitas

-Dinamika Penyesuaian diri penyandang disabilitas

-Partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat

-Kesetaraan dan kesempatan menikmati teknologi dan informasi

-Pemberdayaan, pembinaan dan pelayanan penyandang disabilitas untuk peningkatan
kualitas hidup

- Kesempatan dan kesetaraan penyandang disabilitatas dalam pendidikan, ekonomi
kewirausahaan, politik, hukum, kesehatan dan berorganisasi

- Akses kesempatan dalam karir, kesempatan bekerja dan kesempatan berwirausaha
bagi penyandang disbilitas

-Kebijakan dan regulasi untuk kesetaraan, kesempatan dan aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas

-Transpotasi dan layanan publik untuk penyandang disabilitas

-Teknologi yang menujang dan mendukung kualitas hidup disabilitas

-Program Pengembangan, Pembinaan dan keterampilan untuk penyandang disabiitas

-Dinamika kehidupan dan perlakuan penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga
dan lingkungan masyarakat


