
PPPUD
(Program Pengembangan

Produk Unggulan Daerah)



PRODUK UNGGULAN 

DAERAH

 PATI: terasi, garam, bandeng, batik 

bakaran.

 KUDUS: ,bordir,konveksi

REMBANG: kawista, perikanan laut, 

ternak sapi, .

 Purbalingga;wig,bulu mata palsu,knalpot

.



UNGGULAN DAERAH  

BANJARNEGARA

BATIK GUMELEM







PRODUK UNGGULAN 

KABUPATEN PATI 

TAPIOKA



PRODUK UNGGULAN 

KABUPATEN TEGAL 

PELAPISAN LOGAM



PRODUK UNGGULAN 

KABUPATEN  

REMBANG 

GARAM RAKYAT



PRODUK UNGGULAN 

KABUPATEN CILACAP

SABUTRET



PPPUD: Penerapan Iptek Dari 

Perguruan Tinggi Sebagai Usaha 

Mengembangkan Produk Unggulan 

Daerah, Agar Kompetitif Di Pasar 

Dalam Negeri Yang Dinamis



1. LATAR BELAKANG

 Indonesia dikenal sebagai wilayah yang 
memiliki aneka produk unggulan daerah yang 
berasal dan menjadi ciri khas dari suatu
wilayah desa, kecamatan, kabupaten, maupun
propinsi.

 Produk Unggulan daerah memiliki potensi
untuk dikembangkan lebih lanjut sesuai
kondisi alam dan lingkungan setempat, agar 
dapat berdaya saing, dan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat



Bagaimana memilih UKM mitra PPPUD

1. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menghasilkan PUD 
untuk pasar dalam negeri yang dinamis;  

2. calon mitra/UKM berjumlah 1;  

3. bukan UKM yang sangat rentan terhadap persaingan
bisnis;

4. menghasilkan produk/jasa sejenis;

5. bersedia memberi kontribusi dana minimum 
Rp. 10.000.000,- (se puluh juta rupiah) dibagi semua
mitra, flat selama tiga tahun;

6. membutuhkan penerapan Iptek; dan

7. Diprediksi dapat dikembangkan lebih lanjut melalui 
program PPPUD



PENDAHULUAN

 Kondisi terkini dari  calon mitra, yang meliputi 

aspek bahan baku, manajemen, produksi, proses, 

produk, distribusi,  pemasaran, SDM, fasilitas, 

finansial, dan bagaimana hubungan antar UKM. 

 Permasalahan  mitra. 



SOLUSI DAN TARGET LUARAN

 Tuliskan solusi  terhadap permasalahan prioritas 

yang ditawarkan 

 Tuliskan jenis luaran untuk setiap calon mitra dan 

setiap tahunnya,  setelah diberi solusi. Nyatakan 

secara mendetail, rinci, dan terukur baik dari 

dimensi bentuk, jumlah, dan jenisnya



METODE PELAKSANAAN

1. Tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan

langkah-langkah pemberian solusi,

2. Metode perencanaan, pelaksaan, evaluasi, dan

keberlanjutan program untuk menyelesaikan

persoalan calon mitra, 

3. Uraikan prosedur kerja untuk mendukung realisasi

metode yang ditawarkan. 

4. Partisipasi calon mitra dalam program

5. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan

program



 Luaran yang diharapkan

1. Meningkatkan nilai aset UKM (terukur)

2. Terjalinnya kerjasama perguruan tinggi dan UKM

3. Bertambahnya omzet penjualan di dalam negeri

(terukur)

4. Meningkatnya jumlah dan mutu produk yang 

dipasarkan (terukur)

5. Meningkatkan jumlah tenaga kerja (terukur)

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

lingkungan setempat (terukur)



BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KERJA

 Jadwal disusun berdasarkan uraianan solusi 
yang ditawarkan dalam bentuk bar chart

 Biaya pekerjaan: sampaikan secara rinci dan 
layak sesuai alokasi pada point2  kegiatan baik 
dana dari DRPM maupun  dana dari UKM, dan 
mungkin dana dari PEMDA (apabila ada).

Buat RAB tahunan selama 3 tahun , Lain-lain 
dalam satu tabel yang memuat informasi 
distribusi RAB 



Dibuat  berdasarkan sistem nama dan tahun

Hanya pustaka yang dikutip/diacu

REFERENSI



LAMPIRAN - LAMPIRAN

a. Biodata dan kesediaan ketua/anggota tim 
pengusul dalam kegiatan PPPUD

b. Biodata pengusaha / pimpinan UKM mitra

c. Denah usaha kecil menengah: letak kota 
dengan calon mitra, lokasi mitra dengan aspek 
pendukung (jalan dll)

d. Surat pernyataan kesediaan kerjasama (dari 
setiap calon UKM mitra dengan materai  
Rp.6000,- ). Total kontribusi UKM minimal 20 
jt/thn



Terima Kasih
Suparni Setyowati Rahayu

Hp. 081 2281 8402

Email: suparnirahayu@yahoo.co.id


