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Rilis 5 : Kemenkop UKM: Penyaluran dan Serapan KUR yang Besar Bantu
Kemajuan Koperasi dan UKM
SURABAYA, 22 November 2018 – “Penyaluran dan penyerapan KUR (Kredit Usaha
Rakyat) yang besar sangat mmbantu kemajuan koperasi dan UKM (Usaha Kecil
Menengah),” demikian ditegaskan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha
Kecil Menengah) Meliadi Sembiring dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9
dengan tema "Membangun Indonesia Dalam Perpektif Peningkatan Daya Saing Daerah".
Acara ini berlangsung di Ruang Hayamwuruk, Gedung Sekda Pemprov Jatim, di
Surabaya, Kamis (22/11/2018). Acara menghadirkan pula panelis, yaitu wartawan
senior di Jawa Timur, Rahman Budiyanto dari JPIP dan Emil Faizzah dari JTV.
.
Meliadi memaparkan bahwa pada tahun 2017, plafon KUR sebesar Rp 110 triliun
dengan penyerapan sebesar Rp 96,7 triliun dan subsidi bunga sebesar Rp 9,02 triliun
serta total debitur sebanyak 4.086.971 (empat juta delapan puluh enam ribu sembilan
ratus tujuh puluh satu) orang.
“Rincian dalah KUR Mikro sebesar Rp 65,2 triliun dengan jumlah debitur sebanyak
3.847.133 (tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga) orang.
Lalu ada KUR Ritel/Kecil, penyerapan sebesar Rp 31,2 triliun dengan debitur sebanyak
217.175 (dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima) orang. Juga ada KUR TKI
(Tenaga Kerja Indonesia)dengan penyerapan sebesar Rp 0,32 triliun dan debitur
sebanyak 22.663 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga) orang,” uajrnya
menjelaskan.
Selanjutnya, pada tahun 2018, plafon KUR sebesar Rp 123,6 triliun dengan penyerapan
sebesar Rp 100,1 triliun dan subsidi bunga sebesar Rp 11,97 triliun serta total debitur
sebanyak 3.797.547 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat
puluh tujuh) orang,
Ia menerangkan bahwa rinciannya adalah KUR Mikro sebesar Rp 63,6 triliun dengan
jumlah debitur sebanyak 3.540.414 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus
empat belas) orang. KUR Ritel/Kecil, penyerapan sebesar Rp 36,1 triliun dengan debitur
sebanyak 232.425 (dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima) orang.
KUR TKI dengan penyerapan sebesar Rp 0,4 triliun dan debitur sebanyak 24.708 (dua
puluh empat ribu tujuh ratus delapan) orang.
“Pada tahun 2018 juga telah dilakukan penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi
0,5% bagi pelaku UMKM termasuk koperasi yang memiliki omset/peredaran bruto
maksimal sebesar
Rp. 4,8 miliar per tahun,” tambahnya.
Gerakan Kewirausahaan
Meliadi Sembiring juga menjelaskan adanya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN)
dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP) bertujuan untuk menumbuhkan dan
mengembangkan budaya kewirausahaan, antara lain melalui: kerjasama dengan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax. 021-3521538
http://www.FMB9.id

FORUM MERDEKA BARAT 9
Informasi Akurat, Data Valid dan Narasumber Terpercaya
Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, pelatihan bagi 117.864 (seratus tujuh belas ribu
delapan ratus enam puluh empat) mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta
kelompok masyarakat strategis lainnya dan pemberian fasilitasi modal awal bagi 9.687
(sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) wirausaha pemula.
Ia menambahkan bahwa Rasio Kewirausahaan tahun 2014 sebesar 1,65% meningkat
pada tahun 2016 menjadi 3,1%, (sumber : Kementerian Koperasi dan UKM diolah
bersama BPS) dan pada tahun 2018 diproyeksikan meningkat di atas 5%.
“Peningkatan rasio kewirausahaan terhadap jumlah penduduk juga memberikan
dampak terhadap penciptaan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan berusaha,
serta menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan produktivitas bangsa,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Kepala Badan Sarana Pertahanan
Kementerian Pertahanan Laskda Agus Setyadi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar
Anas, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur Wahid Wahyudi.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di: www.fmb9.id, FMB9ID (Twitter),
FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID (Youtube).
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