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Penyaluran KUR di Sumsel Meningkat, Didominasi Sektor Pertanian 

 

 

 

Sumber gambar: sumeks.co 

 

Gubernur Sumsel, Herman Deru, menerima kunjungan Kepala Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Ruang Tamu 

Gubernur Sumsel, Senin (12/10). Pertemuan ini salah satunya membahas soal 

peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Himpunan Bank Negara 

(Himbara) di Sumsel. 

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan ini merupakan kabar gembira bagi 

masyarakat Provinsi Sumsel. Saat ini menurutnya, KUR ada peningkatan yang cukup 

signifikan dari jumlah yang tersedia Rp4,4 triliun di Himbara, ditambah dengan adanya 

Kurda Program Pemprov Sumsel mengalami peningkatan penyaluran. 

“Saat ini penyaluran KUR sudah di atas 50 persen ke masyarakat, khususnya 

untuk pertanian. Sektor pertanian mendominasi penyaluran dan ini tentu menunjang 

produksi pangan di Sumsel,” ungkapnya. Menurut HD, percepatan penyaluran KUR 

juga penyediaan Bank Wakaf Mikro merupakan bagian komitmen Pemprov Sumsel 

bersama OJK dan institusi lain untuk memulihkan ekonomi, baik nasional maupun 

Sumsel. 

“Saya berterima kasih dengan OJK Regional 7 dengan Bank Indonesia dalam 

hal ini bekerja sama untuk memulihkan ekonomi dan alhamdulillah Sumsel masih 
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menjadi Provinsi yang pertumbuhan ekonominya sangat,” lanjutnya. Disampaikannya, 

mengenai pertumbuhan ekonomi secara umum, bahwa menurut HD sektor pertanian 

yang sama-sama difokuskan dimulai dari infrastruktur, sarana produksi (saprodi), paska 

panen, tetap akan menjadi kekuatan bagi perekonomian di Sumsel. 

“Terima kasih OJK, para petani dan para pelaku UMKM yang menjadi kekuatan 

ekonomi di Sumsel,” tandasnya. Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sumsel saat ini masih sangat baik meski di masa pendemi Covid-19. Hal tersebut tidak 

lepas dari peran Pemprov Sumsel bersama institusi lainnya dalam mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi Sumsel maupun secara nasional. 

Di masa sulit seperti ini, Pemprov Sumsel bersama mitra kerjanya seperti Bank 

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dan 

instansi lain terus memberi kemudahan dan keringanan bagi masyarakat. Tak hanya 

percepatan penyaluran KUR, upaya pemulihan juga dilakukan leasing kepada para 

debitur untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 

 

Sumber Berita: 

1. Sumeks.co, Penyaluran KUR di Sumsel Meningkat, Didominasi Sektor Pertanian, 

Senin, 12 Oktober 2020. 

2. Rmolsumsel.id, Didominasi Sektor Pertanian, Penyaluran KUR di Sumsel 

Meningkat, Senin, 12 Oktober 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku 

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat: 

 Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan 

modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha 

dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan 

tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Pasal 1 angka 1) 

 Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk 

menyalurkan KUR. (Pasal 1 angka 7) 
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 Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam 

Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. (Pasal 1 

angka 9) 

 Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan 

kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) 

dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. (Pasal 

1 angka 11) 

 Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa. 

(Pasal 1 angka 12) 

 Pelaksanaan KUR bertujuan untuk: 

a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; 

b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 

c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. (Pasal 2) 

 Penerima KUR terdiri dari: 

a. usaha mikro, kecil, dan menengah; 

b. calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri; 

c. calon pekerja magang di luar negeri; 

d. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja 

sebagai tenaga kerja indonesia; 

e. tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri; 

f. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; 

g. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; 

dan/atau 

h. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan 

Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya. (Pasal 3 

ayat (1)) 

 Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi. (Pasal 4 ayat (1)) 

 Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana 

Lembaga Keuangan Penyalur KUR. (Pasal 8) 

 Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum 

dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang disusun oleh Kementerian 

Keuangan. (Pasal 9 ayat (1)) 

 KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas: 

a. KUR mikro; 

b. KUR kecil; 

c. KUR penempatan tenaga kerja Indonesia; dan 
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d. KUR khusus. (Pasal 14 ayat (1)) 

 KUR mikro diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu. (Pasal 15 ayat (1)) 

 KUR kecil diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000,00 

(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) setiap individu. (Pasal 19 ayat (1)) 

 KUR penempatan tenaga kerja Indonesia diberikan kepada Penerima KUR dengan 

jumlah paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). (Pasal 23 ayat 

(1)) 

 KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk 

klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan 

peternakan rakyat serta perikanan rakyat. (Pasal 28 ayat (1)) 

 KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas 

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. (Pasal 

28 ayat (2)) 

 


