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dilaKsanakan Kemente-
riari&operasi danUKNI
sbnilai Rp 6,718 triliun,
dana tersebut lnenca-
lcrp progranr subsidi bu-
nga KUR sebesar RP

4,967'triliun. Subsidi
NonKURuntukKoPgra-
si melalui BLU RP 751,7

miliar. "Termasuk juga
penempatan dana Pada
LPDB KUMKM sebesar

Rp ltrfiiununtukmem-

N
UMKM CaPaiRP 87'0837
Jakarta, Padek-Realisasi Pro:
eram Pemuiihan Ekonomi Nasio-

ia (PeN) utt*k KoPerasi dan tIM-
KId terus diPdrcePat dan menun-
jukkan peningkatan. PEN untuk
KUMKM adalah upaya Pemenn-
tah untuk membanhr koPerasi dan

UMKIT4 Yang terdamPak Covid' 19'

"Hingga saat ini PenYeraPan PEN

untuk ftlNtfVt telah mencaPai RP

8?,083 trilirur atau sebesar 7Q37 pers-

eni' kataMenterilbpera-
si danUKM'feten Mas-

duki dalam keterangan-
nvalGmis(17l12).

Pemerintah mbn-
galokasikan dana un-
tuk pelaksanaan Pro-
gamPENuntukKtlM-
KI\tl sebesar RP 123,46

triliun di 2020. Sebagl-

an besar Program ini
dilaksanakan oleh Per-
bankan dan lembaga
pernbiayaan Yang langsung men-

dapat alokasi dari Ke.rnenterian
Keuangan (Kemenkeu).

Pertama, Penempatan dana di
Bank Himbara untulcRestukturisa-
si piniaman senilai Rp 78,78 trili-
un. Xedua, Relania Imbal JasaPen-

iaminhn (IlP) senilai RP 5 uiliun
dan Peniaminan untuk Modal Ker-

ia senilai RP I triliun.' "Pemeiintah iuga mengalo-
kasikan dana untuk Pembebasan
Paiak PPh finarl Yang ditanggung
Pemerintah senilai RP 2,4 triliun
,"'ane dilaksanakan oleh l)irektorat

i"nd"tul n4ut (lllP)j' kata*ya.
i .S,tb.idibnngadiluarKIJRdan
koperasi untuk kredit di lembaga

pemUiayauh lUilaksanakan oleh
k"*ettteri6n Keuangan RP 27' I 97

triliun dan subsidi bunga pinia-

'man lembaga keuangan BUMN
sebesar Rp 2,371 triliun dilaksana-

kan Kementerian Negara BTJMN'' "Hasil Pelaks4naan Program
ini, berdasarkan data OK Per 7 No-

vernber 2020, ada 100 Perbatrkan
vanq melakukan.lnrPlemcntasi re-

struLturisasi kr.edit tlengan nilai
outstanding RP 3?1;1 triliun untuk
?,5 juta UMIC\4 j' ttcaP Teten'

Sementara, dari Prograrn Yang

bantu lilqriditas koperasi dalam masa

oandemi Covid I 9l' urain)'a'
Untuk realisasl subsidi bunga

KllR hingga 4 Desember 2020

sebesar RP 2,84 triliun atau 57,29

persen kePada harnPir 6juta debi-

tor. Bahkan yang sangat menggem-

birakan realisasi Penempatan da-

na oleh LPDB KUIVIKM dalam
rnendukung Prograrn PF.li sebesar

Rp I triliun telah mencaPai 100

persen kePada 63 rnitra dengan

101.0]r ttMKM.
Realisasi Strbsidi N on KU R un"

tuk KoPera.si melalui BLU Per I
I)esember 2020 sebesar RP 10,03

miliaratau'1,33 Persen. Ia mene-

easkan, dalam tahaP Pelaksanaan
f"t r.ru p.ogtum ini diarvasi (diau-

dit) oleh SPX dan BPKP RI sejak

buian Septemb et 2020. (dwilipC)

to )1

Teten Masduki
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