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Seluruh produksi akan digunakan untuk 
penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Ganti Winarno, Sekretaris Perusahaan 
PT Kimia Farma Tbk (KAEF)

■MANUFAKTUR ■ENERGI

KILANG■

Tekan Impor, Kilang 
TPPI Dipompa
JAKARTA. PT Trans-Pacific 
Petrochemical Indotama 
(TPPI) mengembangkan pro-
yek Revamping Platforming 
dan Aromatik. TPPI meng-
klaim proyek itu bisa mening-
katkan kapasitas kilang untuk 
mengurangi produk impor. 

Proyek yang bernilai inves-
tasi US$ 180 juta itu disebut-
sebut bisa meningkatkan ka-
pasitas platforming unit dari 
yang sebelumnya 50.000 barel 
minyak per hari (bph) menja-
di 55.000 bph. Selain itu, me-
ngerek kapasitas produksi 
Paraxylene  dari 600.000 ton 
per tahun menjadi 780.000 ton 
per tahun. 

Presiden Direktur TPPI, 
Yulian Dekri menyampaikan, 
untuk mendukung rencana 
itu, TPPI sedang melakukan 
pekerjaan Basic Engineering 
Design Package (BEDP) yang 
ditargetkan selesai pada akhir 
September 2020. 

Selain itu, TPPI sedang 
membangun lima tangki yang 
diperkirakan selesai pada De-
sember tahun 2021.

Yulian menambahkan, pe-
kerjaan revamping ini akan 
dilaksanakan pada awal 2022 
bersamaan dengan pelaksana-
an turn around, sehingga 
pada kuartal I-2022 diharap-
kan kilang sudah dapat ber-
operasi secara penuh. 

“Terkait pengurangan pro-
duk impor Paraxylene, TPPI 
sudah mulai mengoperasikan 
unit produksi Paraxylene se-
jak Agustus 2020 secara dual 
mode yang menghasilkan pro-
duk petrokimia dan produk 
BBM, serta akan ditingkatkan 
secara bertahap,” ungkap Yu-
lian, Kamis (24/8).

Direktur Pemasaran TPPI 
Darius Darwis menambahkan, 
kebutuhan domestik Paraxy-

lene saat ini sebesar 1 juta ton 
per tahun, sedangkan pema-
sok dari dalam negeri selain 
TPPI adalah hanya Kilang RU 
IV Pertamina yang mempu-
nyai kapasitas produksi seki-
tar 200.000 ton per tahun. 

Dengan demikian, selama 
TPPI tidak berproduksi, ter-
dapat impor Paraxylene seki-
tar 800.000 ton per tahun. 

Untuk mengurangi impor 
Paraxylene pada 2021, TPPI 
merencanakan akan mempro-
duksi Paraxylene sebesar 
280.000 ton per tahun, sehing-
ga total produksi Paraxylene 
dalam negeri menjadi 500.000 
ton per tahun. 

“Hal ini dapat mengurangi 
impor sebanyak 50% dari ke-
butuhan dalam negeri dan 
menurunkan current account 
defi cit sejalan dengan arahan 
Bapak Presiden Joko Widodo 
saat mengadakan kunjungan 
ke TPPI pada tahun lalu,” ujar 
Darius. 

Sementara itu, Menteri Per-
industrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita menyambut 
baik dan mendukung TPPI 
dalam melaksanakan proyek 
revamping ini, mengingat 
produk-produk Petrokimia 
khususnya produk aromatik 
sangat dibutuhkan di pasar 
dalam negeri dan diimpor 
oleh berbagai perusahaan di 
Indonesia.

Dengan memenuhi kebu-
tuhan impor Paraxylene ter-
sebut, peran TPPI dalam me-
ngurangi impor dan current 
deficit account Indonesia 
menjadi sangat signifikan. 
"Lnagkah ini sangat baik un-
tuk membangkitkan pereko-
nomian Indonesia,” pungkas 
Menteri Agus.

Filemon Agung Hadiwardoyo

JAKARTA. Lembaga pembia-
yaan tetap menaruh minat 
pada sektor manufaktur da-
lam negeri. Alasannya, indus-
tri manufaktur memiliki pelu-
ang untuk bangkit dari ancam-
an krisis. Salah satu sektor 
manufaktur yang masih me-
narik adalah otomotif.

Head of Finance Accoun-
ting & Business Development 
Astra Ventura, Indra Wijaya 
Sutrisno menerangkan, bela-
kangan ini pasar mobil mulai 
meningkat, yang mengacu ke-
butuhan pembiayaan Astra 
Ventura untuk sektor otomo-
tif yang cenderung naik.

Selain otomotif, mereka 
melihat peluang pembiayaan 
dari sektor ritel, jasa kesehat-
an dan teknologi.

Fransisca Rita Gosal, Direk-
tur J Trust Bank bilang, seba-
gai salah satu motor pengge-
rak perekonomian, industri 
manufaktur tetap punya ha-
rapan untuk bangkit. "Dengan 
efi siensi yang baik, kami meli-
hat prospek yang masih posi-
tif," ujar dia dalam forum se-
minar virtual tentang potensi 
pembiayaan manufaktur, Ka-
mis (24/9).

Ketua Umum Gabungan 
Pengusaha Makanan dan Mi-
numan Indonesia (Gapmmi), 
Adhi S Lukman menyebutkan, 
pandemi korona tak mengha-
langi gairah investasi di sektor 
makanan dan minuman. Ia 
mengklaim, hingga semester I 
2020, investasi di sektor ma-
kanan minuman hampir me-
nembus Rp 30 triliun.

"Bahkan PMA-nya saja naik. 
Yang dilihat memang investasi 
jangka panjang, karena pros-

pek makanan minuman di In-
donesia masih bagus," ungkap 
dia kepada KONTAN, Kamis 
(24/9). 

Dorongan investasi datang 
dari besarnya nilai GDP di In-
donesia. Sebab, dengan GDP 
per kapita tinggi, maka tuntut-
an ketersediaan produk ma-
kanan dan minuman semakin 
beragam, bernilai tambah, 
fungsional dan bergizi. 

Di tengah kondisi sulit kare-
na wabah korona, Kementeri-
an Perindustrian sudah meng-
usulkan berbagai stimulus 
agar industri di dalam negeri 
bisa bertahan dan meningkat-

kan produktivitas. Sebab, ak-
tivitas manufaktur selama ini 
memberikan kontribusi cukup 
besar terhadap perekonomian 
nasional, seperti dari realisasi 
nilai investasi dan ekspor.

Di sisi lain, Wakil Ketua 
Umum Kadin Indonesia Bi-
dang Perindustrian, Johnny 
Darmawan sempat menjabar-
kan, tidak semua sektor usaha 
kolaps akibat terpapar wabah 
korona. Masih ada harapan di 
era pandemi ini yang datang 
dari industri alat kesehatan 
(alkes), makanan minuman, 
farmasi dan telekomunikasi.

Agung Hidayat

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Industri manufaktur dinilai masih punya prospek baik 
sepanjang tahun ini.

Pembiayaan Melirik 
Sektor Manufaktur

Sektor farmasi, 
telekomunikasi, 

makanan dan 
minuman 

meningkat.
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JAKARTA. Emiten farmasi 
pelat merah PT Kimia Farma 
Tbk (KAEF) siap mempro-
duksi obat Avigan (Favipira-
vir). Obat ini diklaim untuk 
memenuhi kebutuhan antivi-
rus korona (Covid-19).

Kelak, obat Avigan yang 
akan diproduksi KAEF untuk 
memenuhi kebutuhan di da-
lam negeri. Rencana produksi 
tersebut seiring dengan per-
mintaan Menteri BUMN Erick 
Thohir untuk memenuhi ke-
butuhan obat antivirus untuk 
menekan wabah korona. 

Sekretaris Perusahaan PT 
Kimia Farma Tbk, Ganti Wi-
narno membenarkan pihak-
nya sedang menyiapkan pro-
duksi obat Avigan. "Seluruh 
produksi akan digunakan un-
tuk memenuhi kebutuhan Pe-
merintah Indonesia dalam 
upaya untuk penanggulangan 
Covid-19 di Indonesia," jelas 
dia, tanpa menjelaskan volu-
me produksinya kepada KON-
TAN, Kamis (24/9). 

Bahkan, Ganti bilang kapa-
sitas produksi Avigan yang 
dimiliki Kimia Farma saat ini 
sudah mencukupi. Sehingga, 
saat ini persiapan proses pro-
duksi sedang dilakukan. Na-
mun dia belum bisa membe-
berkan secara pasti, kapan 
produksi Avigan dimulai. Se-
dangkan untuk distribusi obat 
Avigan itu, akan ditetapkan 
sesuai kebutuhan merujuk 
regulasi pemerintah.

Avigan adalah obat antivi-
rus dari Jepang, dikembang-
kan Fujifi lm Toyama Chemi-
cal dan Zheijang Hisun Phar-
maceutical.

Avigan dikembangkan un-
tuk mengobati virus infl uenza 
dan sudah diuji coba untuk 
pasien Covid-19. 

Direktur Pengembangan 
Bisnis PT Kimia Farma Tbk, 
Imam Fathurrahman menam-
bahkan, pihaknya sedang me-
ngembangkan Avigan dan 
Remdesivir. "Bisa dikatakan 

KAEF adalah industri yang 
paling siap untuk mempro-
duksi obat-obat terkait korona 
untuk melengkapi portofolio 
baru," kata Imam. 

Dia mengatakan, area fokus 
pengembangan produk KAEF 
relevan dengan pengembang-
an produk penyakit regenera-
tif. Adapun untuk produk 
lainnya yang sudah masuk 
road map KAEF akan terus 
dikembangkan.

Menekan impor
Sebelumnya dalam paparan 

publik bulan Juli tahun ini, 
Direktur Utama PT Kimia Far-
ma Tbk, Verdi Budidarmo 
menjelaskan, saat awal pan-
demi KAEF mendapatkan pe-
nugasan oleh pemerintah un-

tuk menyediakan produk-pro-
duk yang berkaitan dengan 
Covid-19. Adapun produk ter-
kait itu adalah Chloroquine, 
Hydroxychloroquine, 
dan Azithromycin.

Verdi mengatakan Ki-
mia Farma telah memi-
liki road map yang fo-
kus pada pengembangan 
beberapa produk antara 

lain produk farmasi, bahan 
baku obat (BBO), kosmetik 
dan alat kesehatan tertentu. 
"KAEF menginisiasi produksi 

BBO domestik dalam rangka 
mendukung program peme-
rintah menurunkan impor 
BBO. Upaya ini berpotensi 

menurunkan impor 
BBO hingga 23,8% pada 
2024," kata Verdi.

Sebelumnya, Menteri 
BUMN Erick Thohir 
menyatakan bahwa 
KAEF mampu mempro-
duksi obat antivirus di 
dalam negeri yakni Avi-
gan. Kemampuan itu 
diharapkan  mampu 
mengurangi ketergan-
tungan Indonesia atas 
impor antivirus. Selain 
menekan impor, Erick 
juga berharap produksi 
obat di dalam negeri 
bisa melahirkan proses 
hilirisasi.     ■

Avigan KAEF Sasar Lokal
Selain Avigan, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) juga tengah memproduksi remdesivir

Arfyana Citra Rahayu

Bantuan Modal Usaha UMKM

KONTAN/Baihaki

Heni, pelaku UMKM binaan Pertamina menyelesaikan jahitan pesanan klien di Rumah Jahit Andini Miliknya di Depok, 
Jawa Barat, Kamis (24/9). Hingga pertengahan September ini, Pertamina telah menyalurkan Rp 3,3 miliar untuk bantuan 
modal usaha UMKM. Penyaluran modal UMKM tersebut akan terus dilakukan hingga Rp 100 miliar. 

Di Singapura telah ada 
beberapa unicorn pe-
main lama yaitu Grab, 

Trax, Lazada, Razer dan Sea. 
Di awal tahun 2020 ini, ada 
satu lagi calon unicorn yang 
berbasis di Singapura telah 
bervaluasi mendekati USD 1 
miliar, yaitu USD 970 juta. 
Namanya Zilingo.

Didirikan pada tahun 
2015 oleh Ankiti Bose dan 
Dhruv Kapoor, Zilingo mela-
yani pasar Indonesia, Hong 
Kong, Thailand, Filipina, In-
dia, Australia, dan Amerika 
Serikat. 

Dengan lebih dari 7 juta 
pengguna, 800 pegawai dan 
50.000 mitra, startup ini 
mempertemukan manufak-
tur, retailer, distributor, dan 
merek-merek fesyen dalam 
satu mata rantai perdagang-
an fesyen yang terbuka. 

Pasar fesyen UKM Asia 
Tenggara sendiri mencapai 
US$ 23 miliar di tahun 2018 
dan diprediksi akan menca-
pai US$ 100 miliar di tahun 
2025. Angka ini dihitung se-
belum terjadinya pandemi 
Covid-19. 

Zilingo Shopping mem-
pertemukan merek dengan 

konsumen langsung. 
Zilingo Trade memperte-

mukan penjual grosir ke pe-
milik bisnis fesyen. Platform 
Zilingo sendiri memungkin-
kan pemain bisnis untuk 
membuka toko di sana secara 
gratis. Jadi, ia lebih dari se-
kadar marketplace.

Kedua founder bekerja di 
Sequoia Capital sebagai in-
vestment analyst di India, se-
belum mereka memutuskan 
untuk mendirikan Zilingo 
yang berbasis di Singapura. 
Ankiti mendapatkan ilham 
untuk mempertemukan pro-
dusen hingga pemakai fesyen 
setelah mengunjungi pasar 
raksasa Chatuchak di Thai-
land.

Para pedagang di Chatu-
chak yang terdiri lebih dari 
10.000 toko dan desainer fe-
syen tersebut mempunyai ke-
terbatasan dalam "go online" 
karena mereka tidak mema-
hami proses transfer dari of-
fl ine ke online. Jadilah Ankiti 
melihat peluang yang dapat 
digarap dengan serius.

Dengan valuasi mende-
kati US$ 1 miliar, bisa jadi 
Zilingo malah telah meme-
gang posisi unicorn pada saat 

ini. Uniknya, sebagai seorang 
CEO perempuan, Ankiti 
mengutamakan kultur yang 
tidak mengglamorkan status 
unicorn ini. Dari 239 startup 
dengan valuasi unicorn, ha-
nya 23 orang yang ber-CEO 
perempuan.

Ia tidak ingin Zilingo 
menjadi "unicorn takabur" 
dengan lebih besar egonya 
daripada peningkatan reve-
nue-nya. 

Ankiti sebagai co-founder 

dan CEO sebuah unicorn tek-
nologi merupakan represen-
tasi penting bagi kaum pe-
rempuan yang masih sangat 
minim di dunia startup tek-
nologi. Tampaknya, mereka 
sadar betul akan "godaan be-
sar setelah menjadi unicorn" 
seperti WeWork dan Juul 
Labs.

Profi tabilitas jangka pan-
jang Zilingo jauh lebih pen-
ting daripada "gelar" unicorn. 
Kultur korporasi rendah hati 
dan bekerja dengan determi-
nasi tinggi ini sangat patut 
ditiru.

Model bisnis Zilingo sen-
diri sangat unik, karena ia 
lebih dari sekadar marketpla-
ce B2C dan B2B. Mereka 
memberikan kesempatan bagi 
UKM fesyen mikro dengan 
jasa distribusi, kataloging, 
dan peminjaman modal. 
Platform mereka juga menca-
kup manajemen stok barang 
dan tracking penjualan. 

Jadilah kini mereka juga 
mengembangkan software 
dan instrumen-instrumen 
lainnya untuk mengakses 
pabrik-pabrik pakaian dan 
shopping lintas batas.

Pemberian kredit bisnis 

mikro bagi para produsen 
UKM fesyen memungkinkan 
penjualan berlangsung sangat 
ramping dari produsen lang-
sung ke konsumen tanpa per-
antara.

Zilingo berbangga karena 
platform mereka cukup dis-
ruptif dan mampu meratakan 
kesempatan bisnis (levelling 
the playing fi eld). Tanpa perlu 
agen, broker, dan middleman 
manapun, produsen dapat 
mengakses pasar global de-
ngan seller management plat-
form mereka. Konsep sederha-
na nan powerful.

Sayangnya, di era pande-
mi ini mengharuskan Zilingo 
mem-PHK sebanyak 5% dari 
pegawai mereka di Singapura 
dan negara-negara di kawas-
an Asia Tenggara lainnya. 
Pertumbuhan hyper (hyper-
growth) ini pun terpaksa 
mengalami penurunan.

Bagaimana nasib Zilingo 
pasca pandemi nanti? Mari 
kita tunggu dan amati. Bisa 
diprediksi mereka akan me-
lanjutkan growth rate namun 
sedikit lebih konservatif di-
bandingkan posisi hyper-
growth pada tahun 2018 dan 
2019 lalu.                 ■

Zilingo Unicorn Baru SingapuraZilingo Unicorn Baru Singapura

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com

Kinerja Kimia Farma 
(Rp miliar)

Keterangan Semester 
I-2020

Semester 
I-2019

Aset 17.513,99 
(30 Juni 2020)

18.352,87 
(31 Des 2019)

Liabilitas 10.581,16 
(30 Juni 2020)

10.939,95 
(31 Des 2019)

Ekuitas 6.932,83 
(30 Juni 2020)

7.412,92 
(31 Des 2019)

Pendapatan 4.687,80 4.524,81
Beban pokok 2.897,95 2.897,95
Laba kotor 1.789,85 1.660,22
Laba bersih 48,57 47,75

Sumber: Laporan keuangan KAEF
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