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JAKARTA. Pemerintah Indo-
nesia akan segera mewajibkan 
peredaran pakaian bayi me-
menuhi standar nasional In-
donesia (SNI). Kebijakan ini 
akan berlaku mulai 17 Agus-
tus 2014 mendatang.

Beleid baru ini mewajibkan 
seluruh produk pakaian bayi 
usia 36 bulan, baik diproduksi 
dalam negeri maupun impor, 
harus mengantongi label SNI 
agar bisa dijual. Kebijakan ini 
bertujuan untuk melindungi 
kesehatan konsumen di dalam 
negeri, sekaligus memprotek-
si industri pakaian bayi dalam 
negeri dari gempuran produk 
murah berkualitas rendah dari 
luar negeri.

Direktur Industri Tekstil 
dan Aneka, Direktorat Jende-
ral Basis Industri Manufaktur, 

Kementerian Perindustrian, 
Ramon Bangun, bilang, selain 
pakaian bayi, beleid wajib SNI 
ini juga berlaku bagi aksesori 
yang melekat di badan bayi. 
Misalnya; alas kaki, kaos ta-
ngan, handuk, selimut dan 
lainnya. "Pakaian bayi yang 
wajib SNI adalah yang bersen-
tuhan dengan kulit bayi," kata 
Ramon, Kamis (12/6).

Perlu diketahui, beleid SNI 
ini diatur lewat Peraturan 
Menteri Perindustrian No 07/
M-IND/PER/2/2014 tentang 
SNI pakaian bayi, yang berla-
ku 17 Mei 2014 dan harus di-
patuhi pada 17 Agustus 2014. 
Dalam aturan SNI pakaian 
bayi ini, ada pengaturan peng-
gunaan bahan berbahaya.

Jika tenggat waktu habis, 
setiap produk pakaian bayi 

yang tak punya label SNI dila-
rang diperjualbelikan. Namun, 
pemerintah menetapkan masa 
pembinaan kepada produsen 
dan importir pakaian bayi 
sampai 17 November 2014. 

Jika ada pelanggaran setelah 
itu, barulah sanksi berlaku.

Saat ini, sudah ada produ-
sen pakaian bayi yang menda-
pat label SNI wajib. Salah sa-
tunya PT Evergreen Buana 

Jaya Makmur. "Proses menda-
patkan SNI lancar, tak berbe-
lit seperti industri lainnya. 
Waktu mengurusnya dua 
minggu," kata Danny Widodo, 
Direktur Evergreen Buana.

Namun, ada juga produsen 
pakaian bayi yang belum me-
ngantongi SNI. Seperti PT Sa-
rana Mega Fortuna, pemilik 
merek pakaian bayi Fluffy. 
"Kami masih mengurusnya, 
semoga Agustus kelar," kata 
Cucu Suhartini, marketing PT 
Sarana Mega Fortuna.

Tahun 2013, impor pakaian 
bayi tercatat mencapai 919 
ton atau setara US$ 10,28 juta. 
Sedangkan ekspor tercatat 
sebesar 12.293 ton dengan ni-
lai US$ 194,25 juta.

 
Francisca Bertha Vistika Putri

Pakaian bayi yang bersentuhan dengan kulit 
wajib Standar Nasional Indonesia.
Ramon Bangun, Direktur Industri 
Tekstil dan Aneka, Kem. Perindustrian

JAKARTA. Produsen keramik 
PT Keramik Indonesia Asosia-
si Tbk (KIAS) menargetkan 
kenaikan pendapatan sebesar 
6,6% sepanjang semester I 
2014. Jika tahun lalu penda-
patan semester I mencapai Rp 
450 miliar, periode sama 2014 
ini diharapkan bisa naik men-
jadi Rp 480 miliar.

Direktur KIAS Handono 
Warih Kamis (12/6) bilang, 
untuk mencapai target, KIAS 
akan memperluas jaringan 
pemasaran. Jika tahun lalu ja-
ringan ritel sebanyak 1.500 
unit maka akan ditambah 
menjadi 2.000 unit. 

Selain itu, KIAS berupaya 
menggenjot pasar ekspor 
mumpung nilai tukar rupiah 
terhadap dollar Amerika Seri-
kat melemah. "Kami akan 
menambah ekspor keramik 
ke Malaysia," ujar Handono.

Saat ini KIAS telah meng-
ekspor sebagian produknya 
ke beberapa negara; yakni 
Korea Selatan, Malaysia, Fili-
pina, dan Mauritus. Meskpun 
demikian porsi penjualan eks-
por bagi total pendapatan 
KIAS hanya 3,67%.

Tapi, saat ini perusahaan 
yang sahamnya dikuasai in-
vestor Thailand ini mulai kha-
watir dengan kebijakan kena-
ikan tarif listrik. Kenaikan ta-

rif yang berlaku Juli 2014 ini 
diprediksi akan menyebabkan 
baban produksi KIAS merang-
kak naik hingga 10%. Di sisi 
lain ada potensi permintaan 
melemah lantaran industri 
properti juga mulai mengalami 
perlambatan permintaan. 

Namun, manajemen KIAS 
tetap optimistis menatap ke 
depan. Manajemen malah be-
rencana mengeluarkan belan-
ja modal sebesar Rp 85 miliar 
untuk membeli mesin tahun 
ini. Dengan mesin baru, mana-
jemen berharap ada efi siensi.

Ketua Umum Asosiasi Ane-
ka Industri Keramik Indonesia 

(Asaki) Elisa Sinaga sepakat 
dengan Handono bahwa ke-
naikan tarif listrik akan meng-
ganggu kinerja perusahaan 
keramik. 

Menurut Elisa, biaya listrik 
di industri keramik mencapai 
13%-14% dari total produksi. 
Secara tak langsung, kenaikan 
TDL akan meningkatkan be-
ban produksi sebesar 5%-6%. 
"Pemerintah seperti tidak pu-
nya perencanaan di sektor 
energi," keluh Elisa. Sebab 
kenaikan tarif di pertengahan 
tahun biasanya belum dipre-
diksi oleh perusahaan dan 
mengagetkan.    ■

Tarif Listrik 
Menyetrum 
Biaya KIAS
Kenaikan tarif listrik bisa kerek 10% beban produksi KIAS 

Benediktus Krisna Y

Pemerintah Larang Pakaian Bayi Tanpa SNI

Produk pakaian 
bayi dan aksesori 
wajib miliki label 

SNI mulai 17 
Agustus 2014.

■MANUFAKTUR

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kementerian 
Komunikasi

■ Pengadaan Jasa Konsultasi Paket 
Pekerjaan Penyusunan Pedoman 
Teknis Pemanfaatan Penyelenggara 
Telekomunikasi Khusus Di Wilayah 
Bencana Alam (lelang ulang)

Pemilik proyek: 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (kode Lelang 1500119)
Satuan kerja: Satuan Kerja 
Direktorat Telekomunikasi Khusus 
Dit. PPI
Bidang: Jasa Konsultansi Badan 
Usaha
Klasifi kasi: kecil
Nilai pagu paket: Rp 423.995.000
Nilai HPS paket: Rp Rp 
418.055.000
Sumber dana: APBN 2014

Pendafataran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: Rabu, 11 Juni 2014 - 
Kamis, 19 Juni 2014 melalui 
website: https://lpse.lkpp.go.id/
eproc/lelang/view/1500119

Pekerjaan di PU
■ Pekerjaan: SPAM terfasilitasi 
untuk mendukung program inovasi 
Kota Malang Provinsi Jawa Timur 
Satuan kerja: Pengembangan SPAM 
Strategis
Sub satuan kerja/PPK: Pembangun-
an SPAM Strategis Wilayah II
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi untuk konstruksi 
perpipaan air minum lokal
Nilai HPS: Rp. 19.243.641.000

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Rabu, 21 Mei – Senin, 16 Juni 2014 
melalui website: http://www.pu.go.
id/site/view/67 

Pekerjaan di Bekasi
■ Pekerjaan: lanjutan pembangun-
an gedung D RSUD
Agensi: ULP Kabupaten Bekasi 
(kode lelang: 4057352)
Satuan kerja: Dinas Bangunan
Bidang/sub. bidang: arsitektur/ 
bangunan-bangunan non 
perumahan lainnya (21005); 
perawatan gedung /bangunan 
(21301); pekerjaan interior (21103);  
mekanikal berupa pekerjaan 
perpipaan air dalam bangunan 
(23002); instalasi pipa gas dalam 
bangunan (23003); ektrikal berupa 
pekerjaan instalasi listrik gedung
Nilai pagu paket: Rp 5.970.646.224
Nilai HPS paket: Rp 5.427.858.344
Sumber dana: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Kamis, 5 Juni – Kamis, 19 Juni 2014 
melalui http://lpse.bekasikab.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di Kemhub
■ Pekerjaan: pembangunan 1 
(satu) unit kapal patroli kelas II 
(paket B)
Agensi: Ditjen Perhubungan Laut 
(kode lelang: 14363114)
Satuan kerja: Peningkatan Fungsi 
Kesatuan Penjagaan Laut dan 
Pantai
Bidang/sub. bidang: sipil/
pembangunan dan reparasi kapal
Nilai pagu: Rp 59.962.500.000
Nilai HPS : Rp 58.380.300.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan secara 
elektronik: 
Senin, 9 Juni – Kamis, 19 Juni 2014 
melalui http://lpse.dephub.go.id/
eproc/ 

■ Pekerjaan: pembangunan 
gedung Kantor KSOP Gorontalo
Agensi: Ditjen Phb Laut
Satuan kerja: Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan Gorontalo
Bidang/sub. bidang: arsitektural/
bangunan non perumahan lainnya
Nilai pagu paket: Rp 3.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 2.889.600.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Jumat, 6 Juni – Minggu, 15 Juni 
2014 melalui http://lpse.dephub.
go.id/eproc/

Pekerjaan di LH
■ Pekerjaan: pemetaan kebencana-
an berbasis perubahan iklim tingkat 
kota dan kabupaten
Agensi: Kementerian Lingkungan 
Hidup (kode lelang: 129563)
Satuan kerja: Dewan Nasional 
Perubahan Iklim
Bidang/sub. bidang: tata lingkung-
an/jasa konsultansi lingkungan 
(15001) atau konsultansi spesialis
Nilai pagu paket: Rp 3.000.000.000
Nilai HPS paket: Rp 2.998.776.000
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 9 Juni – Selasa, 17 Juni 2014 
melalui http://lpse.menlh.go.id/
eproc/ 

Pekerjaan di BPPT
■ Pekerjaan: pengadaan perangkat 
pengolah data dan komunikasi
Agensi: Badan Standardisasi 
Nasional (kode lelang: 889069)
Satuan kerja: Sekretaris Utama 
Badan Standardisasi Nasional
Bidang/sub. bidang: pengadaan 
komputer, elektronik, piranti lunak
Nilai pagu paket: Rp 2.689.708.000
Nilai HPS paket: Rp 1.688.567.833
Sumber dana: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
dokumen pengadaan: 
Senin, 9 Juni – Minggu, 15 Juni 
2014 melalui http://lpse.bppt.go.
id/eproc/

Evolusi dunia pasca in-
dustrialisme sedang 
bergulir. Semakin ba-

nyak bisnis yang mempunyai 
kapital berbentuk ide kreatif, 
desain, dan kata-kata.

Istilahnya adalah berbis-
nis intellectual property. Ber-
bagai seminar publik tentu 
menjual ketrampilan yang 
diolah secara profesional dan 
disajikan secara menarik. 
Dengan berbagai desain dan 
kata-kata yang mendukung, 
memberikan inspirasi, dan 
memotivasi, juga memberi-
kan rasa betah.

Para pemimpin besar du-
nia, bahkan coach berkaliber 
internasional seperti Vince 
Lombardi dan Alex Ferguson 
mengandalkan kekuatan kata-
kata. Dunia realitas virtual 
juga menjual ide dan kata-
kata, selain desain grafis 
yang menarik dan menceng-
angkan. 

Selain itu, sebuah film 
baik atau buruknya tergan-
tung kekuatan penulisan ske-
nario, yang merupakan di-
mensi kata-kata. Di samping 
itu, tentu saja sinematografi , 
arahan sutradara, dan edi-
ting yang baik.

Perbedaan seorang sales-
man/woman yang superstar 
ala Jordan Belford Si Serigala 
Wall Street NYC dengan mere-

ka yang biasa-biasa saja bisa 
dilihat dari kata-kata yang 
dipakai. Pemilihan kata-kata 
mempengaruhi seseorang da-
lam pengambilan keputusan. 
Termasuk keputusan membeli 
dan menggunakan produk.

Hampir semua bisnis 
mengandalkan kata-kata dan 
ide-ide kreatif. Coba kita per-
hatikan merek McDonald’s 
dan burger yang dijual de-
ngan gerobak keliling kam-
pung.

Apa perbedaannya selain 
kualitas produk dan menu? 
Kata-kata yang dipakai da-
lam branding dan segala ma-
cam perangkat jual mereka. 
Apa perbedaan utama dari 
mereka yang pasar kelas atas 
dengan yang biasa-biasa 
saja? Pemilihan dan penggu-
naan kata-kata, juga warna, 
dan desain kreatif.

Bisnis kaos T-shirt yang 
warna-warni, misalnya, me-
rupakan salah satu bisnis 
yang mengandalkan kata-
kata dan desain fashion. Na-
mun kualitas produk kaosnya 
sangat menentukan kualitas 
akhirnya, tidak hanya kata-
kata yang disablon di atas-
nya.

Ide dan kata-kata meru-
pakan bahan baku dalam in-
dustri kreatif. Di negara-ne-
gara maju, para penulis dan 

seniman mempunyai potensi 
tidak terbatas untuk menca-
pai kemandirian finansial 
optimal, bahkan tertinggi. 

Bayangkan betapa luar 
biasa para penulis buku fi ksi 
pencipta seri Twilight, Harry 
Potter, Hunger Games, dan 
Divergent. Novel-novel terse-
but mengandalkan ide kreatif, 

narasi, dan kata-kata yang 
mendukung industri buku, 
merchandise, fi lm, dan game.

Terjadi interseksi antara 
industri fi lm dan musik Hol-
lywood dengan industri In-
ternet termasuk aplikasi dan 
computer games Silicon Val-
ley. Di Asia, juga terjadi in-
terseksi antara K-Pop dengan 
berbagai sektor industri, ter-
masuk fast food. Channel TV 
di negara-negara Asia, seper-
ti Singapura, Jepang, Tai-
wan, dan China Daratan juga 
menayangkan berbagai mu-
sik dan fi lm K-Pop yang me-
wabah. Korea telah menjadi 
kiblat budaya popular di 
Asia.

Di sinilah keindahan bu-
daya yang menjadi bahan 
baku bagi bisnis. Berbagai 
ide kreatif, koreografi , desain, 
kata-kata, dan teknologi kon-
ten yang mendukungnya 
memberikan nafas bagi ber-
bagai produk. Hello Kitty dari 
Sanrio dan berbagai karakter 
Disney dan Nickelodeon, mi-
salnya, merupakan produk 
budaya yang berasal dari ide-
ide kreatif belaka.

Desain dan bahasa mem-
berikan nafas bagi berbagai 
produk. Di Jalan Sunda ber-
seberangan dengan Gedung 
Sarinah Thamrin Jakarta, 
berdiri hotel baru unik berna-

ma Artotel. 
Artotel adalah hotel butik 

yang unik dengan dekorasi 
berbagai art pieces yang kon-
temporer. Dari langit-langit 
yang sentuhan mural warna-
warni, hingga dinding yang 
retro, patung, dan lukisan 
memberikan sentuhan jiwa 
tersendiri.

Tanpa desain, ide-ide kre-
atif, dan kata-kata, semua 
produk akan seperti telanjang 
dan menjadi sama satu de-
ngan lainnya. Ismaya Cate-
ring mengkapitalisasi desain 
restoran dan kafe sehingga 
para pelanggan merasa betah 
dengan berbagai sajian ma-
kanan yang bergaya modern 
dan cozy.

Kultur merupakan nafas 
dan bahan baku bisnis. Kul-
tur mempengaruhi bisnis dan 
ekonomi global. Namun, eko-
nomi global juga mempenga-
ruhi kultur. 

Di saat ekonomi makro 
sejahtera, bisa kita temui 
produk-produk mahal dan 
luks. Sebaliknya, di saat du-
nia prihatin dengan resesi 
ekonomi, berbagai produk 
murah meriah dan sederhana 
fungsional akan merajarela. 
Kultur dan bisnis berjalan 
paralel dan saling berkaitan. 
Bagaimana dengan bisnis 
Anda?    ■

Bisnis Ide Kreatif dan Kata-KataBisnis Ide Kreatif dan Kata-Kata

STANDAR MUTU PRODUK BAYI■

Jennie M. Xue, 
Digital Entrepreneur dan 

Penulis Internasional Berbasis 
di Amerika Serikat dan Jakarta

Varian Baru Keramik

KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Pengunjung mengamati beragam keramik produksi Granito pada pameran Indobuildtech 2014 di Jakarta, Kamis (12/6). 
Granito sebagai produsen homogenous tile menghadirkan varian baru dari tipe rustic (kasar) yaitu Castello Terreno 
dengan ukuran 60 x 60 centimeter. Produk ini dijual seharga Rp 311.300 per boks isi tiga unit seluas 1,08 meter persegi.

Kepemilikan saham

Kinerja PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 
(dalam miliar rupiah)

Keterangan Kuartal I-2014 Kuartal I-2013 
Pendapatan 240 227
Laba 32 34
Aset 2,315 2,27
Total Kewajiban 236 224

Sumber: Laporan Keuangan PT 
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk

96,10%
SCG Building Materials 
Co Ltd

3,69%
Publik

Hampir semua 
bisnis 

mengandalkan 
kata-kata dan 
ide-ide kreatif. 


