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Dengan kehadiran pabrik Nestlé, ada potensi 
yang lahir akibat perputaran ekonomi.
Wihaji, Bupati Batang■MANUFAKTUR

Di era pandemi dan pas-
canya, perusahaan-per-
usahaan semakin me-

nyadari pentingya peran de-
partemen kreatif. Tanpa 
mereka, hampir mustahil ber-
bagai aktivitas sehari-hari 
dapat berjalan lancar.  

Misalnya, jika dulu kam-
panye pemasaran dengan pu-
blisitas hanya dijalankan be-
berapa kali setahun, kini dila-
kukan setiap hari melalui 
berbagai media sosial seperti 
Instagram, Twitter, YouTube, 
Tiktok, Facebook dan sebagai-
nya. Dan ini membutuhkan 
tim kreatif yang luar biasa 
aktif dan prolifi k.

Kelihatannya mudah mem-
buat posting dengan kata-kata 
mutiara, foto kegiatan dan vi-
deo singkat. Namun semua itu 
membutuhkan tim berdedikasi 
sehingga pesan-pesan branding 
tersampaikan secara menyelu-
ruh tanpa terasa menikam.

Siap atau tidak, suka atau 
tidak, ekonomi kreatif telah 
masuk menjadi arus utama 
(mainstream). Jika Anda ter-
masuk Generasi X yang agak 
sedikit "gaptek" dengan sosmed, 
biasakanlah dengan hidup dan 
bernafas dalam media-media 
sosial. Kalau Generasi Mileni-
al dan Generasi Z tidak henti-
hentinya mengecek IG mereka 
dan seakan-akan hidup hanya 
untuk berselfi e ria, inilah saat-

nya Anda menyelami bagai-
mana mereka mengambil ke-
putusan konsumtif. Jumpai 
mereka sebagai konsumen di 
sana.

Kunci sukses branding via 
sosmed adalah memilih apa 
yang mau dimasukkan ke ra-
nah publik tersebut, karena tak 
semua perlu disebarkan ke se-
antero jagat maya. Sebagai 
sosok yang tampil di sosmed, 
kita perlu tampak apa adanya, 
namun kita perlu memfilter 
dan meluruskan narasi versi 
kita sendiri. Demikian juga 
dengan produk Anda. Buatlah 
narasi akan produk dan per-
usahaan Anda. Kembangkan 
dalam bentuk konten yang kon-
tinyu, saling mendukung antar 
platform dan adiktif.

Dengan kata lain, velositas 
kreativitas dunia bisnis kon-
temporer pasca kebenaran saat 
ini sangat dipengaruhi oleh 
kemampuan kita membentuk 
narasi secara virtual. Dan ini 
adalah inti dari perubahan 
ekonomi kreatif di dalam dan 
pasca pandemi.

Jadi, bagi pekerja digital 
kreatif, ini kesempatan emas 
untuk masuk ke arus tengah. 
Tidak lagi bekerja sebagai digi-
tal fi lmmaker, social media ma-
nager, Instagram copywriter 
dan Facebook ad manager di-
pandang sebagai profesi ka-
cangan dan sepele, karena sos-

med dan internet sudah meru-
pakan cara paling jitu untuk 
bertahan di dunia bisnis.

Sebagai media distribusi, 
internet adalah instrumen luar 
biasa. Internet memberikan 
kesempatan satu planet untuk 
berkomunikasi pada saat yang 
sama dengan efi sien dan cost-
effective. Bahkan informasi 
dalam bentuk video pun dapat 
diunduh dengan jeda sangat 
minimal.

Ada beberapa strategi yang 
dapat Anda jalankan untuk 
bisnis Anda pasca pandemi 
dengan meningkatkan velosi-
tas kreativitas.

Pertama, ubah mindset bah-
wa designer hanyalah suppor-

ting unit. Steve Jobs pernah 
berkata bahwa desain itulah 
produk dan produk adalah de-
sain. Tanpa desain dengan UX 
(user experience) yang sangat 
intuitif, sebuah produk hanya-
lah materi dasar yang dibentuk 
bagaikan seonggok batu yang 
diukir.

Produk dengan desain in-
tuitif butuh empati terhadap 
kebutuhan konsumen yang 
mendalam dan kemampuan 
menerjemahkannya ke dalam 
desain yang smooth dan fl aw-
less. Dengan UX design sebagai 
fondasi dari produk, dapat di-
pastikan pekerja kreatif mem-
punyai posisi sangat menentu-
kan arah bisnis. Jadi, sudah 
waktunya desainer berperan 
penting dalam manajemen.

Kedua, akses kreator konten 
kelas dunia. Dengan akses glo-
bal para freelancer kelas dunia, 
bisnis Anda dapat mengguna-
kan jasa mereka yang telah 
terbukti berhasil membawa 
startup-startup ke posisi pen-
ting. Jadi, tidak ada lagi isti-
lah "tidak ada pakar" karena 
kepakaran era sekarang bisa 
dengan mudah di-outsource 
secara lepas (freelance). 

Namun ini juga berarti 
bahwa biaya produksi bisa 
meningkat sesuai standar in-
ternasional. Jadi, biaya opera-
si desain tak lagi mengikuti 
standar gaji Indonesia. 

Ketiga, gunakan aplikasi-
aplikasi produktif dan schedu-
ler versi terkini. Ini termasuk 
yang khusus diciptakan untuk 
memproduksi video pendek 
versi Instagram dan Tiktok 
dan berbagai aplikasi schedu-
ler agar akun sosmed Anda ti-
dak pernah sepi. Hampir setiap 
hari, startup baru bermuncul-
an untuk memudahkan pro-
duksi dan distribusi konten di 
sosmed populer. Leverage that.

Keempat, distribusi kreasi 
bisa dijadikan kanal distribusi 
perpanjangan tangan produk 
atau produk tambahan. Produk 
tangible dapat dihubungkan 
secara mobile sehingga aplika-
si dan situs pendukung meru-
pakan perpanjangan produk 
atau produk tambahan (auxili-
ary product). Bahkan produk 
pendukung branding pun dapat 
diproduksi dan didistribusi-
kan secara online.

Ekonomi kreatif pasca 
pandemi bisa hampir dipasti-
kan akan meroket, apalagi de-
ngan tradisi remote working 
yang semakin umum. Digitali-
sasi semakin mendapatkan 
tempat dan ini berarti pekerja-
an kreatif juga semakin marak 
dan dihargai. 

Intinya, apakah produk 
Anda dapat dikirim secara di-
gital? Jika belum, pikirkan 
caranya agar didigitalisasi 
semaksimal mungkin.    ■

Perubahan Ekonomi Kreatif karena PandemiPerubahan Ekonomi Kreatif karena Pandemi

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

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

ATURAN IMPOR MAINAN ANAK■

Pebisnis Keberatan 
Beleid Impor Mainan

JAKARTA. Asosiasi Mainan 
Indonesia (AMI) keberatan 
dengan implementasi aturan 
baru tentang impor mainan 
tanpa masa transisi. Beleid 
yang dimaksud adalah Per-
aturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2021 Tentang Penye-
lenggaraan Bidang Perindus-
trian. Kementrian Perindustri-
an menerbitkan ketentuan 
tersebut pada Februari 2021 
sebagai peraturan turunan 
dari UU Omnibus Law.  

Ketua Umum Asosiasi In-
dustri Mainan, Sutjiadi Lukas 
mengatakan, beleid tersebut 
mengatur pelaksanaan peng-
ajuan SNI bagi mainan impor 
harus melalui Lembaga Serti-
fi kasi dengan beberapa syarat 
yang dinilai memberatkan pe-
laku usaha dalam kondisi 
pandemi Covid-19 saat ini. 

"Implementasi kebijakan ini 
tanpa masa transisi dan tidak 
ada sosialisasi sebelumnya 
sehingga Lembaga Sertifi kasi 
sebagai pelaksana dan peng-
usaha tidak siap. Hal ini bisa 
berakibat pada penghentian 
impor mainan dalam satu bu-
lan hingga tiga bulan ke de-
pan," ungkap dia kepada 
KONTAN, Kamis (20/5). 

Jika terjadi penghentian 

impor mainan, Sutjiadi bilang, 
hal itu akan mengancam ke-
berlangsungan usaha para 
pengusaha UKM mainan di 
seluruh Indonesia yang diper-
kirakan lebih dari 10.000 UKM 
dan lebih dari 50.000 karya-
wan yang terancam bangkrut 
dan terkena PHK.

AMI mengemukakan, dalam 
proses penetapan kebijakan 
ini, pelaku usaha tidak pernah 
diundang karena peraturan 
ini merupakan aturan turunan 
dari Omnibus Law. Sutjiadi 
memberikan gambaran kasar 
perihal kerugian jika terjadi 
penghentian impor mainan. 
"Bicara kerugian, ya cukup 
lumayan, Jika satu kontainer 
nilainya Rp 700 juta, dalam 
sebulan impor hingga 150 
kontainer, bisa dihitung bera-
pa kerugiannya," ungkap dia. 

Sutjiadi menilai, kebijakan 
sebelumnya sudah tepat yakni 
mengizinkan impor mainan 
dan tenaga pengambil sampel 
barang untuk SNI boleh me-
makai tenaga pihak luar nege-
ri sebagai mitra dari lembaga 
sertifikasi produk (LSPro). 
Hal ini dapat menghemat bia-
ya pengurusan SNI.

Arfyana Rahayu, Vina Elvira

JAKARTA. Perkumpulan Per-
usahaan Pendingin Refrigera-
si Indonesia (Perprindo) me-
ngemukakan permintaan 
pendingin udara atau air con-
ditioner (AC) meningkat di 
awal tahun ini. Permintaan 
terus menguat dalam kurun 
tiga minggu ke belakang, keti-
ka musim kemarau mulai di-
rasakan di Indonesia. 

"Dalam waktu kurang lebih 
tiga minggu ini, menurut saya 
sedang panas-panasnya cuaca 
sehingga permintaan AC ikut 
meningkat," ungkap Ketua 
Umum Perprindo, Iffan Sur-
yanto saat dihubungi KON-
TAN, Rabu (19/5).

Meskipun permintaan AC 
naik, hal tersebut tidak diim-
bangi dengan ketersediaan 
produk AC di pasaran. Alhasil, 
penjualan penyejuk udara se-
lama empat bulan pertama 
tahun ini cenderung menurun 
akibat keterbatasan pasokan 
AC. "Faktor yang menjadi ma-
salah, suplainya tidak cukup," 
ucap Iffan. 

Keterbatasan pasokan AC 
masih dipengaruhi oleh pem-
batasan jatah kuota impor se-
jak tahun lalu. Kondisi terse-
but berimbas terhadap keti-
dakpastian ketersediaan unit 
AC yang dipenuhi oleh para 
importir di Tanah Air.

Alhasil, ketidakpastian pa-
sokan menyebabkan harga 
AC menanjak. Di sisi lain, lon-
jakan harga komoditas dan 
kelangkaan produk cip semi-

konduktor dari pabrik turut 
mendorong kenaikan atau 
perubahan harga AC saat ini. 
"[Kenaikan] harga AC juga 
karena harga komoditas naik, 
harga komponen naik serta 
kelangkaan cip ikut membuat 
harga naik," ungkap Iffan.

National Sales Senior Ge-
neral Manager Sharp Electro-
nics Indonesia, Andry Adi 
Utomo bilang, pihaknya 
mengalami kenaikan permin-
taan AC, khususnya di wilayah 
Jawa. Sharp Electronics ma-
sih membidik pertumbuhan 
penjualan mencapai 115% 
pada tahun 2021.

Target ini dinilai cukup rele-
van mengingat pada tahun 
lalu pasar AC nasional ter-
dampak pandemi Covid-19 
dan penetapan kuota impor 
produk AC, termasuk tarif 
jasa kontainer yang naik. 
Maka, Sharp ikut menaikkan 
harga jual. “Kami sudah me-
naikkan sekitar 2% pada awal 
Januari dan respons konsu-
men sejauh ini baik,” ujar dia.

Dimas Andi, Vina Elvira

TRIBUNNEWS/Herudin 

Ketidakpastian pasokan ikut menyebabkan kenaikan harga 
AC. 

Hawa Gerah, 
Bisnis AC Bergairah

Pasokan produk 
AC terbatas 
karena ada 
pembatasan 
kuota impor.

BISNIS PENYEJUK UDARA■

JAKARTA. Nestlé Indonesia 
menanamkan investasi senilai 
US$ 220 juta untuk pabrik ke-
empat di Kabupaten Batang, 
Jawa Tengah. Investasi terse-
but juga termasuk menambah 
kapasitas produksi di sejum-
lah pabrik Nestlé di Panjang 
(Lampung), Kejayan (Pasuru-
an, Jawa Timur), dan Kara-
wang (Jawa Barat).

Presiden Direktur Nestlé 
Indonesia, Ganesan Ampal-
avanar mengemukakan, in-
vestasi ini merupakan komit-
men jangka panjang Nestlé di 
Indonesia. Keputusan ini seja-
lan dengan strategi mereka 
dalam mengerek produksi di 
dalam negeri, khususnya un-
tuk produk yang bernilai tam-
bah dan berkualitas tinggi. 

Dia mengklaim, pabrik 
Nestlé Bandaraya di Kabupa-
ten Batang menggunakan tek-
nologi canggih untuk memas-
tikan standar operasional dan 
ramah lingkungan. "Pabrik 
baru ini, seperti halnya pabrik 
lain Nestlé di Indonesia, akan 
menggunakan persyaratan 
halal dari MUI," jelas Ganesan 
dalam konferensi pers secara 
virtual, Kamis (20/5). 

Adapun pabrik Nestlé Ban-
daraya akan mempekerjakan 
sekitar 200 orang pekerja dan 
memproduksi susu cair dan 
minuman siap konsumsi yakni 
Bearbrand, Nescafe dan Milo. 
Pabrik ini dijadwalkan ber-
operasi penuh pada 2023.

Kelak, pabrik yang akan di-
bangun di atas tanah seluas 20 
hektare itu akan memproduk-
si susu cair Bear Brand dan 
minuman siap konsumsi Milo 
dan Nescafe.

Sejak 1975, Nestlé Indone-
sia telah bekerja sama dengan 
peternak sapi perah di Jawa 
Timur dengan memberikan 

bantuan teknis dan keuangan 
untuk meningkatkan produk-
tivitas dan kualitas produksi 
susu segar. 

"Setiap hari, Nestlé Indone-
sia membeli lebih dari 750.000 
liter susu segar dari 26.000 
peternak sapi perah yang ter-
gabung di 42 koperasi susu 
dan kelompok peternak sapi 
perah untuk memenuhi kebu-
tuhan bahan baku susu segar 
bagi pabrik Kejayan di Jawa 
Timur," ungkap Ganesan.

Setidaknya Nestlé memba-
yar Rp 4,6 miliar setiap hari 
atau Rp 1,6 triliun per tahun 
kepada para peternak sapi 
perah di pedesaan. Langkah 
ini turut mendukung pemba-
ngunan ekonomi pedesaan 

dan penghidupan para peter-
nak sapi perah.

Peternak lokal
Ganesan mengatakan, mes-

kipun terjadi pandemi Covid-
19, Nestlé optimistis melihat 
peluang pertumbuhan bisnis 
di Indonesia. Menurut dia, 
keputusan Nestlé menanam-
kan investasi pabrik baru dan 
perluasan kapasitas pabrik 
merupakan komitmen jangka 
panjang untuk berinvestasi di 
Indonesia, dengan fokus men-
ciptakan lebih banyak lapang-
an kerja, menggunakan  seba-
nyak mungkin bahan baku lo-
kal, serta menghasilkan 
produk makanan dan minum-

an berkualitas dan bergizi.
Di acara yang sama, Bupati 

Batang Wihaji mengatakan 
pihaknya menyambut baik 
kehadiran Nestle. Dengan 
pabrik baru ini, maka ada 
manfaat bagi warga Batang 
terutama terkait ketenagaker-
jaan dan khususnya bagi calon 
peternak sapi perah dan pela-
ku UMKM. "Dengan kehadiran 
pabrik baru Nestlé, maka ada 
potensi lain yang lahir secara 
alamiah akibat perputaran 
ekonomi," jelas Wihaji. 

Menteri Investasi dan Kepa-
la Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM) Bahlil 
Lahadalia mengatakan, kepu-
tusan investasi Nestle Indone-
sia akan membawa efek besar 

terhadap perekonomian na-
sional. “Bukan nilai investasi 
saja yang kami apresiasi, teta-
pi juga sistem bisnis yang di-
kelola melibatkan masyarakat 
setempat, seperti peternak 
dalam mengambil bahan 
baku,” ujar dia.

Bahlil bilang, bahan baku 
yang dibutuhkan tidak diam-
bil Nestle dengan berinvestasi 
ke pihak lain, tetapi langsung 
mengambil dari para peternak 
di desa maupun kecamatan.  
“Nah, perputaran uang sebu-
lan, coba saja dikalikan 30 
menjadi sekitar Rp 150 miliar 
per bulan. Jadi akan ada dana 
yang berputar di Jawa Tengah, 
khususnya Kabupaten Ba-
tang,” jelas dia.        ■

Nestle Bangun Pabrik Lagi
Investasi US$ 220 juta, Nestle bangun pabrik di Batang dan tambah kapasitas di pabrik lain

Arfyana Citra Rahayu

Penjualan Laptop

KONTAN/Fransiskus Simbolon

Karyawan menunggu calon pembeli di sebuah gerai laptop di Mal Ambassador, Jakarta, Kamis (20/5). Peta persaingan 
pasar laptop diperkirakan mengalami perubahan signifi kan pada tahun ini. Sebab, stok komponen cip semikonduktor 
global dilaporkan mengalami kelangkaan. Tren ini menunjukkan kenaikan harga jual karena pandemi Covid-19 belum 
berlalu. Di sisi lain, laptop merupakan salah satu perangkat yang dibutuhkan untuk menunjang produktivitas di masa 
pandemi Covid-19.

 
KONTAN/Carolus Agus Waluyo 

Aturan baru tentang impor mainan ini bisa berakibat pada 
penghentian impor mainan.


