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10 Hadiah Tepat untuk Bayi yang Baru Lahir 

Seringkali kita dihadapkan dengan kebingungan untuk memilih hadiah bagi anak seorang 

kerabat atau saudara yang baru melahirkan. Apakah barang ini sudah dimiliki? Apakah 

barang ini akan jadi mubazir? Tentu selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di benak 

Anda. Berikut adalah beberapa hadiah yang tepat sebagai perlengkapan bayi baru lahir dan 

dijamin tidak akan mubazir. 

 

1. Food Processor 

Meskipun tidak akan langsung digunakan karena bayi akan meminum ASI di enam bulan 

pertama kehidupannya, memberikan hadiah food processor tidak akan mubazir. Alat ini 

hampir pasti akan digunakan untuk menyiapkan MPASI 6 bulan (Makanan Pendamping ASI). 

Food processor sangat bermanfaat untuk melumat makanan sayur dan buah-buahan  untuk 

makanan bayi 6 bulan. 

 

2. Baby Bibs 

Baby bibs juga dapat menjadi opsi untuk hadiah bagi bayi yang baru lahir. Baby bibs sangat 

bermanfaat untuk mengelap mulut bayi, sehingga alat ini pasti akan digunakan dari bayi 

lahir. Baby bibs hadir dalam berbagai bahan, gambar, dan motif. 

 

3. Milk Container 

Kadangkala, memberikan susu formula kepada bayi menjadi hal yang tak terhindarkan. 

Memberikan milk container sangat membantu untuk menyimpan susu formula dengan 

takaran yang benar. Lazimnya sebuah milk container dapat memuat takaran susu untuk 3 

sampai 4 kali minum, jadi sangat cocok untuk bepergian. 

 

4. Sippy Cup 

Bayi yang sudah berangsur besar biasanya berganti alat minum dari botol bayi menjadi sippy 

cup. Sippy cup ini merupakan gelas dengan tutup berlubang, sehingga kemungkinan bayi 

tersedak dapat diminimalisir. Sekarang ini, sippy cup hadir dengan beraneka model dan 

warna. 

 

5. Peralatan Makan 
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Menghadiahi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan mangkuk juga bisa jadi 

pilihan. Anda dapat memilih warna yang senada untuk set peralatan makan tersebut. 

 

6. Baju Bayi 

Menghadiahi baju bayi: baju anak laki-laki ataupun baju anak perempuan, juga tidak pernah 

salah. Anda tinggal memilih baju mana yang sepertinya cocok untuk dijadikan kado. 

Lagipula, baju sepertinya tidak pernah salah karena hadir dalam berbagai model, ukuran, 

dan tentunya, harga. Anda dapat menyesuaikan hadiah dengan budget Anda. 

 

7. Sepatu Anak 

Sama halnya dengan pakaian, menghadiahkan sepatu anak juga dapat dijadikan pilihan. 

Sepatu anak-anak, terlebih lagi sepatu anak perempuan, memang hanya sesaat digunakan 

karena ukuran kaki bayi cepat membesar. Masalahnya, sepatu anak ini memang mempunyai 

model yang lucu-lucu. Jadi, tidak ada salahnya kan membantu orang tuanya untuk 

mendandani anaknya? 

 

8. Alas Mandi 

Alas mandi adalah salah satu hal yang penting agar badan bayi tidak tergelincir ketika 

mandi. Bahannya terbuat dari karet sehingga bersifat kesat. Berikan alas mandi ini sebagai 

hadiah agar kegiatan mandi bayi berlangsung aman dan menyenangkan. 

 

9. Handuk 

Salah satu peralatan bayi lainnya yang juga dapat dijadikan hadiah adalah handuk. 

Percayalah, tidak akan mubazir. Handuk bayi kini hadir dengan aneka warna dan motif yang 

lucu dan menggemaskan. Kadangkala handuk ini juga hadir dalam bentuk binatang sehingga 

ketika kepala bayi ditutupi handuk, ada “telinga” yang muncul dari handuk ini. 

 

10. Baby Carrier 

Last but not least, Baby Carrier mungkin hal yang dibutuhkan oleh sahabat Anda. Harganya 

agak sedikit di atas barang-barang lainnya, untuk itu Anda dapat mensiasatinya dengan 

patungan membeli bersama sahabat-sahabat Anda yang lain. 


