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Sepanjang Juli-Agustus, 
Satreskrim (Satuan Reserse 
Kriminal) Polres Batu menerima 
24 laporan dan 65 pengaduan. 
Kasatreskrim Polres Batu, AKP 
Jeifson Sitorus menyebut 
bahwa laporan dan pengaduan 
didominasi kasus penipuan 
online.

“Masih didominasi laporan dan 
pengaduan penipuan online 
contohnya lewat SMS berhadiah 
itu kami kenai UU ITE,” katanya.

Secara umum, Jeifson 
mengatakan bahwa

Untuk kasus penipuan online, 
dia mengimbau untuk 
masyarakat tidak mudah 

mempercayai segala sesuatu 
informasi yang ada. Sedangkan 
untuk kasus curanmor, Jeifson 
juga mengimbau masyarakat 
untuk selalu menerapkan kunci 
ganda ketika parkir. “Lalu juga 
kendaraan harus disimpan 
ditempat yang aman,” katanya. 
(nug/muf)
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JawaPos.com – Indonesia Fashion 
Chamber (IFC) mengumumkan 
anggotanya lolos dalam proses 
kurasi untuk maju dalam ajang 
Global Talents Digital. Para desainer 
baru dari seluruh dunia akan hadir 
dengan menampilkan koleksi 
terbarunya melalui video presentasi, 
siaran langsung, teknologi 
Augmented Reality (AR) ataupun 
Virtual Reality (VR).

Global Talents Digital telah siap 
dengan edisi keduanya yang akan 
diselenggarakan pada tanggal 4-6 
September 2020 dengan tema 
baru, Sustainability (keberlanjutan). 
IFC mengumumkan 5 desainer 
anggotanya yang telah lolos kurasi 
dan akan berpartisipasi. Mereka 
adalah Gregorius Vici dari IFC 
Semarang Chapter, Aldrè Indrayana 
>< Cota Cota Studio dari IFC 
Surabaya Chapter. Rosie Rahmadi 
dari IFC Bandung Chapter. AM by 
Anggiasari dari IFC Bandung 

Chapter. Dan Emmy Thee dari IFC 
Jakarta Chapter.

President of Russian Fashion 
Council and Mercedes-Benz 
Fashion Week Russia Alexander 
Shumsky mengatakan, edisi terbaru 
dari Global Talents Digital ini 
terinspirasi konsep keberlanjutan 
(sustainability) dan keinginan untuk 
mengedukasi serta menginspirasi 
dunia tentang konsep tersebut. Oleh 
karena itu, para desainer diminta 
untuk menyiapkan 2 video yang 
terdiri dari tampilan koleksi terbaru 
dengan konsep sustainability. 
Nantinya, video edukasi tersebut 
bisa mengedukasi penonton 
tentang bagaimana koleksi mereka 
dibuat menjadi sustainable.

“Sustainability adalah kata yang 
tertanam kuat pada banyak karya 
dari perusahaan dan label fashion. 
Akan tetapi, proses dari 
pengembangan konsep 
sustainability ini belum jelas bagi 

banyak khalayak umum,” jelasnya 
baru-baru ini dalam Webinar.

Aspek menarik lainnya dari acara 
ini adalah konsep ‘see now, buy 
now’ (lihat sekarang, beli sekarang). 
Hal ini membuat penyiaran acara 
menjadi lebih interaktif. Dengan 
teknologi QR kode yang 
digabungkan ke dalam video maka 
pemirsa/buyers sangat mudah dapat 
memindai dan berhubungan 
langsung dengan situs web dari 
para desainer untuk membeli apa 
yang baru saja mereka lihat.

Meskipun ini sudah menjadi 
praktik umum di seluruh dunia 
namun masih relatif sangat baru 
diantara brand fashion di Indonesia. 
Pengalaman membuat video 
dengan metode semacam itu dan 
sekaligus dapat dilihat audiens 
dunia dengan teknologi ini untuk 
pertama kalinya merupakan 
kesempatan belajar yang sangat 
berharga bagi 5 desainer IFC ini.



JawaPos.com – Penulis sekaligus 
penyanyi Dee Lestari dipercaya menjadi 
juri lomba menulis novel dan webtoon 
bersama sejumlah juri lain seperti A. Fuadi 
(penulis Negeri 5 Menara, Anak Rantau), 
Faradita (penulis wattpad Sin), Luluk HF 
(penulis wattpad Mariposa), dan Bayu 
Permana (penulis wattpad My Possesive 
Bad Boy).

Penulis novel Supernova itu 
mengungkap tiga kriteria penting dalam 
melihat sebuah naskah tulisan. Ketiganya 
adalah aspek penguasaan bahasa, ide 
menarik dan eksekusinya dari ide menjadi 
sebuah tulisan.

“Sejujurnya saya memiliki metode yang 
berbeda. Saya waktu itu sudah menerima 
hasil kurasi dari tim kwikku, saya sisir dulu 
tuh dari sekian puluh yang masuk ke juri 
saya baca ulang. Kalau menurut saya sih 
sisiran pertama dari penguasaan bahasa,” 
tutur Dee Lestasi dalam keterangan 
tertulis yang diterima JawaPos.com Sabtu 
(29/8).

Perempuan 44 tahun itu merasa sangat 
penting aspek penguasaan bahasa. 
Karena hal itu bisa menunjukkan ada 
pada posisi mana drade si penulis. Jika 
penguasaan katanya sudah baik maka 

Dee Lestari baru akan menyelaminya 
lebih dalam lagi untuk melihat segar 
tidaknya ide yang diauguhkan dalam 
bentuk tulisan novel.

“Karena bisa terlihat juga ada ide dan 
ada eksekusi. Bagaimana mereka 
mengeksekusi ide tersebut, konsisten 
atau tidak, punya kepekaan pada tempo 
dan ceritanya unik atau tidak. Karena 
sebenarnya tidak ada yang baru, tapi 
bagaimana mereka mengeksekusi tulisan 
tersebut dari keunikan masing-masing,” 
paparnya.

Lomba penulisan novel dan webtoon ini 
sudah berakhir dan terpilih tiga orang 
pemenang dari masing-masing kategori 
setelah dikerucutkan dan disaring dari 
7000 naskah yang masuk. Pengumuman 
pemenang dilaksanakan hari ini.

Untuk Juara 1 lomba novel, terpilih novel 
berjudul Sriti Wani karya Alim Bakhtiar dan 
berhak atas hadiah Rp 200 juta. Juara 
kedua terpilih novel berjudul Perkamen 
Sanada karya Panji Pratama mendapat 
hadiah Rp 50 juta. Sementara juara ketiga 
dengan hadiah Rp 25 juta jatuh kepada 
novel berjudul KHUDR karya Azri Zakkiah.

Untuk lomba Webtoon, dewan juri yang 
terdiri dari Faza Meonk (kreator Si Juki), 

Sweta Kartika (kreator Grey & Jingga), 
Ditta Amelia (penulis Hello, Goodbye), 
Gerdi WK (kreator Gina) dan Lan Kelana 
(kreator Mahabarata) sepakat memilih 
komik berjudul Cinta Bukan Pemeran 
Utama karya Kyriepoda sebagai 
pemenang pertama dan berhak 
mendapatkan hadiah Rp 100 juta. 
Sedangkan juara kedua komik berjudul 
Lelaki Koin karya Octo Baringbing berhak 
mendapatkan hadiah Rp 50 juta. 
Sementara juara ketiga terpilih Heart 
Shaped Metal dan berhak mendapatkan 
hadiah Rp 25 juta.

Dee Lestari mengatakan, ketiga 
pemenang tersebut sudah memenuhi tiga 
unsur kriteria penilaian meskipun 
penilaian dari masing-masing juri tentu 
tidak sama.

“Tentunya tidak dengan urutan yang 
sama karena inikan hasil tabulasi dari 
berbagai juri. Tapi, bisa saya simpulkan 
ketiga novel ini sudah bisa masuk ke 
dalam 3 kategori tadi. Penguasan 
bahasanya sudah cuku bagus, eksekusi 
idenya sudah cukup konsisten dan ide 
ceritanya sendiri sudah cukup menarik. 
Dan seperti kata A Fuadi, ada pembaruan 
di sana,” ungkap Dee Lestari.



Setelah terdampak Covid-19, Disney 
mulai merilis film-film yang sempat 
tertunda gegara pandemi yang 
melanda seluruh dunia tersebut. 
Terbaru, rumah kelahiran Mickey 
Mouse tersebut merilis trailer sekuel 
Alice in Wonderland.

Dinamika pembuatan sequel kali ini 
perlu konsep yang extra dengan 
beberapa pertimbangan yang ada. 
Penulis naskah Alice In Wonderland, 
Liz Braswell menata ulang fantasi 
untuk serial Twisted Tales Disney yang 
mengandaikan bagaimana jika kesan 
gelap dan menyesatkan dalam film 
animasi yang disukainya itu lebih 
dalam.

Braswell telah menulis entri lain 
dalam serial Disney, termasuk The 
Little Mermaid, dimana Ursula 
mengambil alih kerajaan bawah air 
dan Aladdin yang tidak pernah 
menemukan lampunya. Tetapi ketika 
sampai pada Alice, dia merasa seperti 
telah menemukan feel yang tepat. 
Bahkan untuk memberikan 
penghargaan bahwa tidak sekadar film 
Disney tetapi juga warisan sastra.

Dalam perjalanannya, Alice in 
Wonderland memiliki basis penggemar 
super selama lebih dari 100 tahun. 
Melansir polygon.com pada Sabtu 
(29/8) Braswell mengatakan Alice in 
Wonderland telah bertahan dalam 
ujian waktu, bukan hanya karena dunia 
fantastis yang dipelintir oleh Carroll, 
tetapi karena Alice sendiri.

Karakter Alice dibentuk dengan 
tampilan karakter sebagai seorang 
gadis berusia sembilan tahun yang 
sebenarnya. Beberapa karakternya 
diperkuat dalam beberapa adegan 
yang mungkin terdengar sedikit kejam, 
tapi sebenarnya tidak. Seperti saat dia 
memberi tahu tikusnya “Oh, kami 
punya kucing peliharaan di rumah dan 
dia suka menangkap tikus kecil”. Itu 
adalah hal yang akan dikatakan 
seorang gadis kecil tanpa menyadari 
bahwa dia sedang bersikap kasar 
kepada seekor tikus.

Sejak awal karakter Alice digambar 
dengan sangat realistis yang 
menambatkan semua hal tidak masuk 
akal yang terjadi di sekitarnya. 
Terlepas dari itu, Alice adalah 
penyelamat bagi negeri ajaib, 
bertekad untuk menghentikan ratu 
dan mencari tahu dimana tempatnya di 
kedua dunia. (chan/fia)



JawaPos.com – Salah satu cara 
membuat hunian yang lega di lahan 
sempit adalah menerapkan pembangunan 
rumah secara vertikal dengan banyak 
bukaan di dalamnya. Ster House karya tim 
Delution Architect ini bisa jadi inspirasi.

Dibangun di kawasan perumahan Tebet, 
Jakarta Selatan, Ster House yang 
merupakan rumah Nita Carnavian memang 
tampak mencolok jika dibandingkan 
dengan rumah di sekelilingnya. Fasad 
bangunan tiga lantai itu menghadirkan 
garis vertikal yang tegas dan direpetisi 
atau polanya diulang agar makin tegas. 
Bukannya atap genting, bagian atas justru 
dibuat menjadi area rooftop untuk 
bersantai dan dijadikan area taman.

Indira Pramundita, salah seorang 
anggota tim arsitek Delution Architect, 
menjelaskan bahwa pemilik rumah ingin 
huniannya berkonsep upper house. Yakni, 
rumah dengan gaya arsitektur 
kontemporer yang dibangun secara 
vertikal. ’’Luas lahannya nggak terlalu 
besar. Tapi, klien ingin ada tempat untuk 
memarkir dua unit mobil,’’ ujar Dira.

Lantaran jalan di depan rumah terlalu 
kecil, dua mobil harus dimasukkan ke 
carport yang menjadi bagian dari lantai 1 
Ster House. Karena sebagian besar 
ruangan sudah digunakan sebagai carport, 
ruangan lain seperti dapur kering, ruang 
makan, ruang keluarga, kamar mandi 
utama, mini gym, hingga kamar tidur 
menempati area lantai 2 dan 3.

Sebagai akses antarlantai, tim Delution 
Architect membuat tangga semi-outdoor 
di bagian kanan rumah. Dari tangga itulah 
nama Ster House berasal. Tangga 
berbahan kayu tersebut bak menara 
tangga (stair tower, disingkat Ster) yang 
menghubungkan setiap lantai.

Tangga dan setiap ruangan dibatasi 
sekat kaca. Tujuannya, memberi batas 
yang jelas antara akses servis (yang 
digunakan asisten rumah tangga) dan 
akses utama. ’’Di lantai 1, selain carport 
dan ruang semi-outdoor untuk menerima 
tamu, ada juga dapur basah dan kamar 
ART. Jadi, pemisahan service area dan 
ruangan untuk keluarga sudah jelas,’’ jelas 
Dira.

Sirkulasi udara dan pencahayaan pun 
lebih optimal di area tangga semi-outdoor 
berkat bukaan di bagian samping. Selain 
itu, sejumlah bukaan di setiap lantai dan 
celah pada beberapa material 
memberikan kelegaan bagi penghuni.

Ada tiga warna yang mendominasi Ster 
House. Yakni, putih, abu-abu, dan cokelat 
kayu. Ketiganya muncul di permukaan 
material rumah yang terdiri atas plester 
aci, keramik, concrete wood, vinil, dan 
kayu. Tidak ramai dan terkesan bersih. 
Area tangga semi-outdoor juga tidak luput 
dari perhatian. Bagian dinding sebelah 
tangga diberi tanaman rambat sehingga 
area itu disebut green wall.

(FOTO: FERNANDO GO MULYA FOR JAWA POS)
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Letaknya yang terpisah 
dan dibatasi sekat dari 
ruang utama membuat 
tangga tidak memakan 
tempat. Selain itu, anak-
anak tangga dibuat 
mengawang untuk 
memperlancar sirkulasi 
udara di area ini. Separo 
area bagian atas diberi 
atap transparan agar air 
hujan tidak membasahi 
tangga.

Di lantai 1, tepat di 
sebelah carport dan 
sebelum pintu masuk, 
terdapat space 
kosong yang 
digunakan untuk 
menerima tamu. ’’Jadi, 
orang yang nggak 
terlalu dekat dengan 
pemilik bisa diterima 
di situ tanpa harus ke 
ruang keluarga lantai 
2,’’ jelas Dira.

Karena tangga adalah lokasi aktivitas paling 
banyak terjadi, harus ada resting area. 

Pilihannya jatuh pada area bordes di tangga 
semi-outdoor. Setiap bordes dilengkapi 
tempat duduk dan area tanaman untuk 

beristirahat.
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Pemain Arema FC harus siap 
menghadapi jadwal 
pertandingan yang ketat. Ini 
lantaran Liga 1 yang dimulai lagi 
Oktober mendatang, harus 
tuntas di bulan Februari 2021.

Seperti diketahui, Arema FC 
memiliki 31 laga yang harus 
dijalani. Dengan waktu lima 
bulan, maka setiap pekan, 
Arema FC bisa bertanding antara 
2 sampai 3 pertandingan.

Jeda recovery untuk para 
pemain bakal lebih singkat. 
Ketika fisik mereka tak siap, 
potensi cedera tentu terbuka. 
Berkaca dari Liga 1 tahun 2019 
lalu, problem tersebut memang 
kerap menghantui tim.

Salah satu contohnya tersaji 
saat Arema berhadapan dengan 
tim Kalteng Putra, 7 Agustus 
2019 lalu. Di pertandingan 
tersebut, mereka harus 
kehilangan 5 pemainnya akibat 
cedera. ”Kalau jadwal padat, 
pelatih bisa kesulitan 
menyiapkan tim secara maksimal 
untuk pertandingan selanjutnya,” 

terang Asisten Pelatih Arema FC 
Charis Yulianto.

Kondisi itu, menurut dia, bisa 
memengaruhi kualitas permainan 
tim. Menurut dia, jeda antara satu 
pertandingan ke pertandingan 
lain yang pas adalah sepekan. 
Meski bakal bekerja lebih ekstra, 
dia memastikan bila Arema FC 
bakal all-out.

Charis menyebut bila timnya 
sudah menyiapkan sejumlah 
antisipasi terkait jadwal padat itu. 
”Fokus pertamanya kini memang 
fisik. Sebab, ibarat motor, itu 
adalah bensinnya,” tuturnya. 
Alasan itulah yang membuat 
porsi latihan fisik kini 
diperbanyak.

Beruntungnya, tim Arema 
punya persiapan selama dua 
bulan (Agustus-September) 
sebelum kembali kembali turun 
dalam kompetisi. Pria asal Blitar 
itu menyebut bila waktu 
persiapan itu turut 
menguntungkan timnya. ”Latihan 
juga bisa berjalan dengan 
optimal,” terangnya.


