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Siasati Lesunya 
Pasar Akibat 

Pandemi Covid-19  

KOTA BATU – Sebanyak 
2.000 jenis produk dari 54 
pelaku Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) Kota Batu go 
digital bersama Tokopedia  
kemarin (1/2). Hal itu menandai 
kegiatan bertajuk "Campaign 
Tokopedia-Festival Produk Lokal 
UMKM Kota Batu" yang dibuka 
oleh Wali Kota Batu Dewanti 
Rumpoko di Gedung Pancasila 
Balai Kota Among Tani. 

Wali Kota Batu Dewanti 
Rumpoko menyampaikan, 
kerjasama sama tersebut 
sebagai langkah awal UMKM 
Kota Batu go digital. Lewat 
gerakan itu, diharapkan pelaku 
UMKM bisa kembali bangkit di 
masa pandemi. "Tadi 
disampaikan, Tokopedia itu 

punya 100 juta pelanggan aktif. 
Ini peluang besar bagi UMKM 
Kota Batu," kata Dewanti. 

Dia menambahkan, sebelum 
masa pandemi, jumlah 
wisatawan yang berkunjung ke 
Kota Batu mencapai sekitar 7,2 
juta orang per tahun. Namun, 
saat pandemi datang, ini bisa 
sampai 1 juta wisatawan sudah 
bersyukur. "Kondisi ini sangat 
berdampak pada UMKM, 
terutama yang pembeli 
produknya adalah wisatawan," 
jelas dia. 

Selain itu, masih kata dia, 
kondisi pandemi ini juga 
membuat perilaku wisatawan 
berubah. Salah satunya adalah 
membeli oleh-oleh khas Kota 
Batu jadi nomor sekian. 
"Wisatawan sekarang, yang 
penting jalan-jalannya, beli oleh-
oleh nomor sekian. Makanya 
kami dorong UMKM untuk 
beralih ke digital agar tetap bisa 
bersaing di masa pandemi," 

ungkap dia. 
Di sela-sela kegiatan 

tersebut, baik Dewanti Rumpoko 
maupun Wawali Kota Batu 
Punjul Santoso dan tamu 
undangan mencoba belanja 
produk UMKM Batu lewat 
aplikasi Tokopedia. Bahkan, 
saldo milik Dewanti sempat 
harus ditambah saat belanja 
produknya Wong Batu tersebut. 
"Ya begini ini, kalau perempuan 
yang belanja, pilih-pilih, waktu 
bayar uangnya kurang," canda 
Dewanti. 

Tak selang beberapa lama, 
salah satu produk yang dipesan 
Dewanti sudah tiba di lokasi 
diantarkan ojek online. "Wah 
cepat juga. Tentu ini akan 
memudahkan UMKM dan 
masyarakat Batu nanti," ungkap 
Dewanti. (im/nay)
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Wali Kota Batu Dewanti 
Rumpoko menerima 

barang produk UMKM yang 
dipesan via Tokopedia dan 

langsung diantar ojol tak 
lama setelah dipesan. 
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SELAIN suaranya yang 
khas, Ghea Indrawari dikenal 
dengan penampilannya yang 
nyentrik. Penyanyi muda 
berbakat asal Singkawang itu 
sering kali mengubah warna 
rambutnya. Mulai hitam, 
pirang, pink, hingga ungu.

Dara 22 tahun tersebut 
sudah belasan kali mengubah 
warna rambutnya sejak awal 
kuliah. Dia terinspirasi dari 
idol K-pop. ”Sering ngelihat 
mereka (idol K-pop, Red) 
gonta-ganti warna rambut dan 
cocok soalnya,” tutur Ghea.

Sulung di antara dua 
bersaudara itu juga senang 
mencoba segala hal baru. 
Meski, dia kadang mendapat 
komentar negatif dari orang-
orang sekitarnya. Ada juga 
yang menyebut Ghea lebih 
cocok tampil dengan rambut 
hitam. ”Ada lah, paling satu–
dua yang bilang begitu,” 
ujarnya.

Meski begitu, pelantun 
Rinduku itu enggan ambil 
pusing. Yang penting, dia 
merasa nyaman dan percaya 
diri dengan penampilannya. 
Bahkan, dia berencana 
mengubah warna rambut lagi. 
”Belum kepikiran warna apa 
lagi. Tapi, yang pasti warna 
yang belum pernah aku 
coba,” tandasnya.
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 Penyanyi Mawar de Jongh 
membuka awal 2021 dengan 
merilis single terbaru bertajuk 
‘Mesin Waktu’. Lewat single ini 
kualitas vokal perempuan 19 
tahun itu dipuji semakin matang.

Pujian terhadap Mawar de 
Jongh datang Simhala Avadana 
selaku A&R Trinity Optima 
Production yang juga pengarah 
vokal di single ini. Dia 
mengatakan lagu ciptaan Pika 
Iskandar itu sangat tepat 
dinyanyikan oleh Mawar de 
Jongh dengan kualitas vokalnya 
yang semakin matang.

“Hari berganti hari, Mawar de 
Jongh semakin matang secara 
vokal. Penjiwaannya terhadap 
lagu ‘Mesin Waktu’ juga patut 
diacungi jempol karena dia bisa 
menyampaikan pesan lagu 

tersebut dengan baik lewat 
suaranya,” ucap Simhala 
Avadana dalam keterangan 
tertulis yang diterima JawaPos.
com.

Lagu ‘Mesin Waktu’ memiliki 
notasi lagu yang kuat dengan 
tema seputar percintaan yang 
relate dengan kehidupan 
banyak orang. Lagunya berkisah 
tentang pasangan yang telah 
mengikat janji untuk bersama 
selamanya. Namun pada 
akhirnya, keduanya harus 
berpisah.

Salah satu dari pasangan 
lantas merindukan bisa kembali 
ke masa lalu saat mereka masih 
menjalin cinta. Andai waktu bisa 
diputar, ia berjanji tidak akan 
menyakiti pasangan yang 
ternyata sangat dicintainya.

“Buat aku, semua orang pasti 
pernah menyesal dengan apa 
yang telah mereka perbuat di 
masa lalu. Kita semua tentu 
ingin memperbaikinya, dan hal 
itu yang ingin dilakukan oleh 
orang di lagu ‘Mesin Waktu’ agar 
pasangannya tidak pergi darinya 
dan bisa tetap bersamanya,” 
terang Mawar de Jongh.

Aransemen musik ini sesuai 
dengan ciri khas musikalitas 
Mawar de Jongh selama ini. 
Video klip lagunya dipercayakan 
kepada Davy Linggar sebagai 
sutradara. Mawar juga beradu 
peran dengan Axel Jan, model 
laki-laki di video klip. Proses 
pembuatan video klip ini selesai 
dalam satu kali proses 
pengambilan gambar dan 
adegan.
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 Mirip seperti perayaan 
Tahun Baru atau Lebaran, 

mengenakan pakaian baru 
selama Tahun Baru Imlek 

melambangkan awal yang 
baru. Jika Anda sedang 

mencari beberapa pakaian 
atau item mode terbaru untuk 

merayakan Imlek, tak ada 
salahnya mengintip koleksi 

dari label-label mewah.
Sambutlah tahun kerbau 

logam dengan menambahkan 
koleksi busana baru ke dalam 
lemari pakaian tahun ini. Dan 
merah selalu menjadi warna 

yang identik dalam setiap 
perayaan Imlek. Dilansir dari 

Asia Tatler, intip koleksi 
bernuansa Imlek dari label-

label.mewah berikut. ( jp)

Gucci telah 
berkolaborasi 
dengan Doraemon 
untuk menghadirkan 
koleksi yang 
menampilkan 
karakter manga 
Jepang yang 
terkenal untuk 
merayakan ulang 
tahun ke 50 
Doraemon dan 
ulang tahun ke 100 
Gucci. Temukan 
Doraemon di semua 
favorit koleksi Gucci 
untuk 
menghidupkan 
kembali kenangan 
masa kecil.
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Dibuat dari kain 
lipit dalam 

nuansa warna 
merah, koleksi 
Giorgio Armani 

meliputi gaun 
merah tebal, 
mantel, dan 

celana panjang. 
Untuk pria, 

lebih keren lagi, 
yaitu koleksi 

warna merah 
anggur dan 

detail grafis.

Desain Chloé edisu Imlek 2021 
memberikan sentuhan awet 
muda dengan tas kulit merah 
dan denim Daria Mini dan 
Drew. Selain itu, merek 
tersebut menambahkan 
sentuhan ekstra musim liburan 
debtan potongan-potongan 
dengan pin lembu yang 
berkilau. Item lain dalam 
koleksi ini termasuk kemeja 
kasual, blus sutra putih, dan 
aksesori yang membangkitkan 
gaya Prancis romantis sambil 
mempertahankan semangat 
Imlek.

Jika Anda menyukai warna merah, Anda 
pasti menyukai koleksi Imlek Fendi. 
Potongan khas merek ini termasuk 

Peekaboo, Iconic Mini, dan Pico Baguette 
semuanya telah diberi perubahan baru 
dalam warna merah dan merah muda. 

Selain tas, aksesori lain seperti masker 
Covid-19, syal, dan ikat rambut bermotif 
bunga dan dibuat dari sutra juga hadir 

untuk menyambut Imlek.

Givenchy telah menyalurkan 
kekuatan dalam koleksi terbaru. 
Tahun kerbau secara tradisional 

dikaitkan dengan bakat, 
kepercayaan diri, dan 

keterbukaan. Temukan ilustrasi 
yang dihias dalam sulaman kristal 

dan manik-manik emas dalam 
pilihan merek jaket, celana 

panjang, rok, gaun, dan lainnya.
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RUMAH Naganara, yang namanya 
diambil dari kedua anak mereka, Naga 
dan Nara, adalah mimpi Resi bersama 
istri tercinta. Tiga segitiga menjadi 
wajah rumah. Dari sekian banyak 
bagian cantik di bangunan tersebut, 
fasadlah yang sejak awal tidak 
berubah. Resi menyebut, mereka tegas 
meminta wajah rumah.

Ada nilai di balik tiga bentuk segitiga 
yang menyambut di bagian depan. 
”Maka, kami minta fasadnya itu tiga-
tiganya dibedakan warnanya” kata dia. 
Abu-abu, warna kayu, dan putih. 
Masing-masing punya arti. ”Ada 
filosofinya,” tambah Resi. Warna abu-
abu dan kayu melambangkan 
keinginan dan perjuangan memiliki 
rumah impian.

Mulai mereka-reka rumah impian, 
menabung, bekerja keras 
menghabiskan banyak waktu, sampai 
impian itu terwujud. Yang berwarna 
putih, lanjut Resi, merupakan 
pengingat. ”Kami sudah mempunyai 
semuanya, jangan lupa bersyukur, 
selalu rendah hati,” imbuhnya. Sebelum 
membangun Rumah Naganara, Resi 
dan Vicca sempat berkeinginan tinggal 
di klaster. Namun, jodoh mereka tidak 
di sana. Rumah Naganara dibangun di 
atas eks rumah berarsitektur Betawi.

Sabar dan menikmati proses. Begitulah Resi 
Wimbadi dan Vicca Egistha membangun Rumah 

Naganara. Hunian yang nyaman, memikat, dan 
punya sederet makna. ( jp)
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Semula di atas tanah 200 
meter persegi itu hanya berdiri 
bangunan dengan luas sekitar 
30 meter persegi. Resi dan 
Vicca membeli rumah tersebut, 
kemudian membangun ulang. 
Namun, tidak semua struktur 
bangunan lama dibongkar. 
Ada yang masih mereka 
gunakan. Itu pula yang 
membuat Rumah Naganara 
tidak memakan biaya besar 
untuk konstruksi. Gambaran 
rumah tersebut sudah ada 
lama dalam kepala Resi dan 
istri.

Rumah di Pondok Ranji, 
Tangerang Selatan, tersebut 
dibangun dalam tempo 
delapan bulan. Tidak sedikit 
yang bertanya-tanya saat 
mengetahui biaya total untuk 
membangun rumah tersebut di 
bawah Rp 1 miliar. Melihat 
bentuk, isi, fungsi, serta opsi 
penambahan bangunan yang 
tersedia, banyak yang mengira 
butuh minimal Rp 1–2 miliar 
untuk rumah tersebut.

Namun, Resi dan Vicca 

membuktikan hunian cantik @
rumahnaganara yang sudah 
setahun lebih mereka tempati 
itu dibangun dengan biaya 
hanya Rp 800 jutaan. Dan, itu 
sudah termasuk dengan 
berbagai isinya. ”Bahkan, 
kalau sesuai desain yang 
digambar arsitek kami, 
biayanya bakal kurang dari 
800 juta (rupiah),” katanya saat 
berbincang dengan Jawa Pos. 
Sejak awal Resi dan Vicca 
ketat terhadap bujet.

Rumah tumbuh, rumah 
bernapas, ada sentuhan 
industrialis, serta unsur-unsur 
Scandinavian di dalamnya. Bila 
memaksakan membeli rumah 
jadi di kluster, kata Resi, 
mungkin saja semua keinginan 
itu tidak bisa terwujud. Namun, 
karena mereka memilih 
membangun rumah sendiri, 
semua keinginan tersebut bisa 
diakomodasi arsiteknya.

Terdiri atas dua lantai, lantai 
atas difokuskan sebagai 
tempat istirahat. Ada satu 
kamar utama dan dua kamar 

anak di sana. Sementara itu, di 
bagian bawah, mereka 
mengaplikasikan desain tanpa 
sekat. ”Kami nggak mau nanti 
anak-anak sibuk di kamar 
terus,” imbuhnya.

Karena itu, mereka sengaja 
memilih open space untuk 
lantai bawah. Menurut dia, 
dengan begitu suasana bisa 
lebih intimate. Selain itu, 
pilihan tersebut membuat 
Rumah Naganara memiliki 
sirkulasi udara yang baik. Pun 
demikian pencahayaannya.

Konsep open space, ceiling 
tinggi, dan bukaan-bukaan 
besar membuat rumah terasa 
lebih luas dan terang. Tidak 
butuh banyak lampu selama 
ada sinar matahari. Saat siang 
hanya TV dan mesin cuci yang 
paling banyak memakan listrik.
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