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Berita Utama 

 Rabu, 10 Oktober 2007

Lebaran
Bergaya Keren di Hari Raya dengan Perhiasan "Emas"

Deretan gelang bundar dengan berbagai ketebalan dan motif dipajang di 
atas meja lapak di pinggiran jalan dekat Plaza Ciputat. Seorang penjual 
berteriak-teriak untuk mempromosikan perhiasan yang dipajang.

Warna gelang kuning emas terlihat sangat mencolok. Tak heran jika 
pengunjung yang kebetulan lewat melirik, mampir melihat, dan akhirnya 
membeli.

"Untuk gaya saja, Bu. Ini dari India, ini dari Italia. Kalau yang pakai batu, 
dari Korea," kata seorang penjual perhiasan imitasi, Yopriatna (27), atau 
biasa dipanggil Yopi.

Tempat Yopi berjualan memang berbeda dengan toko-toko atau 
gerai-gerai perhiasan bermerek, seperti Felice. Tidak adanya pendingin 
ruangan membuat keringat Yopi mulai keluar karena suhu yang panas.

Tak hanya gelang yang dipajang di gerai milik Yopi. Namun, ada juga 
giwang, cincin, kalung, hingga bros, dan jepit rambut ikut pula dipajang. 
Semuanya menyerupai perhiasan yang terbuat dari emas atau perak.

Bentuk yang paling diminati pembeli umumnya adalah giwang, yang 
disebut pedagang musiman ini sebagai "emas lokal". Dengan Rp 5.000, 
giwang itu bisa dibawa pulang. "Itu pun terkadang ditawar hingga Rp 
3.000," ujar Yopi.

Perhiasan lain dijual dengan harga yang lebih mahal. Sebut saja 
gelang-gelang dari India bermerek Kundanika yang dikemas dalam kotak 
plastik keras. Harga gelang-gelang itu bisa mencapai Rp 50.000. Namun, 
peminatnya lebih sedikit.

Menurut Yopi, gelang imitasi dari India itu memang mirip dengan gelang 
emas.

"Kalau pintar memilih, orang tidak akan mengira perhiasan yang berkilau 
itu sebenarnya bukan berasal dari emas murni," kata Yopi.

Contoh lainnya gelang berantai yang memiliki warna sangat mirip emas 22 
karat. Untuk jenis ini, dengan kemiripannya seperti emas asli, dipatok 
harga Rp 90.000-Rp 95.000 per buah.

Menjelang Lebaran, penjualan benda-benda favorit kaum perempuan ini 
bisa meningkat dua kali lipat. Sebulan sebelumnya Yopi memperoleh 
pendapatan sebesar Rp 500.000 per hari.

Menjelang Lebaran saat ini, ia mampu mengantongi uang dari hasil 
penjualan perhiasan itu sebesar Rp 1 juta-Rp 1,5 juta per hari. "Tapi, itu 
pendapatan kotor," ujar Yopi.

Bagi masyarakat dengan daya beli pas-pasan, keberadaan perhiasan 
imitasi saat Lebaran ini cukup membantu. Masyarakat yang berkocek tipis 
dan tak dapat membeli perhiasan bermerek di mal-mal terkenal, 
setidaknya tetap dapat bergaya dengan perhiasan murah dan meriah.
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Tidak sedikit pembeli yang tertarik dengan perhiasan-perhiasan seperti itu. 
Misalnya, seorang pembeli, Juamah (24), yang datang berbelanja bersama 
suami dan anaknya.

Juamah membeli kalung dan giwang untuk dipakai saat bersilaturahmi 
pada hari Lebaran. "Lebaran buat saya harus beda dari hari lain. Namun, 
saya mampunya beli ini," tutur Juamah.

Tidak lupa, ia juga memilihkan gelang untuk anaknya, Alka (4,5), yang 
menangis minta ikut dibelikan. Akhirnya pilihan jatuh pada gelang mirip 
emas 18 karat.

"Buat menyenangkan anak sama istri," ujar M Firdaus (27), suami Juamah, 
yang ikut memilihkan kalung untuk istrinya.

Pada Lebaran tahun ini laki-laki yang bekerja sebagai kuli bangunan ini 
belum tentu bisa mudik ke Brebes bersama keluarganya karena 
keterbatasan dana. Namun, ia tetap ingin memberi "warna" saat 
berlebaran nanti.

Yuli, pembeli yang lain, menginginkan perhiasan imitasi untuk melengkapi 
keserasian busana yang dipakai saat Idul Fitri.

Akan tetapi, bagi sebagian orang, perhiasan imitasi mungkin kurang 
menarik. Bahan dasar perhiasan menyerupai emas ini sebenarnya adalah 
timah.

Jika perawatannya tidak maksimal, menurut Yopi, dalam waktu sebulan 
saja, warnanya memutih. Namun, jika dirawat atau dilap dengan kain halus 
setelah dipakai, kilauannya bisa bertahan sampai enam bulan.

Beberapa orang yang memiliki kulit sensitif juga harus lebih berhati-hati 
karena perhiasan ini bisa menimbulkan alergi. Untuk menghindari alergi, 
penjual asal Cirebon tersebut memberikan tip, yaitu rendam perhiasan 
selama tiga puluh menit dengan air hangat. Kemudian, perhiasan 
dikeringkan.

Sebenarnya, mudah membedakan perhiasan imitasi dengan perhiasan 
dari emas yang asli. Warna perhiasan imitasi yang menyerupai emas 24 
karat, misalnya, begitu mencolok mata.

Selain itu, perhiasan imitasi terasa ringan karena beratnya sekitar 10 gram.
Gelang emas yang asli—dengan ukuran yang sama dengan gelang imitasi
itu—beratnya mencapai 15-20 gram.

Masih banyak perhiasan yang bisa digunakan untuk bergaya. Ada pula 
perhiasan dari perak dan cincin batu untuk kaum pria. Perhiasan perak 
dan cincin batu dapat ditemukan di Pasar Batu Aji, Jatinegara, Jakarta 
Timur.

Seorang perajin cincin perak, Ajun, mengaku rata-rata sehari bisa menjual 
15 cincin, dengan harga bervariasi, mulai dari yang termurah, Rp 80.000, 
hingga ratusan juta rupiah.

Ajun mengatakan, pembelinya umumnya adalah orang-orang yang 
memang hobi mengoleksi cincin perak. (A02/A14) 
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