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Pesona Indahnya Goa Pindul 
 

Wisata Goa Pindul adalah lokasi yang cukup populer 
di kawasan Guungkidul, Yogyakarta. Selain fasilitas 
yang cukup baik dan keindahan alam yang tersaji, 
Goa ini juga dijadikan tempat berolahraga dan 
berpetualang. 
Lokasinya terletak di Dusun gelaran, Bejiharjo, 
Karangmojo, Hunungkidul, Yogyakarta. Hal yang 
menarik di sana ialah kilauan stalagtit dan stalagmit 
seperti kristal dan eksotis. 
Uniknya, untuk bisa menikmati dan menyusuri Goa 
ini wisatawan harus menggunakan ban pelampung. 
Goa ini juga termasuk dari 7 keajaiban gua vertikal 
dan horisontal ciptaan Tuhan. Hal ini karena manusia 
takkan mampu menyiptakan keindahan alam 
tersebut. 
Fasilitas 
Fasilitas di Goa ini cukup banyak diantaranya seperti 
jas pemandu dan penyewaan peralatan (yang 
biasanya tersedia dalam satu paket). Selain itu juga 
ada homestay, toilet, tempat parkir, pemancingan 
dan rumah makan. 
 
 

Tiket Masuk 
Wisata ini cukup baik dalam memberikan pelayanan. 
Untuk tiket retribusi pengunjung dikenakan Rp 
10000/orang. Kemudian wisatawan bisa memilih 
paket yang tersedia diantaranya: 
- Cave Tubing, Rp 35000 (lokal) dan Rp 50000 (asing) 
/ orang 
- River Tubing Sungai Oya Rp 45000 / orang 
- Geo Gelatik Rp 30000 / orang 
Semua paket tersebut sudah termasuk pemandu, 
asuransi dan perlengkapan seperti pelampung, jaket 
sepatu dan senter kepala. 
Transportasi 
Wisatawan bisa memilih menggunakan kendaraan 
pribadi atau trasnprtasi umum. Untuk kendaraan 
pribadi dari Yogyakarta rutenya menuju Wonosari - 
Karangmojo - perempatan Angropolitan belok kiri 
dan ikuti jalan. Setelahnya Anda sudah sampai di 
Bejiharjo dan dusun gelaran tidak jauh dari sana. 
Jika menggunakan trasnportasi umum, bisa dengan 
bus jurusan Yogya-Wonosari. Kemudian dari 
Wonosari bisa memakai jasa ojek menuju lokasi Goa. 



Ini Trik Manis Berhadapan dengan Pertanyaan 'Kapan Nikah?' 
 

Di Indonesia, ketika sudah berusia 20 tahun ke atas 
pembicaraan mengenai pernikahan menjadi topik 
paling menarik. Namun, topik tersebut juga menjadi 
momok yang pengen dihindari kala kita berstatus 
single. Hampir di setiap momen berkumpul banyak 
pertanyaan menjurus seperti, "Kapan nikah?", "ayo 
buruan nyusul", "sudah punya calon belum" dan lain 
sebagainya. 
Apakah sobat polimoli pernah merasakannya? Jika 
ya, ini ada trik manis menanggapi pertanyaan 
tersebut. Tanggapan yang bisa menunjukkan pada 
banyak orang bahwa kamu punya keputusan sendiri 
dan hak atas kehidupanmu. 
1. Tersenyumlah dengan manis 

Adakalanya kamu mungkin malas menanggapi 
dengan penjelasan panjang lebar. Jika 
menerima desakan atau pertanyaan itu, tak 
masalah jika tak ingin banyak bicara. Kamu 
cukup memberikan senyuman termanismu 
pada lawan bicara. 
Senyum mengandung banyak arti dan jodoh 
juga memiliki banyak misteri. Biarkan saja orang 
bilang apa karena yang paling tahu kita adalah 
diri sendiri. Pernikahan adalah sesuatu yang 
sakral dan untuk kebahagiaan kita sendiri, 
bukan untuk menyenangkan orang lain. 

2. Jawablah (sok) bijak 
Bukan hal mudah memberikan pemahaman 
pada seseorang, namun kamu tetap perlu 
bersikap tegas pada siapapun yang suka ikut 
campur dan sok tahu tentang dirimu. Kamu bisa 
memberikan jawaban bijak atau sok bijak saat 
pertanyaan sejenis "kapan nikah?" 
menghampirimu. 
Umumnya para single akan menjawab, "jodoh 
akan datang di saat yang tepat", "menikah kalo 
bisa sekali seumur hidup, jadi nggak bisa 
sembarangan memutuskan", "Jodohnya masih 
disimpan Tuhan, kalau waktunya tepat nanti 
juga akan ketemu" dan masih banyak lagi. 

3. Tanya balik 
Pertanyaan "kapan nikah?" terkadang 
terdengar seperti menghakimi dan deadline 
yang harus dipenuhi secepat-cepatnya. Padahal 
jodoh dan cinta itu punya waktu, masa can ceria 
yang berbeda-beda. Saat pertanyaan itu datang 
dari teman yang sudah menikah, kamu bisa 
balik mengajukan pertanyaan. 
Diantaranya, "kapan punya momongan?" dan 
lain sebagainya. Kamu bisa mencoba trik ini 
ketika sudah jengah menjawab hal yang sama 
berulang-ulang. Dengan demikian bukan hanya 

kamu yang akan berpikir dan merasa terdesak, 
lawan bicaramu juga merasakan hal yang sama. 

4. Doakan aja 
Ini tanggapan yang paling aman dan sangat 
jarang mendapatkan protes dari pelempar 
pertanyaan itu. Ini adalah jawaban paling 
diplomatis yang membuat lawan bicara tak 
memiliki alasan memberikan pandangan dan 
mendesak lebih jauh tentang pernikahan. 
Lagipula, positifnya untuk kamu, siapa tahu 
jodoh juga semakin dekat dan banyak pahala 
ketika meminta didoakan. Tenanglah sobat, 
hampir semua orang pernah mendapatkan 
pertanyaann "kapan nikah?" Jadi tetap jadi diri 
sendiri aja. 

5. Bersikap cuek 
Mungkin akan terlihat tak sopan, tapi jika yang 
mengajukan pertanyaan adalah orang yang 
sama berulangulang kamu bisa bersikap cuek 
aja. Sikap cuek juga menunjukkan bahwa kita 
tak suka mendapatkan pertanyaan itu terus-
terusan dan membatasi seseorang untuk tak 
ikut campur urusan pribadi. 
Tapi tetap harus hati-hati, bersikaplah cuek 
untuk menunjukkan ketidaknyamananmu 
dengan pertanyaan itu. Jangan sampai cuek mu 
menyinggung perasaan orang lain, sesekali 
kamu bisa mencipatakn lelucon untuk 
mengalihkan pembicaraan. 

6. Pasang tampang serius 
Memasang wajah serius ketika mendapat 
pertanyaan itu juga bisa menjadi jawaban tegas 
bagi si penanya. Tunjukkan ketegasan tanpa 
banyak berkata-kata bahwa kamu punya 
pendirian dan keputusan sendiri yang tak ingin 
orang lain ikut campur. 
Apalagi saat si penanya mulai mengeluarkan 
desakan yang cenderung menyindir, seperti 
"nanti jadi perawan tua loh" dan lain 
sebagainya. Untuk menghindari pertengkaran, 
ada baiknya cukup dengan memasang wajah 
serius pada lawan bicara. 

7. Segera tinggalkan si penanya 
Jika sudah teramat sangat jengah, kamu bisa 
segera meninggalkan si penanya. Ini demi 
ketenangan dan kedamaian hidupmu sendiri. 
Tak ada gunanya jika meladeni orang-orang 
yang sama berulang-ulang dengan pertanyaan 
yang sama. Jadi hindari saja dan tinggalkan. 
Tapi, sekali lagi lakukan tindakan tersebut 
dengan etika baik dan tetap sopan agar tak 
menyakiti orang lain. Tanggapilah pertanyaan 
menjurus tersebut dengan bijak dan beretika. 

 
 
 



Orang Ini Menyulap Pisang Jadi Karya Seni Menakjubkan 

Ditangan orang kreatif, sesuatu yang sepele seperti kulit 
pisang bisa menjadi karya seni menakjubkan. Salah 
satunya dilakukan oleh seorang seniman Belanda 
bernama Stephan Brusche. Pria berusia 
37 tahun itu mengukir kulit dan daging 
pisang membentuk berbagai macam 
karakter, termasuk ukiran hewan.  

Beberapa karyanya ialah kulit pisang 
yang terlihat seperti Jerapah, Gajah, 
Ikan bahkan ada yang berbentuk 
Alkitab. Menurut Stephan ide mengukir 
kulit pisang datang begitu saja dan 
tanpa perencanaan di awal.  

"Semuanya dimulai beberapa tahun lalu ketika aku 
menggunakan Instagram," katanya. "Saat itu aku ingin 
mengunggah sesuatu yang menarik. Ketika mencari-cari, 
aku menemukan pisang dan berpikir untuk melukisnya." 

Setelah melihat hasil karyanya, Stephan mengaku semakin 
tertarik dan berpikir bahwa pisang juga bisa menjadi karya 
seni. Ia pun mulai melatih diri menciptakan ragam kreasi 

yang semakin lama semakin rumit 
dikerjakan.  

Seluruh hasil karyanya itu diunggah ke 
Instagram dan mendapat respon 
sangat baik. Kini, ia memiliki lebih dari 15 
ribu pengikut dan semakin populer di 
kalangan netter.  

Lewat ide unik itu, Stephan pun akan 
segera meluncurkan buku pertamanya 

berisi beragam kreasinya bersama kulit dan daging pisang. 
Dalam buku itu, ia ingin menunjukkan bahwa siapapun 
bisa menemukan kegiatan menarik dan berkarya dari hal-
hal yang kelihatannya biasa saja.  

 

Resep Bisnis Sukses Ala Pengusaha Tionghoa 
 

Hampir seluruh orang Tinghoa berprofesi sebagai 

pebisnis. Mereka kerap terlhat berhasil 

mengembangkan usahanya dan sukses menguasai 

pasar di segala bidang. Baik itu bisnis kecil, 

menengah hingga kelas besar seperti real estate, 

perhotelan hingga bidang teknologi. 

Keberhasilan yang mereka raih tentu bukan tanpa 

sebab. Itulah kenapa banyak orang yang mencoba 

mengorek resep bisnis sukses ala pengusaha 

Tiongkok. Dengan mempelajarinya, Anda mungkin 

saja menemukan banyak manfaat untuk 

mengembangkan usaha yang dirintis secara mandiri. 

Dari sejumlah rahasia yang terkuak, berikut 

beberapa tips menarik yang perlu diketui pebisnis 

untuk berhasil. Antara lain: 

1. Berani sukses dan siap gagal 

Jika sudah memulai bisnis, pengusaha Tinghoa 

umumnya bakal mengerahkan seluruh pikiran, 

tenaga dan apapun yang dimiliki demi sebuah 

kesuksesan. Mereka siap bekerja belasan jam per 

hari untuk memenuhi target hingga tuntas. Menyia-

nyiakan waktu dan kesempatan adalah hal yang 

pantang dilakukan. 

Disatu sisi mereka paham dan siap dengan 

kegagalan. Namun orang Tionghoa umumnya 

menganggap kegagalan adalah rintangan. Jika 

berhasil dihadapi akan membawa dirinya ke kondisi 

lebih baik. Itulah sebabnya mereka tak mengenal 

kegagalan dan akan terus maju sesuai tujuan. 

2.  Teliti dan detail 

Totalitas pengusaha Tionghoa sangat mendetail. 

Mereka memiliki administrasi dan pembukuan yang 

baik sehingga arus perdagangan yang dikerjakannya 

berjalan lancar. Kesalahan dianggap manusiawi, 

namun dipandang sebagai masalah yang harus 

segera diatasi dan diminimalisir. 

Pengusha seperti mereka umumnya menikmati 

proses, selalu belajar dan melakukan survei. Mencari 

informasi sebanyak-banyaknya, tak segan bertanya 

dan mengembangkan usahanya dengan beragam 

strategi untuk lekas berhasil. 

3. Berbisnis sejak kecil 

Salah satu tradisi turun temurun dari rahasia sukses 

bisnis orang Tionghoa ialah dengan 

mengamalkannya sedini mungkin. Ketika berbisnis 

seluruh anggota keluarga diajak terlibat langsung. 

Ada yang jadi kasir, karyawan, pelayan untuk 

menguasai dasar dan seluk beluk dunia bisnis. 

Ketika dewasa, anak-anak Tionghoa tak canggung 

lagi dengan dunia perdagangan dan siap secara 

mental, fisik, materi bahkan pengalaman. 

4. Mulai dari bawah dan hidup sederhana 

Sebelum kaya pebisnis Tionghoa hidup sederhana. 

Hanya memakai 20 persen dari penghasilan dan 

sisanya untuk investasi bisnisnya. Mereka berusaha 

memperbaiki diri dan tidak gengsi dengan 

kondisinya. Mereka kebal kritik dan tetap 

bersemangat berusaha. 



5. Memberikan pelayanan dan contoh terbaiknya 

Jika tidak bisa memberikan pelayanan memuaskan 

pelanggan tentu akan pindah ke lain tempat. Mereka 

memahami betul filosofi berbisnis untuk bisa sukses. 

Konsumen yang sudah jadi pelanggan sangat 

diayomi untuk tetap setia. Mereka menjaga 

hubungan baik dan kadang memberikan reward 

khusus sebagai daya tarik. 

Pebisnis Tionghoa juga menunjukkan sikap yang 

benar dan bisa diandalkan untuk bisa jadi cerminan 

keluarga, karyawan dan pelanggannya. Mereka keras 

dalam berusaha namun terbuka dalam 

berkomunikasi untuk kesuksesan bisnisnya. 

Hampir semua rahasia sukses bisnis orang Tionghoa 

di dasarkan pada falsafah, konsep, prinsip, budaya, 

etika yang baik. Mereka selalu membangun 

usahanya dengan persepsi positif yang kuat dan tak 

mudah digoyahkan. Tidak ada keajaiban, yang 

mereka kenal hanyalah kerja keras, kerja cerdas dan 

kekuatan motivasi untuk sukses. Sama halnya 

dengan sejumlah rahasia sukses usaha mandiri dari 

para pakar. 

Orang Tionghoa tidak pernah membuat batasan 
dalam hal perdagangan. Pendorong keberhasilan 
ialah kemauan untuk bertahan hidup dan keluar dari 
kemiskinan. Materi bukan penghalang. Dimana ada 
uang disitu ada jalan. Hal utamanya ialah mengambil 
langkah tepat meniti karir hingga sukses. Modalnya 
tekad, kesabaran dan ketekunan. 

 

Risma Ngamuk, Tuntut Pidana dan perdata Wall's 
 
Tri Rismaharini, Walikota Surabaya mengatakan akan 
menuntut secara hukum pihak wall's yang 
menyelenggarakan acara di Taman Bungkul, 
Surabaya, Minggu (11/5/2014). Hal ini lantaran 
kegiatan wall's ice cream day telah merusak taman 
kota yang susah payah dibangun bersama warga 
selama ini. 
Dengan penuh amarah, Risma 
mendatangi stand panitia Wall's 
sambil berteriak marah. Dia 
memaki penyelenggara karena 
dinilai keterlaluan membuat 
banyak tanaman mati dan 
berantakan. Penataan yang 
dibangun dengan dana milyaran 
rupiah rusak dalam waktu 
singkat.  
"Kalian tidak punya izin ngadain 
ini, lihat semuanya rusak! Kami 
bangun ini nggak sebentar, biayanya juga nggak 
sedikit. Kalian seenaknya merusak. Saya akan tuntut 
kalian!," seru Risma sambil meninggalkan panitia 
wall's yang terlihat kaget. 
Sebelumnya, pihak Wall’s memberikan pernyataan 
yang berbeda. Panitia mengaku telah mengantongi 
izin acara dari Pemerintah Kota (Pemkot), 
Polrestabes dan juga Dinas terkait untuk 
mengadakan dan mengamankan kegiatan mereka. 
"Kalau izin kami sudah dapat kok. Sedangkan taman 
yang rusak saat ini kami sedang mendata dan akan 
mengganti rugi," kata Kanania Radiatni, Assisten 
Manager Wall's Ice Cream sebelum kedatangan 
Risma. 
Wall's Ice Cream Day merupakan acara besar unilever 
yang diselenggarakan serentak di enam kota besar, 
salah satunya Surabaya. Dalam acara itu, mereka 
membagikan ice cream secara gratis kepada warga 

dengan cara menukar kupon yang sebelumnya telah 
disebar. 
Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB dan langsung di 
bubarkan sejam kemudian, atau sekitar pukul 07.00 
WIB oleh Dinas Pertamanan. Tindakan tersebut 
dilakukan karena kerumunan masyarakat yang 

berebut ice cream merusak 
taman kota dan menimbulkan 
kemacetan total. 
Namun sayangnya hal tersebut 
tak membuat masyarakat bubar 
dan malah semakin padat karena 
terus berdatangan hingga pukul 
10.00 WIB. Mereka memenuhi 
seluruh ruas jalan menuju ke 
Taman Bungkul. 
Baik itu jalan protokol dari 
perempatan Darmo hingga 
perempatan Wonokromo, 

maupun jalan-jalan kecil di sekitarnya seperti, Progo, 
Jalan Serayu, Ciliwung, Cimanuk, hingga Jalan 
Diponegoro juga kena imbas macet. 
Sesaat setelah kedatangan Risma, tenda Wall's 
sudah dibongkar dan panitia sudah tak terlihat di 
lokasi. 
 
Teks Foto 
Risma Ngamuk saat mendatangai stand panitia walls ice cream day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Asian Fashion Week di Surabaya, Why Not? 

 
Sebuah ajang bergengsi bertaraf internasional, yakni 
Asian Fashion Week akan kembali digelar di 
pertengahan tahun 2014. Tepatnya di bulan Juni 
hingga Agustus mendatang. Menariknya, perhelatan 
yang rutin digelar tiap tahun ini akan 
diselenggarakan di Indonesia, khususnya di Kota 
Surabaya. 

Arwin Sharma, Presiden & CEO 'Group Fashion 
Week', saat mengunjungi redaksi Suara Surabaya, 
Selasa (3/6/2014) mengatakan, alasan pihaknya 
memilih kota pahlawan ini karena Surabaya  
merupakan tempat yang tepat untuk Asian Fashion 
Week. 

"I think, Surabaya is one of the perfect places," 
ungkapnya bersemangat saat ditanya tentang 
Surabaya. 

Menurutnya, Kota Surabaya tidak kalah dengan Bali 
atau Jakarta yang lebih dulu dikenal masyarakat 
internasional. Saat datang ke Surabaya, ia merasa 
terkejut karena keindahan tempatnya dan budaya 
masyarakatnya yang sangat guyub. 

"Surabaya is complemented by beautiful area and 
has an amazing heritage side," kesan Arwin Sharma 
terhadap Kota Pahlawan, setelah beberapa hari dia 
tinggal di Surabaya. 

Terkait Asian Fashion Week (disingkat AFW), Arwin 
mengaku sebelumnya acara ini akan digelar di 
Ulaanbaatar, Mongolia. Namun karena banyak 
kendala dan keluhan dari para desainer Asia juga 
international, pihaknya memutuskan mencari lokasi 
lain yang tepat. 

Akhirnya, penyelenggara mengumpulkan dan 
meminta para delegasi untuk mempresentasikan 
negaranya masing-masing. Dari situ, Indonesia 
terpilih jadi lokasi AFW tahun 2014. Melalui Rio, 
Delegasi Internasional Group Fashion Week dari 
Indonesia, para desainer setuju acara tahun ini 
dihelat di Surabaya. 

"Saya cukup terkejut saat dihubungi oleh Arwin 
bahwa AFW akan digelar di Surabaya. Saat 
mempresentasikan di Jepang waktu itu saya hanya 
menjelaskan apa adanya tentang Indonesia," kata 
Rio. 

Awalnya, Rio menambahkan, para delegasi 
internasional mengira Indonesia adalah Bali atau 
Jakarta. "Lalu saya bilang 'no', bukan Jakarta atau 
Bali tapi Surabaya. Mereka sempat bertanya 
kelebihan Surabaya, lalu saya jelaskan detailnya 
mulai dari sejarahnya, penghargaannya hingga 
walikotanya yang fenomenal, Bu Risma," paparnya. 

Sementara itu, Catherine Birch, Vice President and 
CEO 'Group Fashion Week' mengungkapkan banyak 
sekali pihak dan orang yang bertanya padanya 
kenapa di Surabaya? Menanggapinya ia malah 
kembali memberikan pertanyaan "Why not?". 

Bagi Catherine, Surabaya memiliki skill dan warisan 
budaya yang bisa mendunia. Dalam segi fashion, 
bukan hanya anak muda Surabaya yang memiliki 
bakat namun warisan budayanya. Diantaranya 
seperti kain batik yang khas dan lain sebagainya. 

Baik Arwin, Catrherine maupun para penyelenggara 
Asian Fashion Week yang datang ke Surabaya 
awalnya belum pernah tahu dan ini pengalaman 
pertama yang memberikan kesan sangat baik. 

"Saat meminta izin penyelenggaraan acara, Pemkot 
maupun masyarakatnya sangat mengapresiasi, 
bahkan Risma, Walikota Surabaya memberikan 
dukungan penuh dan akan menyambut para 
desainer yang datang pada 14 Agustus nanti," kata 
Rio mewakili Penyelenggara AFW. 

AFW sendiri akan mulai pada 4 Juni 2014 dengan 
audisi model di House of sampoerna dan acara 
puncaknya pada 15-18 Agustus. Sekitar 30 hinga 35 
desainer dari seluruh negara di Asia dan Eropa akan 
ikut berpartisipasi pada AFW 2014 di Surabaya. 



Selain Fashion Show, menurut Arwin juga akan ada 
workshop yang mengambil tema inspirasi dari 
Surabaya. Dalam kesempatan tersebut selain 
memperkenalkan Surabaya pada dunia, diharapkan 
bisa memberi inspirasi bagi warga Surabaya 
khususnya para pemuda di bidang fashion. 

 

Teks Foto 

1. Arwin, Catherine dan Rio saat on air di Radio 

Suara Surabaya 

2. Arwin saat berbincang bersama Errol 

Jonathans Dirut Suara Surabaya Media

Tips Ciptakan Interior Rumah Minimalis Ala Korea 

Rumah minimalis ala Korea - Sejak beberapa tahun 
lalu segala hal yang berbau Korea selalu tampak 
menarik. Ya, masyarakat dunia termasuk Indonesia 
terdampak demam Korea dari segala bidang. Mulai 
dari musik, artis, film, hingga fashion banyak yang 
berkiblat ke Negeri Gingseng tersebut. 

Korea membawa tren yang sangat apik secara visual 
dan terjangkau dalam hal biaya. Semua yang terlihat 
dari Korea selalu tampak terkini namun tetap 
mengusung nilai-nilai kebudayaan. Nah, selain 
bidang-bidang di atas demam Korea ternyata juga 
mewabah dunia desain interior. 

Sekitar pertengahan 2014 lalu banyak masyarakat 
dan perumahan di Indonesia yang menciptakan gaya 
rumah minimalis ala Korea. Meski memiliki 
perbedaan budaya, nyatanya penerapan desain 
interior tersebut sangat cocok dan sesuai. 
Alasannya, masyarakat Indonesia sangat 
menggemari model rumah minimalis. Gaya ini pun 
hingga sekarang masih jadi tren karena efektif untuk 
menghemat lahan yang terbatas. 

Di Korea sendiri hampir sebagian besar perumahan 
berkonsep minimalis. Warga di sana sangat 
menyukai gaya tersebut dan biasanya disisipi unsur-
unsur kebudayaan agar tampil eye catching. 
Bedanya dengan rumah minimalis di Indonesia ialah 
pada model dan bentuk rumah. Negeri musik K-Pop 
itu memiliki banyak variasi rumah yang modern dan 
unik. 

Jika Anda ingin melihat bentuk dan model rumah 
minimalis Korea dapat mencari referensinya melalui 
internet. Kemudian, jika tertarik untuk memperbaiki 
atau membangun interior rumah ala Korea coba 
perhatikan sejumlah tips menarik berikut ini sebelum 
menerapkannya. 

Sesuaikan Konsep Bangunan, Eksterior dan 
Interiornya 

Rumah minimalis di Korea cenderung selaras antara 
arstitektur dan desain eksterior-interiornya. Meski 
sederhana Korea mampu membuat denah dan 
tampilan jadi indah lewat properti yang digunakan. 
Biasanya mereka hanya bermain warna tanpa banyak 
motif agar tampak mewah dan elegan. 

Di beberapa sisi mereka terkadang masih 
menerapkan kekhasan seperti pintu geser dan duduk 
lesehan. Anda bisa mencontoh cara tersebut dan 
soal kekhasan sangat direkomendasikan mencoba 
memasukkan unsur budaya masing-masing. Misalnya 
melalui sejumlah furniture atau aksesoris ruangan 
yang menunjukkan nuansa budaya lokal 

Penggunaan Cat Dinding 

Di Indonesia, masyarakat cenderung lebih menyukai 
wallpaper untuk menghias dinding rumah. 
Sedangkan di Korea, warganya lebih suka memakai 
cat. Korea umumnya menggunakan warna dasar 
khas minimalis seperti abu-abu, putih, kuning dan 
warna cerah lainnya. Warna tersebut juga 
dikombinasikan dengan pintu, furniture dan juga 
aksesoris ruangan. 

Hindari Banyak Perabotan Tak Fungsional 

Rumah minimalis ala Korea hanya menempatkan 
barang-barang tepat guna. Mereka tak menyukai 
perabotan tak fungsional. Misalnya dalam untuk 
ruang tengah hanya menggunakan meja, sofa dan 
televisi. Selebihnya hanya dipercantik dengan hiasan 
pelengkap. 

Hiasan tersebut tak terlalu menonjol tapi mampu 
memberikan nuansa artistik. Seperti memakai pot 
tanaman hias di dalam rumah untuk kesan asri dan 
sejuk. Hal serupa juga berlaku untuk ruangan lainnya 
seperti kamar tidur dan dapur. Dengan menghindari 
furniture tak fungsional juga akan menghemat biaya 
pengeluaran. Sangat sesuai dengan konsep 
minimalis dimana semuanya serba minim namun 
memberikan hasil yang maksimalis. 

Tiga tips di atas merupakan perbedaan yang bisa 
ditemukan antara rumah minimalis Korea dan 
Indonesia. Selebihnya dua negara Asia ini cenderung 
memiliki kesamaan dalam membangun rumah 
minimalis. Diataranya sama-sama memfungsikan 
rumah minimalis pada lahan sempit sebaik mungkin. 
Serta, banyak diterapkan untuk perumahan di 
perkotaan maupun pedesaan. Bagaimana? Anda 
tertarik untuk memperbaiki atau membangun rumah 
minimalis ala Korea. 

 



Cara Buat Sumur Resapan untuk Cegah Banjir dan Krisis Air di Rumah 

Tahukah Anda bahwa sejumlah kota besar seperti 
Jakarta sedang menghadapi masalah krisis air bersih? 
Krisis masih tetap terjadi meski telah datang musim 
penghujan. Lalu kemana perginya air hujan yang 
sering turun dalam intensitas tinggi? 

Selain itu, saking banyaknya air hujan, banjir pun jadi 
sering terjadi. Masalah krisis air bersih dan juga banjir 
tersebut disebabkan karena kurangnya daerah 
resapan air., terutama di kota-kota besar. 

Infrastruktur, gedung dan tempat tinggal terus 
dibangun, tapi sayangnya kerap melupakan daerah 
resapan. Ketika masalah terjadi, biasanya orang 
sibuk saling menyalahkan dan menuding siapa yang 
bertanggung jawab. 

Padahal bila mau sedikit berusaha, ada beragam 
solusi mengatasi persoalan banjir hingga krisis air 
bersih. Misalnya membuat sumur resapan sederhana 
di pekarangan rumah. Banyak manfaat yang akan 
didapatkan dari sumur resapan tersebut. 

Jika tertarik dengan ide satu ini, yuk kita bahas lebih 
detail tentang sumur resapan sederhana hingga 
biaya pembuatannya! 

Manfaat Memiliki Sumur Resapan di Rumah 

Secara umum, fungsi dari dibuatnya sumur resapan 

ialah mencegah banjir dan menambah pasokan air 

bersih. Dari aturan yang dibuat Kementerian 

Lingkungan Hidup, 85 persen air hujan yang jatuh ke 

halaman seharusnya bisa diserap tanah agar tak 

menimbulkan genangan di permukaan. 

Tak hanya itu, sumur resapan juga efektif 

mempertahankan permukaan air tanah, mengurangi 

erosi dan sedimentasi, mencegah penurunan tanah, 

mengurangi pencemaran air tanah dan masih banyak 

lagi. Intinya, Anda turut melindungi lingkungan 

sekitar dari dampak buruk hujan, banjir dan krisis air 

bersih. 

4 Hal Penting Saat Pembuatan Sumur Resapan 

Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membuat 

sumur resapan sesuai Standar Nasional Indonesia 

(SNI), di antaranya: 

 Sumur resapan harus terletak di lahan yang 

datar. 

 Struktur tanah harus punya permeabilitas 

tinggi (kemampuan tanah menyerap air), 

lebih besar atau sama dengan 2 cm per jam. 

Artinya, jika ada genangan air setinggi 2 cm, 

maka harus bisa diserap habis oleh tanah 

maksimal 1 jam. 

 Sumur resapan wajib jauh dari tempat 

penimbunan sampah dan septic tank. 

Jaraknya minimum 5 meter. 

 Penggalian untuk sumur maksimal dua 

meter di bawah permukaan air tanah. Untuk 

kedalaman muka air tanah minimum 1,5 

meter di musim hujan 

Material untuk Membuat Sumur Resapan 

Anda dapat meminta bantuan tukang gali sumur 

untuk memudahkan pembuatan sumur resapan di 

pekarangan rumah. Beberapa spesifikasinya antara 

lain: 

1. Dinding Sumur (Bagian Atas dan Bawah) 

Dinding sumur bagian bawah bisa memakai buis 

beton. Sementara bagian atasnya dapat 

menggunakan batu bata merah atau batako. 

2. Penutup Sumur 

Ada sejumlah pilihan material yang cocok sebagai 

penutup sumur, seperti: 

 Ferrocement setebal 10 cm 

 Pelat beton bertulang setebal 10 cm 

dicampur semen, pasir dan kerikil 

 Pelat beton tak bertulang setebal 10 

cm dengan campuran perbandingan 

yang sama 

3. Pengisi Sumur 



Isian untuk sumur bisa berupa batu pecah 

ukuran 10-20 cm, pecahan batu merah 

berukuran 5-10 cm atau arang. 

4. Saluran Air Hujan 

Untuk salurannya, Anda bisa memakai pipa PVC 

berdiameter 110 mm, pipa beton dengan diameter 

200 mm atau pipa beton setengah lingkaran 

berdiameter 200 mm. 

Estimasi Biaya Membuat Sumur Resapan Sederhana 

Setelah tahu cara pembuatan dan spesifikasinya, 
Anda mungkin akan bertanya berapa total biaya 
yang dikeluarkan. Sumur resapan sederhana ini 
relatif murah dan mudah. Dana yang disiapkan tidak 
sampai jutaan rupiah, masih ratusan ribu rupiah saja. 
Berikut estimasinya: 

 Biaya tukang Rp 300 ribu 

 Buis beon 3 buah (diameter 60 cm dan 
tinggi 90 cm) Rp 300 ribu 

 Tutup sumur Rp 100 ribu 

 Finishing Rp 100 ribu 

 Total biaya sekitar Rp 800 ribu 

Ketika sumur resapan sudah dibuat, jangan lupa 
dirawat. Caranya praktis karena Anda hanya 
diwajibkan mengecek kondisi sumur menjelang 
musim hujan. Pergantian dan pengecekan rutin 
umumnya dilakukan 3 tahun sekali. Mudah, murah 
dan bermanfaat untuk lingkungan. Tentu akan 
sangat baik bila setiap rumah memilikinya. 

 

 

Online Shop Sendiri atau Marketplace, Pilih Jualan Dimana? 

Bertambahnya waktu, koneksi internet di Indonesia 
makin cepat dan murah. Hal ini sejalan dengan makin 
bertambahnya orang yang merasa nyaman 
berbelanja via online. Masyarakat makin sadar akan 
kemudahan dan manfaat bertransaksi di internet. 
Ditambah makin terjaganya keamanan dan 
penurunan tindak penipuan. 

Fenomena tersebut tentu menjadi peluang bagi 
pebisnis, baik pemula maupun yang sudah besar. 
Mereka yang sudah memiliki brand produk akan 
membuka online shop untuk menjangkau konsumen 
lebih besar lagi. Hal ini tentu mudah karena sudah 
ada modal yang dimiliki. 

Lalu bagaimana dengan pengusaha kecil dan pemula 
dengan modal terbatas? Ada dua strategi yang bisa 
dipilih, yakni jualan di online shop sendiri atau 
marketplace. Keduanya memiliki keunggulan dan 
kelemahan masing-masing. Jadi pilihlah sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan Anda. 

Buka Toko di Marketplace 

Marketplace bisa diibaratkan seperti mall yang berisi 
banyak toko yang menjual beragam kebutuhan via 
online. Marketplace adalah mediator yang 
mempertemukan penjual-pembeli dan mengawasi 
transaksi agar aman. 

Kelebihan  

- Lebih mudah berjualan. Penjual biasanya hanya 
tinggal mendaftar gratis, upload foto produk, sedikit 
promosi, update dan menunggu dagangan laku. 

- Sudah banyak pengunjung dan kemungkinan laku 
cukup besar. Selalu ada kemungkinan pengunjung 
yang singgah ke toko Anda, jika tawaran menarik 
dan tertarik bisa jadi costumer. 

Kelemahan 

- Banyak pesaing. Banyak pengunjung juga 
sebanding dengan banyak penjual. Jika ada yang 
menawarkan dagangan sama akan terjadi 
persaingan harga dan membuat keuntungan Anda 
harus sedikit dikorbankan. 

- Pelanggan mudah berpindah-pindah toko saat 
membeli. Sedikit susah membangun brand di 
marketplace karena pelanggan biasanya lebih 
mengingat nama marketplace daripada toko Anda. 

Buka Online Shop Sendiri 

Berbisnis online belum lengkap rasanya jika tak 
memiliki toko sendiri. Dimana Anda yang mengambil 
kontrol dan menetapkan peraturan sepenuhnya. 
Sebelum memutuskan jualan di online shop sendiri 
atau marketplace ada baiknya juga tahu kelebihan 
dan kelemahan online shop. 

Kelebihan 

- Online shop lewat situs atau web merupakan aset 
jangka panjang. Anda tidak hanya berjualan tapi 
membangun brand sendiri untuk dikenal masyarakat 

- Tidak ada perang harga dan bisa menetapkannya 
sesuai aturan Anda. 



- Pelanggan yang puas cederung lebih mengingat 
brand Anda dan akan kembali lagi. Umumnya lebih 
loyal. 

Kelemahan 

- Berjualan lebih sulit, khususnya untuk pemasaran 
dan branding. Produk Anda belum tentu cepat laku. 
Jadi perlu menerapkan strategi bisnis dan branding 
yang jitu guna menarik banyak pelanggan 

- Wajib belajar lagi mengenai internet marketing 
untuk menaikkan traffic/pengunjung, berpromosi 
dan lain sebagainya. 

- Membutuhkan modal sedikit lebih besar dibanding 
jualan di marketplace. 

Nah, bagi Anda yang ingin memulai bisnis online, 
khususnya yang bermaksud membuka online shop 
sendiri ada baiknya mencari pembimbing atau 
pelatih yang kompeten seperti di Sekolah Bisnis 1 
Milyar (SB1M). Tempat ini bukan hanya tempat 

belajar namun juga tempat berdiskusi sesama 
pebisnis untuk menambah wawasan dan 
mengembangkan usahanya. 

Banyak tips dan trik menarik yang diberikan para ahli 
internet marketing. Baik dalam e-book, video tutorial 
dan lain sebagainya. Termasuk bimbingan dan 
pengarahan mengenai pilihan jualan di online shop 
sendiri atau marketplace. 

SB1M kini sudah memiliki banyak anggota dan 
terpercaya sebagai tutor atau pelatih mempelajari 
internet marketing. Selain itu, ada banyak benefit 
ketika jadi anggota SB1M. Diantaranya seperti 
pembayaran hanya dilakukan sekali di awal dan 
dinikmati seumur hidup dan dapat gratis paket 
droship smart detox dari Amerika senilai Rp 3 juta. 

SB1M sukses menggaet Synergy World Wide menjadi 
pilot project dan sangat cocok untuk pebisnis 
pemula yang ingin survive mengembangkan usaha 
online. Jadi, segera mendaftar dan bergabung di 
SB1M. 

Rajin Minum Teh Bisa Cegah Kanker Ovarium 

Kanker ovarium merupakan salah satu jenis penyakit 
yang harus diwaspadai kaum hawa. Meski bukan 
tergolong penyakit paling mematikan, namun kanker 
ovarium menduduki peringkat 5 besar di dunia sebagai 
penyakit ganas yang berbahaya. 

Belum diketahui apa penyebab pasti dari kanker 
ovarium, namun The Queensland Institute of Medical 
Research (QIMR) di Australia mencoba mencari solusi 
mengatasinya. Mereka mempelajari gaya hidup dan 
pola makan dari 2700 wanita. Responden dibagi dalam 
dua kelompok dimana setengah dari mereka pernah 
mengidap kanker ovarium, sedangkan setengahnya 
lagi tidak. 

Hasilnya, perbedaan terletak dari asupan teh yang 
dikonsumsi kedua kelompok tersebut setiap harinya. 
Wanita yang meminum teh empat cangkir atau lebih 
secara rutin dapat mengurangi resiko kanker ovarium 
hingga 30 persen. Jenis tehnya beragam, bisa teh 
herbal, hijau atau hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian tersebut dipublikasikan dalam Cancer 
Causes Control dan menambah pengetahuan tentang 
luasnya khasiat teh bagi kehidupan manusia. Selain 
itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan lebih dari macam-maca jenis teh dan 
pengaruhnya terkait kanker ovarium. Khususnya teh 
hijau yang umum dikenal sebagai jenis  yang paling 
sehat untuk dikonsumsi. Jadi, tak ada salahnya Anda 
mencegah kanker ganas satu ini dengan membiasakan 
hidup sehat dan rajin minum teh. Khususnya bagi 
mereka yang berusia lanjut, karena kanker ovarium 
paling banyak menyerang wanita yang berusia 40 
tahun lebih. 


