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Nyaman dengan Penataan Perabot Yang Tepat
Penataan furnitur dalam rumah,
memerlukan perhatian khusus untuk
mencipakan suasana yang nyaman. Berikut ini merupakan beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam penataan
furnitur dalam ruangan.
■ Pilih furnitur sesuai fungsi ruang.
Kesesuaian fungsi ruang dengan furnitur, tentukan ruang yang ada, apakah
untuk multi fungsi ataukah hanya satu
fungsi saja. Untuk ruang multifungsi,
ruang yang ada mungkin cukup padat dengan kebutuhan furnitur sehingga membutuhkan furnitur yang cukup simpel dan
praktis saja.
■ Pergunakan furnitur secara
fungsional
Fungsi dari furnitur perlu untuk dipikirkan secara matang, apakah furnitur tersebut akan berfungsi dengan baik pada posisi tersebut.Sofa sudut misalnya, mungkin
kelihatan anggun diletakkandi sudut ruang
namun akankan sofa tersebut digunakan?
■ Pertimbangkan estetika
Estetika atau seni penataan merupakan
hal yang kedua. Apakah tatanan cukup
menarik untuk dipandang? Keserasian gaya warna dan tema menjadi topik utama
dalam untuk mengelola estetika. Berikan
aksen pada ruangan untuk menambah daya tarik dalam ruangan.
■ Perhatikan pengelompokan furnitur dan kenyamanan sirkulasi
Organisasi ruang yang tepat akan memungkinkan sirkulasi yang tepat, begitu
pula dengan pengelompokan furnitur. Jarak sirkulasi yang tepat antar ruang seharusnya berkisar antara 1,2 m hingga 1,5
m untuk memungkinkan 2 orang melaluinya dan tidak berkesan sempit.
Jarak antara sofa dan coffee table sebaiknya diberikan jarak antara 30-45 cm sehingga dapat berdiri dengan baik dari posisi duduk dan dapat duduk dengan nya-

ASTRID

ASTRID
KUSUMOWIDAGDO
Dosen Universitas
Ciputra, Surabaya
email:
astrid@ciputra.ac.id

man. Coffee table sebaiknya tidak terlalu
jauh agar dapat dijangkau. Sementara untuk ruang makan, berikan jarak 45 cm antara kursi-kursi meja makan. Meja makan
sendiri sebaiknya berjarak 1,20 cm dari
dinding-dinding yang mengelilinginya. Jika memiliki laci pada meja sebaiknya berikan 90 cm sisa agar dapat membuka laci
dengan baik. Untuk ruang tidur, berikan
45 cm antara dinding dan tempat tidur
untuk ruang merapikan tempat tidur.
Lalu lintas pembagian ruang sangat penting dalam kaitannya untuk memudahkan

penghuni melewati ruang dan beraktivitas
secara nyaman. Sebagai contoh antara
ruang makan dengan dapur / pantry. Apabila ruang cukup luas tentunya tidak ada
masalah untuk pembukaan pintu pada sisi
manapun. Namun apabila ruangan cukup
sempit pembukaan akan berpengaruh kepada kenyamanan ruang.
■ Proporsi yang tepat untuk
menampilkan kesan ruang.
Lebih jauh, skala dan keseimbangan dalam pemilihan furnitur penting untuk
memberikan kesan visual. Proporsi yang
tepat keberadaan furnitur dalam ruang
akan dapat menciptakan kesan yang tidak
sempit.
■ Pertimbangkan pula faktor
ergonomi
Ergonomis furnitur juga berperan untuk
memberikan kenyamanan penggunaan, kemudahan dalam jangkauan dan kemudahan
dalam penggunaaan furnitur tersebut.(*)

GAYA KOLAM MINIMALIS
GEMERICIK air ternyata
masih menjadi dambaan masyarakat perkotaan untuk hidup
alami. Kini desain taman tampil baru, tidak lagi banyak berlekuk menonjolkan relief. Desain sangat simple , masih berkesan alami dengan penggunaan material alam dengan Berbeda dengan kolam gaya tropis
dengan berbagai tambahan
tanaman yang rimbun, justru
kolam minimalis menonjolkan
keheningan visual dan suara air
mengalir serta kualitas finishing dari penggunaan bahan..
Perencanaan kolam minimalis terkait dengan aliran air.
Untuk menjaga agar air tidak
cepat kotor, penyaring atau filter menjadi penting. Filter
buatan pabrik dapat dibeli di
toko-toko peralatan taman. Jika ingin membuat sendiri, filter dapat dibuat dari ijuk, pasir
dan kerikil ataupun zeolit yang
banyak terdapat di toko peralatan taman. Sistem kerja filter yang baik akan menjaga
kebersihan kolam, walaupun
terkadang taman minimalis
tidak berisi komunitas ikan
dan tumbuhan air tawar.
Untuk saluran biasanya digunakan digunakan pipa paralon atau PVC. Biasanya pipa
PVC memiliki berbagai kelengkapan model sambungan sehingga dapat dibuat instalasi
yang sesuai. Ukuran pipa relatif tergantung dengan debit
air dan ukuran pompa Jika
aliran cukup besar, gunakan
kurang lebih 4 inci.
Aksesoris pemanis taman dapat berupa gentong, dan pot.
Gentong-gentong dapat dimodifikasi dengan pancuran se-
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kaligus menjadi point of interest
dalam taman. Untuk menjaga
agar gentong atau aksesoris tanah liat serta keramik tidak berlumut dapat dilapisi dengan pernis sebelum dipasang. Biasanya
terdapat tambahan lighting dalam gentong-gentong tersebut.
Batu alam biasanya dipergunakan sebagai stepping stone maupun pemanis. Biasanya
cenderung memiliki warna dan
tekstur yang berbeda. Selain
itu dapat pula dipasang di dinding . Ukurannya pun cukup
beragam dan perlu dipoles
ataupun dicoating terlebih dahulu agar tekstur lebih kelihatan dan tidak berlumut.
Untuk bak biasanya dibentuk dengan keahlian tukang
taman. Namun kini cukup banyak bak fiberglass yang dipergunakan, karena terbuat dari
bahan resin. Kelebihannya bak
ini tidak mudah bocor.
Selain komposisi dari keseluruhan elemen di atas, gaya taman dan tema ini merupakan hal
yang patut dipertimbangkan untuk
tampilan yang serasi dengan
hunian minimalis.(astrid)

THE TAMAN DAYU – City of Festival

Raih Kesempatan
Emas Selama
Open House
UNTUK mendongkrak penjualan
menjelang tutup tahun, The Taman
Dayu kembali akan mengadakan sejumlah acara menarik selama bulan November hingga Desember nanti. Event
yang dikemas dalam “Open House” tersebut diharapkan mampu mendongkrak penjualan. Pasalnya, pihaknya juga mengundang sejumlah calon pembeli
potensial.
“Lewat Open House ini kami ingin mengundang Anda sekeluarga untuk menikmati segarnya udara pegunungan
yang alami di kawasan hunian yang benar-benar exclusive,” tandas Annas M,
event coordinator The Taman Dayu.
Open House akan diadakan setiap
hari minggu, tanggal 23 dan 30
Nopember 2008. Selama Open House
ada penawaran yang sangat menarik
dimana rumah type baru Sunrise Hills
yang ditawarkan dengan harga mulai
Rp 190-an juta. Ada dua type yang
ditawarkan yakni Astoria (49/90) dan
Estonia (60/120).
Selain itu down payment ( DP ) cukup
hanya dibayar Rp 10 jutaan saja dengan
cicilan yang cukup terjangkau Rp 75
ribu per hari. “Karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini,” tandas pria
ramah ini.
Ada kesempatan menarik lainnya
yang bisa dinikmati oleh pembeli bersama keluarganya yakni renang gratis
di Taman Dayu Water Park mulai pukul
10 pagi hingga selesai. Kesempatan ini
berlaku pada Hari Minggu tanggal 23
dan 30 Nopember nanti.
”Juga menangkan kesempatan untuk
membawa pulang Yamaha ”Mio” selama
transaksi bulan Nopember – Desember.
Kami juga akan adakan event spektakuler pada tanggal 14 Desember nanti,”
katanya.
Sementara itu, untuk calon pembeli
yang ingin mengembangkan bisnisnya,
Taman Dayu juga memberikan penawaran menarik berupa diskon khusus
untuk pembelian Millenia Square dengan harga Rp 396 jutaan.
Saat ini Pandaan CBD telah menjadi
arena bisnis yang benar-benar hidup
dan cukup ramai setiap. Sebab selain

berada di jalur utama jalan Surabaya –
Malang, juga lokasinya tepat di gerbang
utama The Taman Dayu.
”Saat ini di Pandaan CBD telah dibuka Kentucky Fried Chicken ( KFC),
Food Terrace (baca:Fut Teras), Avan Supermarket, Galeri Indosat dan berbagai
fasilitas rekreasi keluarga lainnya
seperti Taman Dayu Waterpark, The
Pines (rumah pohon) dan Elba Camp
(education,experience,adventure),” ujar
Anas.
Saat ini di The Taman Dayu, selain
ada lapangan golf karya legenda golf
dunia, Jack Nickluas, juga ada family
club dengan sejumlah fasilitasnya.
Untuk pendidikan anak-anak, disini
juga telah hadir Sekolah Citra Berkat
dengan standard pendidikan Group
Ciputra. “Jadi, tunggu apalagi. Segera
bergabung dan menjadi bagian dari The
Taman Dayu, karena stocknya terbatas”
kata Anas sambil tersenyum.(afiq)

