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Dinding merupakan area yang sering dimanfaatkan untuk meletakkan ornamen dekorasi. 

Sementara  jika dilihat dari jenisnya, ada banyak ornamen dekorasi yang dapat diletakkan dan 

menhias dinding. Mural adalah salah satunya. Seni melukis di atas bidang keras yang permanen 

ini memang bisa mempercantik tampilan dinding dengan seketika. 

Jika tertarik dan ingin menghias dinding rumah dengan mural, berikut ada beberapa ide yang bisa 

jadi inspirasi bagi Anda. 

 

Abstrak 

Jika tidak memiliki ide atau bingung hendak membuat gambar apa di dinding, Anda dapat 

membuat lukisan abstrak dengan teknik cipratan. Gunakan warna-warna cerah agar efek yang 

dihasilkan menjadi menarik dan juga penuh warna. Dengan menggunakan warna cerah, maka 

nuansa ruangan akan menjadi ceria. 

 

Ombre 

Untuk tampilan mural dinding yang lebih minimalis namun tetap menawan, Anda dapat 

menggunakan teknik mural ombre. Untuk mendapatkan hasil ombre yang terbaik, Anda dapat 

menggunakan dua atau tiga tone warna yang senada. Misalnya biru tua-biru muda-putih. Anda 

juga dapat membuat efek ombre dengan menggunakan warna yang lebih netral, seperti hitam-

abu-putih. 

 

Bunga 

Mural dengan konsep bunga-bunga dapat diterapkan pada dinding rumah untuk menghadirkan 

nuansa elegan. Agar terkesan dramatis, warna dominan dapat menggunakan warna gelap.Salah 

satu cara yang dapat dilakukan agar tampilan dinding jadi lebih menarik adalah dengan membuat 

mural atau lukisan di dinding. Bahkan dengan demikian, dinding tak hanya lebih menarik, tapi 

juga artistik. Nah, melanjutkan artikel sebelumnya, berikut ada beberapa ide mempercantik 

dinding dengan seni mural yang jadi inspirasi bagi Anda. 

 
Efek ilusi 

Jika Anda ingin tampilan dinding yang tidak biasa dan unik, Anda dapat membuat lukisan dengan 

efek ilusi atau 3 dimensi (3D). Pilih desain lukisan 3D yang sederhana sehingga proses 

pengerjaannya bisa lebih mudah dan cepat. Desain tumpukan kubus adalah salah satu contohnya. 

Geometri 

Bagi pecinta desain minimalis dan modern, Anda dapat memilih lukisan dinding dengan motif 

geometri. Untuk nuansa ruangan yang edgy, Anda dapat memilih warna yang tegas seperti biru 

tua, hitam, dan putih. Namun jika ingin nuansa ruangan lebih ceria, kombinasikan beberapa 

warna cerah, misalnya biru muda, oranye, ungu, merah dan kuning. 

Alam 

Konsep mural seperti hutan, pantai, maupun gunung, akan cocok bagi Anda yang berjiwa 

petualang dan menyukai alam. Dengan mengaplikasikan mural dengan konsep alam seperti ini, 

tentunya akan membuat Anda merasa seperti liburan setiap hari. Warna dominan hijau dan biru 

pada mural dengan konsep alam, akan menciptakan ruangan yang sejuk dan menenangkan 

pikiran. 



 


