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Lihat ke www.dekoruma.com
Semakin berkembangnya teknologi dalam dunia arsitektur dan interior, 
kini ada banyak sekali pilihan alternatif material yang bisa digunakan 
baik sebagai konstruksi ataupun finishing dari bangunan. Salah satu 
penggunaan material mendasar pada finishing yang tak kalah menarik 
dan estetik adalah finishing     lantai semen.

Umumnya digunakan sebagai bahan perekat, kini banyak yang 
mengaplikasikan lantai semen untuk melengkapi interior hunian 
ataupun bangunan lainnya. Biasanya, tampilan lantai dari semen 
ditemukan pada rumah industrial, walaupun ia juga bisa diaplikasikan 
pada hunian minimalis.

Tak hanya sekadar polos sebagai finishing lantai semen saja, ada 
berbagai macam cara agar aplikasi lantai semen terlihat estetik, seperti
referensi-referensi pada hunian berikut!

https://www.dekoruma.com/artikel/88164/aplikasi-lantai-semen#kania
https://www.dekoruma.com/material/lantai
https://www.dekoruma.com/artikel/78080/lima-elemen-rumah-industrial
https://www.dekoruma.com/material/finishing
https://www.dekoruma.com/


Lantai semen polos untuk hunian 
minimalis

contemporist.com

Aplikasi finishing lantai semen yang paling sederhana dan praktis tentu 
yang polos. Model lantai dengan finishing semen yang polos seperti ini 
bisa kamu kombinasikan dengan beragam jenis     furniture dari berbagai 
gaya desain untuk membuat tampilan hunian lebih personal.

Coating putih untuk tampilan bersih

https://www.dekoruma.com/furniture


panana.store

Alternatif aplikasi lantai semen yang cocok untuk desain rumah 
minimalis modern adalah lantai dengan warna putih 
dari finishing semen dengan coating khusus. Tampilan serba putih pada
lantai yang seamless ini memberikan tampilan bersih dengan kesan 
lebih modern dan juga futuristik.

Cetakan pola dekoratif

sunwisesystems.com

https://www.dekoruma.com/artikel/36556/desain-rumah-minimalis-modern-terunik
https://www.dekoruma.com/artikel/36556/desain-rumah-minimalis-modern-terunik


Jika kamu merasa penggunaan lantai semen sebagai pelengkap interior
ruangan terasa membosankan dan monoton, kamu bisa mencoba 
membuat pola pada lantai menggunakan cetakan khusus 
pada finishing semen di lantai hunianmu. Ada banyak cara memberikan
pola menarik pada lantai semen, mulai dari menggunakan cetakan 
yang dibuat khusus atau sesederhana menggunakan barang-barang 
disekitarmu seperti daun bertekstur dan benda sejenisnya.

Kombinasi finishing semen dan keramik

bluprin.com

Pilihan lain untuk membuat lantai semen memiliki tampilan lebih 
dinamis dan menarik adalah dengan mengombinasikannya dengan 
material finishing lantai lainnya seperti keramik. Untuk memberikan 
tampilan lebih dinamis, kamu bisa menggunakan keramik lantai dengan
bentuk dan pola-pola yang lebih berani.

Perpaduan lantai semen dan cat

https://www.dekoruma.com/material/keramik
https://www.dekoruma.com/interior
https://www.dekoruma.com/interior


malwarechallenge.info

Untuk memberikan karakter lebih pada lantai semen, kamu bisa 
menggunakan cat khusus yang dapat digunakan dengan mesin stensil 
untuk memberikan pola pada finishing semen pada lantai. Untuk pola 
sendiri, kamu bisa membuat sendiri mal atau cetakan pola untuk 
hadirkan berbagai pola dan objek pada lantai dengan finishing semen 
dirumahmu.

Aplikasi pola geometrik dengan 
beragam jenis semen

solivikasama.info

Kamu juga bisa memberikan tampilan lebih artistik pada lantai semen 
dengan mengandalkan karakter dari semen itu sendiri. Berbeda jenis 

https://www.dekoruma.com/material/cat


semen, akan memberikan warna dan tekstur yang berbeda 
pada finishing semen.

Hal inilah yang bisa kamu manfaatkan untuk menggambar pola-pola 
pada material lantai milikmu. Dengan cetakan dari stainless 
steel, kamu bisa kombinasikan dua jenis semen untuk menggambar 
pola seperti ragam hias geometris pada lantai semen hunianmu.

Kombinasi lantai semen dan parket 
kayu

pistoncars.com

Penggunaan material semen sebagai finishing lantai umumnya 
memberikan nuansa yang dingin dan kaku. Namun, hal ini bisa kamu 
siasati dengan memadukan penggunaan lantai semen dengan material 
lantai parket. Parket kayu yang natural bisa memberikan nuansa lebih 
hangat dan juga lembut untuk menetralisir kesan dingin dari material 
semen.

Banyak sekali, bukan, kreasi dalam aplikasi lantai semen pada hunian 
impian milikmu? Dengan kreativitas dalam mengombinasikan material 
dan juga desain, kini kamu bisa mengaplikasikan lantai semen 
untuk berbagai gaya interior yang rumahmu miliki. Selamat berkreasi 
pada hunianmu!

https://www.dekoruma.com/artikel/85704/menentukan-gaya-interior-sesuai-kepribadian
https://www.dekoruma.com/artikel/84574/kelebihan-lantai-parket-kayu
https://www.dekoruma.com/artikel/82471/ragam-hias-geometris-anti-monoton
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