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Ada Tujuh Tips yang Bisa Diaplikasikan Saat Merancang Ulang Desain Interior Ruang Tamu
Kecil (Foto: Rumah123/Getty Images)
Jika memiliki ruang tamu kecil, tidak usah khawatir. Dekorasi ruangan dan desain
interior akan mengubah ruangan menjadi lebih lega dan nyaman. Saat ini, hunian memang
berukuran kecil. Tidak heran kalau ruangan pun menjadi lebih kecil termasuk ruang tamu.
Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengubah ruang tamu kecil terkesan lebih lapang, lega,
luas, dan juga nyaman. Apalagi ruang tamu menjadi salah satu ruang multifungsi di rumah.
Biasanya untuk rumah mungil, ruang tamu kecil ini berfungsi sebagai tempat menerima tamu,
area bersantai keluarga, menonton televisi, dan masih banyak lagi. Situs
properti Realestate.com.au memberikan tips dan trik bagaimana mendekorasi ulang dan
mendesain ruang tamu kecil. Realestate.com.au merupakan situs properti milik REA Group
Australia yang juga induk perusahaan dari Rumah123.com.
Sederetan tips ini diberikan oleh Jessica Bellef yang juga Head of Styling untuk Temple &
Webster. Bellef memberikan masukan mengenai desain interior, gaya, dekorasi, pengaturan
furnitur, dan lainnya.
Memilih Sofa yang Tepat
Sofa menjadi hal penting yang harus ada di ruang tamu. Kalau memilih sofa kecil, maka ruang
tamu terlihat aneh. Sementara kalau memutuskan memiliki sofa besar, tentunya ruang tamu
menjadi kecil. Jangan lupa mengukur besar sofa sebelum membeli.

Jauhkan Furnitur dari Dinding
Jangan meletakkan perabot menempel pada dinding. Biarkan furnitur memiliki jarak agar ada
ruang. Semua ini bertujuan agar benda-benda yang berada di ruang tamu bica menciptakan ruang
yang nyaman.
Menempatkan Benda Sesuai Porsi dan Tempatnya
Saat mendekorasi ruang tamu kecil, setiap benda memiliki tujuan dan juga harus sesuai dengan
fungsinya di dalam ruangan. Furnitur bergaya Skandinavia dan Jepang bisa jadi pilihan karena
desain yang sederhana dan pilihan yang warna yang simpel.
Upayakan Cahaya Alami Masuk ke Dalam Ruangan
Sebenarnya tidak masalah jika ruang tamu kecil mengaplikasikan warna yang gelap selama ada
cahaya alami masuk ke dalam rumah. Upayakan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Jangan
lupa menambahkan cermin agar bisa memantulkan cahaya.
Gunakan Dekorasi yang Sesuai Agar Ruangan Tidak Terkesan Ramai
Kalau mau membuat ruang tamu kecil terkesan terang dan lapang, jangan menggunakan dekorasi
yang terlalu berat. Taruhlah coffee table dengan kaki yang ramping, pasang cermin untuk
memantulkan cahaya, pasang dekorasi berukuran kecil.
Seimbangkan Dekorasi dengan Penataan Ruang yang Baik
Ketika menata ruangan, pertimbangkan banyak hal. Pemilik rumah bisa saja memasukkan
koleksi pribadi, namun kalau tidak cocok, sebaiknya jangan dipaksakan. Padukan pernak pernik
saat traveling, foto keluarga, dan buku hardcover yang cantik, serta lainnya.
Pakai Lampu untuk Memperluas Ruangan
Jangan lupakan untuk mendesain lampu yang baik. Penataan lampu bisa menyiasati ruang tamu
kecil karena bisa menyoroti bagian yang khusus. Lampu berguna saat malam hari, sementara
pada siang hari manfaatkan pencahayaan alami dari matahari.

