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JAKARTA, KOMPAS.com - Desain interior kontemporer mungkin merupakan salah satu gaya
yang paling sering disalahpahami. Terkadang desain kontemporer tidak hanya mewujudkan satu
gaya pada era tertentu, tapi juga terus berkembang untuk mencerminkan gaya yang populer dan
terkini. Desain kontemporer sebenarnya sedikit mengambil khas modern, minimalis, kesenian
maupun interior tradisional. Bagi Anda yang menyukai desain kontemporer dan berminat untuk
mengaplikasikannya, berikut ini tiga tips yang bisa membantu Anda menciptakan estetika desain
kontemporer yang tenang dan ramah.
1. Tetap netral
Salah satu tujuan dari desain interior kontemporer yaitu menciptakan lingkungan yang
tenang dan bebas stres. Untuk mendapatkan kedua hal tersebut di rumah Anda, mulailah
dengan menggunakan palet warna netral. Namun, perlu diingat bahwa bukan berarti
rumah Anda jadi tak dapat bersinar. Pilihlah lebih banyak warna yang lebih lembut untuk
melengkapi warna netral Anda. Untuk membuat sebuah ruangan netral terlihat memukau,
mulailah dengan latar belakang warna netral favorit seperti abu-abu, krem muda, atau
putih bersih. Anda juga dapat menambahkan bunga dengan melapiskan berbagai warna
dengan warna yang sama. Kemudian, masukkan aksen hitam atau coklat gelap untuk
menciptakan sebuah kontras.

2. Cari garis bersih
Makna desain interior kontemporer sebenarnya adalah semua detail pada rumah dapat
dibuat dengan menempatkan fungsi dan bentuk yang diletakkan sejajar. Perabotan di
rumah Anda harus bisa membuat Anda nyaman namun juga praktis dengan bentuk
sederhana dan garis yang bersih. Cara pengaplikasiannya pun cukup menghindari aksen
yang rumit dan detail hiasan yang mencolok. Garis bersih bisa lebih menonjol pada
kontemporer. Untuk meniru tampilan desain kontemporer di rumah Anda, pilih meja
yang halus serta ramping. Jika nantinya Anda akan memperbarui peralatan rumah Anda,
pilihlah bagian depan pintu lemari yang menyatu dengan dapur lainnya.
3. Lebih sedikit lebih baik
Ruang yang bersih tanpa perabotan apapun itu jauh lebih baik. Hal ini sama pentingnya
dengan garis bersih ketika menyangkut desain interior kontemporer. Mengambil beberapa
sifat dari minimalis, desain kontemporer lebih menyukai penampilan yang rapi dan bebas
dari keramaian yang penuh sesak. Untuk mencapai tampilan desain kontemporer tersebut,
tetap jaga setiap detail di rumah tetap bersih dengan dekorasi seminimal mungkin. Selain
itu, gabungkan furnitur rendah yang membuat pemandangan terbuka untuk menciptakan
kamar terasa lebih luas.

