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Colour Guard

Saatnya menikmati keindahan panorama alam sekitar melalui
eksotisme dan romansa tropis pada hunian Anda.

Perubahan iklim yang cukup drastis tidak
hanya mengejutkan fisik manusia, namun
bangunan pun mengalami hal yang sama.
Lumut dan pengelupasan kerap terjadi
pada dinding hunian, terutama bagian
eksterior. Gunakan cat dinding yang tahan
terhadap cuaca, sengatan sinar matahari,
dan melindungi dari jamur serta lumut.
Salah satu cat tertentu menawarkan
produk cat yang mencegah kotoran
melekat, sehingga mudah dibersihkan.
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menetap di dalam lingkungan tersebut.
Tanpa perlu melangkah jauh ke pulau
seberang, dalam artikel ini kami
menjabarkan beberapa trik mudah untuk
menghadirkan hunian tropis. Kesegaran
auranya dijamin akan membuat Anda
enggan untuk beranjak dari rumah.

Memanfaatkan area teras sebagai
sarana relaksasi telah menjadi kelebihan
hunian yang tinggal di daerah tropis.
Untuk melengkapi kegiatan tersebut,
diperlukan adanya penghijauan yang
asri dan sedikit penyegaran melalui
kolam, seperti yang terlihat pada
Viceroy Hotel Santa Monica ini.

photography Courtesy of Design Hotels Press.

B

erbicara mengenai tropis,
imajinasi kami langsung
mengarah kepada nuansa outdoor
yang hangat, pemandangan lepas,
dan suasana berlibur ala resort. Atmosfer
yang demikian relaksnya membuat Anda
merasa ingin segera berkunjung dan

photography Courtesy of Christian Horan via Viceroy Hotel Group Press.

Open Space

Cuaca yang terkadang berubah cukup drastis dari
panas menuju hujan, kerap dirasa kurang nyaman
bagi sebagian besar orang. Salah satu cara untuk
mengatasi masalah ini ialah dengan
memperhatikan sirkulasi udara. Bukaan-bukaan
lebar pada tiap ruang dalam rumah menjadi
pemecah masalah yang cukup berarti. Semilir
angin yang mengalir dapat menjadi embusan
hawa segar untuk menyegarkan seisi ruang,
terlebih jika di kala musim panas tengah melanda.
Tentu siasat seperti ini dapat menjadi penyejuk
ruangan alami yang sekaligus dapat membantu
mengurangi pemakaian listrik berlebih. Selain
memberi kesejukan, jendela-jendela berukuran
besar juga dapat menciptakan pemandangan yang
indah bagi pemilik.

Namun, patut diperhatikan juga dalam memilih
jendela. Pintu atau jendela berjalusi merupakan
pilihan yang sesuai untuk kondisi iklim tropis.
Kendati dalam keadaan tertutup, pintu berventilasi
ini tetap dapat mengalirkan udara ke dalam ruang
hingga kenyamanan pun tetap terjaga.
Selain menyelesaikan permasalahan sirkulasi
udara, dalam hunian tropis juga perlu
mempertimbangkan arah curah hujan. Tampias di
saat hujan datang sering kali terjadi pada rumah
yang tidak memperhatikan standarisasi arsitektur
tropis. Persoalan ini perlu dijadikan bahan
pemikiran ketika pertama kali merancang tempat
tinggal tropis. Itu sebabnya banyak hunian tropis
menggunakan atap landai untuk menghalangi
hujan yang masuk ke dalam.

ATAS KE BAWAH Pembukaan ruang yang
lapang memberi kesempatan hawa segar untuk
mengalir ke dalam dengan mudah. Ketiga
ruangan dalam foto ini dapat Anda jumpai di
Boca Chica, Acapulco, Mexico, yang dapat
dipesan melalui situs Designhotels.com.
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Raw Furnished

Tidaklah terlalu masalah jika Anda
menggunakan furnitur klasik, etnik, atau modern
sekalipun. Selama pandai menatanya, maka
berbagai mebel tersebut dapat diaplikasikan pada
hunian beriklim tropis. Segalanya kembali kepada
konsep desain yang ingin diterapkan pada tempat
tinggal Anda.
Jika suasana tropis yang sangat alami adalah
tema yang ingin Anda usung, maka furnitur
dengan material kayu dapat menjadi pilihan.
Mebel kayu dengan polesan yang cenderung
“mentah” banyak digunakan untuk hunian tropis,
karena menurut sebagian orang, semakin usang
perabot tersebut, kian menarik pula tampilannya.
Kesan yang menyatu dengan alam pun akan
semakin terasa.
Lain hal jika Anda menginginkan tampilan
interior tropis yang cenderung chic dan modern.
Untuk menghasilkan ruangan demikian, maka
furnitur dengan finishing halus dapat menghiasi
hunian tersebut. Namun bukan berarti Anda
melupakan furnitur kayu yang rustic. Tak ada
salahnya juga untuk mengombinasinya dengan
beberapa produk dengan polesan kasar. Hal ini
secara tidak langsung memberi warna yang lebih
berkarakter pada ruangan Anda.
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Wonder
Wood
Penggunaan material
alam tidak hanya sebatas
pada lapisan dinding
semata. Jajaran kayu dapat
menjadi pagar yang manis
pada eksterior rumah
hingga lebih berkarakter.
Susunan potongan kayu
juga dapat dimanfaatkan
sebagai atap pergola.
Formasinya yang tertata
apik seketika menciptakan
estetika pada hunian.

photography Courtesy of Designhotels Press. Courtesy of Doddy Sudrajat.

Natural Material

photography Courtesy of Nicole Hollis Interior Design Press.
Courtesy of Hotel Bel-Air Dorchester Collection Press.

ATAS KE BAWAH Salah satu desainer kenamaan Nicole Hollis merancang sebuah
project interior menggunakan perabot kayu dengan finishing yang terlihat rustic. Kehadiran
furnitur yang demikian dengan cepat menciptakan hunian bernuasa pondok berlibur, yang
memberi rasa relaks. Sementara furnitur dengan warna kayu yang cenderung kilap seperti
Hotel Bel-Air di Los Angeles menampilkan esensi tropis yang eksklusif.

tips

Alami adalah yang terbesit pertama kali
ketika membicarakan mengenai rumah
tinggal bergaya tropis. Maka bukanlah suatu
hal yang asing jika berbagai material alami
kian menghiasi hunian tersebut. Namun
jangan langsung memicingkan mata begitu
mendengar bahan tersebut. Kini material
alam memiliki beragam jenis dan modelnya,
yang tidak hanya terlihat sangat natural,
namun juga dapat digunakan pada hunian
bergaya Modern sekalipun.
Selain kayu yang banyak dijumpai pada
rumah tropis, bahan alam seperti batu dan
bambu kerap menjadi sahabat bagi para
desainer ketika merancang arsitektur dan
interior tropis.
Saat ini keduanya telah berkembang pesat
sehingga Anda dapat mengaplikasikannya
hampir kepada seluruh elemen ruang.
Sehingga material alam tersebut tidak hanya
berbatas pada lantai saja, namun juga dapat
diaplikasikan pada dinding, plafon, hingga
elemen estetis sekalipun. Tentunya hal ini
dapat membantu Anda untuk merancang
lebih kreatif dan berkarakter.
Namun pastikan Anda memilih material
yang sesuai dengan tempatnya dan mudah
dalam perawatan, agar tidak merepotkan di
kemudian hari.

ATAS KE BAWAH Esensi tropis dapat
diaplikasikan pada dekorasi bambu, seperti di Indigo
Pearl, Phuket, Thailand atau pintu kayu di Casa de la
Flora Khao Lak, Thailand. Keduanya merupakan bagian
dari Designhotels.com. Atap kayu yang terekspos juga
memberi nuansa yang tropis yang cukup kuat, terlebih
dengan kehadiran batu alam, seperti terlihat pada Jadul
Village Bandung karya Iwan Sastrawiguna.
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ATAS KE BAWAH
Desainer Tom Scheerer
menggunakan daun pohon
pisang pada salah satu
huniannya. Sementara The
Beverly Hills Hotel
menyisipkan daun di dalam
vas kamar mandinya.
Wallpaper di foto bawah
merupakan salah satu
koleksi Eijffinger yang
dapat Anda pesan di
Goodrich Global.

Membawa unsur hijau ke dalam rumah juga dapat menguatkan konsep tropis
nan asri. Tumbuhan tropis merupakan pengisi elemen yang paling tepat.
Tanpa perlu menghadirkan banyak bunga, pohon-pohon yang banyak
didominasi warna hijau menjadi pemicu esensi eksotik dalam ruang. Mungkin
memang terdengar sepele, akan tetapi selain memberi kesegaran, nuansa
alam pun kembali tercipta melalui penghijauan minimal ini.
Warna yang menyegarkan dengan beragam bentuknya yang unik serta
berdaun besar adalah sebagian besar ciri khas tanaman tropis. Mulai dari
kuping gajah, dedaunan pohon pisang, hingga pohon palem, ketiganya telah
menjadi “pelanggan tetap” bagi dekorasi interior bergaya tropis. Tidak perlu
menampilkan banyak tanaman rimbun di dalam hunian, beberapa pot
tumbuhan tropis pada salah satu sudut ruang pun cukup untuk memberi
esensi tropis dengan instan.
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photography Courtesy of Francesco Lagnese. Courtesy of Christian Horan. Courtesy of Nicole Hollis Interior Design Press.

Green Factor

photography Courtesy of Francesco Lagnese. Courtesy of The Beverly Hills Hotel Press. Courtesy of Eijffinger Press.

Graphic Magnet

Tidak selamanya material alami menjadi
penentu hunian tropis. Terkadang corak
ataupun warna yang menampilkan unsur
alam dapat menciptakan nuansa tropis
dengan sendirinya. Artinya, motif grafis
juga memiliki peluang untuk unjuk gigi di
dalam hunian tropis. Wallpaper adalah salah
satu contoh yang paling sederhana dengan
hasil yang cukup maksimal. Mulai dari
pelapis dinding bergambar tanaman tropis
hingga motif hewan, berbagai pola
tersebut mampu menghidupkan aura tropis
dengan mudah.
Corak geometris pun memiliki
kemampuan yang sama untuk menciptakan
feel yang serupa. Kuncinya, pastikan Anda
memilih warna-warna alam yang segar,
hingga nuansa tropis pun terjalin dengan
sendirinya.
Selain dinding, kehadiran corak-corak
tersebut juga dapat diaplikasikan melalui
beberapa elemen dekorasi lainnya. Cushion
dan furnitur adalah salah satunya. Ketika
mebel polos menjadi tampilan yang kurang
menarik dipandang, maka melapisi
sebagian permukaannya menggunakan
kertas pelapis dapat menjadi solusi yang
cukup membantu. Trik jitu ini akan terlihat
semakin hidup jika ditemani dengan
beberapa aksesori berbau alam tropis.

ATAS KE
BAWAH Mebel
bergambar floral dan
lampu berwujud
pohon kelapa di salah
satu project Tom
Scheerer memberi
nuansa tropis.
Sementara pola grafis
pada dinding cabana
Viceroy Hotel juga
menciptakan kesan
yang sama. Hal ini
juga berlaku pada
pigura kupu-kupu
kreasi desainer
Nicole Hollis.
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Green
Maintenance
Pemangkasan merupakan rutinitas yang wajib
pada tanaman tropis, terutama jika tumbuhan
tersebut berkembang dengan pesat.
Sementara pada tanaman yang lambat
pertumuhannya, dapat diberi pupuk tambahan.
Selain itu, menggemburkan tanah juga perlu
dilakukan secara berkala, karena proses
pemupukan tanah dapat membuat tanah menjadi
keras.
Lakukan pengendalian hama dalam jangka
waktu tertentu. Selain untuk kelestarian taman,
hilangnya hewan pengganggu juga dapat
menjaga kesehatan keluarga.

Club Tropicana Lounge
Udara yang hangat pada negara beriklim tropis
menjadi kelebihan yang patut dijadikan kabar
gembira. Khususnya bagi mereka yang gemar
menikmati udara segar. Karena di hunian tropis,
Anda dapat memanfaatkan teras sebagai salah satu
ruang alternatif. Tidak terbatas pada ruang santai,
namun jika Anda menginginkannya, area semi
terbuka ini juga dapat dijadikan untuk sarana
menjamu kerabat dekat.
Jika Anda ingin menjadikan teras sebagai tempat
menyambut tamu kedua setelah ruang tamu, maka
seperangkat sofa outdoor merupakan media tepat
untuk kebutuhan tersebut. Sementara ketika area
belakang rumah ini akan Anda gunakan untuk area
relaksasi pribadi, tentunya sebuah cabana atau
lounge adalah pilihan yang sesuai untuk Anda
memanjakan diri.
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ATAS KE BAWAH Mulai dari cabana Piet Boon
Bonaire Kralendijk Bonaire, matras di Indigo Pearl
Phuket Thailand, lounge di Casa de la Flora Khao Lak,
Thailand, hingga ruang duduk Oca Chica, Acapulco,
Mexico, seluruhnya menciptakan kesan tropis.
Semuanya dapat Anda nikmati melalui Design Hotels.

Exotic Exterior

Menjalin kesinambungan antara alam dengan
hunian, maka menghadirkan taman segar menjadi
suatu kewajiban pada rumah tropis. Hamparan
rumput hijau dengan pesona tumbuhan tropis
yang khas mempertegas nuansa tropis yang
diinginkan. Sama halnya dengan arsitektur dan
interior, taman juga memiliki beberapa gaya tropis
yang berbeda. Untuk hunian tropis modern
misalnya, Anda dapat menerapkan taman bergaya
serupa dengan kehadiran rumput luas dan
tanaman tropis pada sudut atau sisi taman.
Sementara ketika Anda menginginkan taman
yang sedikit “berat”, mungkin kebun ala hutan
tropis dapat menjadi pilihan. Berbagai jenis
tanaman dikumpul dan dibagi ke dalam beberapa
grup, sehingga terlihat cukup rimbun dan padat.

Ditambah dengan kehadiran jalan setapak dan
kolam-kolam, pola-pola taman pun tercipta
dengan harmonis hingga terlihat playful. Tentunya
ketika taman jenis ini Anda jadikan pilihan,
beberapa pertimbangan perlu Anda perhatikan.
Salah satunya ialah perawatan yang intens akan
menjadi rutinitas yang tidak boleh diabaikan. Akan
tetapi dengan kehadirannya, nuansa eksotisme
tropis dengan cepat langsung terasa.
ATAS KE B AWAH Hamparan ladang rumput
hijau di atap Casa de la Flora Khao Lak Thailand
menjadi contoh yang sesuai untuk taman tropis
modern. Kebun Indigo Pearl Phuket Thailand
menampilkan kebun ala hutan tropis bernuansa safari.
Seluruhnya merupakan anggota Designhotels.com.
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