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Kehadiran rangkaian bunga di ruangan menambah suasana lebih hidup. 
Kombinasi warna yang serasi dan bentuknya yang cantik menjadi daya 
tarik sendiri. Itulah yang telihat di lobi Hotel Shangri-La, Jakarta.

Sebuah rangkaian yang terdiri dari bunga lily, daun tifa, philodendron, 
dan futoy ruas Hippochaetes lymenalis tampak menghiasi meja resepsionis 
Hotel Shangri-La, Jakarta. Ia tampil memikat lantaran di dasar vas transparan 
terdapat lembaran plastik bening yang tampak seperi kristal. Ukuran rangkaian 
sedang dengan tinggi sekitar 50 cm. Sementara rangkaian bunga lily, krisan, 
daun philodendron, cordyline, dan sorgum-sorgum yang terletak di lobi hotel 
berukuran lebih besar: tinggi sekitar 70 cm.

Kedua rangkaian itu memang berbeda. Karena menurut Els Tiwar, 
AIFD, pemilik Elsie’s School Floral Design, ukuran rangkaian bunga harus 
proporsional dengan ruangan, kebutuhan, dan tempat peletakan. Rangkaian 
juga sebaiknya disesuaikan dengan interior, karena, “Rangkaian bunga bagian 
dari interior,” kata Karen Syarief, ketua Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo). 
Hal itu pun diamini Budi Susanto, manager of Flower Preparation Shangri-La 
di Jakarta.

Tren Baru 
Rangkaian Flora

Anggrek bulan tampil 
berbeda

Batu-batuan 
mempercantik 
rangkaian
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Rangkaian karya Cornelia Dewi 
Sartika bertema Wayang Golek, 
jawara di Senayan City Mall, ide 
orisinil dan belum pernah dibuat 
perangkai lain
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Minimalis
Menurut Andy Djati Utomo Ssn AIFD, pengajar Newline Floral Education 

Centre, rangkaian bunga untuk apartemen dan rumah saat ini kian mengecil dan 
modelnya banyak yang datar. Itu terkait dengan tren properti yang bentuknya 

minimalis. Dulu rangkaian bunga dibuat sebesar mungkin untuk 
menunjukkan kesan meriah. Namun, karena gaya hidup kian praktis 

dan luas apartemn makin kecil, akhirnya ukuran rangkaian bunga 
jadi lebih padat dan kompak dengan tangkai bunga pendek.

Dari segi elemen yang digunakan, kini banyak unsur di 
manipulasi. Maksudnya, mengubah bentuk yang umum 
menjadi berbeda. Misalnya daun anthurium yang tadinya 

besar digulung sehingga bentuknya seperti tabung. 
Dengan kata lain, ada seni untuk mengkreasikan bentuk 

seperti itu. Contoh lain  gerbera yang besar, kelopak 
bunga bagian luarnya dicabuti sehingga ukurannya 

mengecil.
Tren rangkaian mini juga terlihat di ajang 

lomba merangkai bunga yang digelar Newline Floral 
Education Centre di Senayan City Mall, Jakarta baru-baru ini. 

Contohnya rangkaian berjudul Wayang Golek karya Cornelia 
Dewi Sartika yang menjadi pemenang. Di tangan Dewi, futoy, bunga 

Juara ke-3 kelas amatir 
kontes di Rawabelong. 
Anthurium berkelopak 
merah jadi pusat 
perhatian

Rangkaian karya 
Yati Syambudi, PKK 
Kecamatan Cilandak, 
Jakarta Selatan, 
menganut teknik 
ikebana. 
Juara ke-1 kelas amatir 
dan juara favorit di 
Rawabelong
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jahe, daun tombak, dan kantong semar dirangkai menjadi 
tokoh pewayangan Rama dan Sinta. Futoy menjadi kain 
bawahan; bunga jahe, kepalanya. Daun tombak irian, 
mahkotanya; dan nepenthes menjadi anting.

Daun
Menurut Andy, saat ini rangkaian flora pun 

tak melulu harus didominasi bunga. “Batang, 
akar, daun, dan buah pun termasuk flora yang 
bisa indah bila dirangkai dengan apik,” kata 
Andy. Kalau selama ini rangkaian bunga yang 
lebih populer, itu lantaran bunga potong punya 
banyak pilihan warna dan beraroma. Sementara 
pilihan warna daun hanya berkutat pada gradasi 
warna hijau, merah, jingga, dan abu-abu.

Agar rangkaian daun kian atraktif, pemilihan 
pot menentukan. Sebaiknya pilih pot berkesan 
alami seperti batang kelapa, bambu, dan rotan. Pot 
kaca tembus pandang pun pantas digunakan. Memilih 
pot bernuansa warna serasi dengan corak daun pun 
membuat rangkaian semakin memikat. Jengger ayam 
merah dan jingga, amaranthus hijau dengan aksen merah 
kekuningan, dan lolipop variegata berbunga jingga terlihat 
serasi di atas wadah bergradasi merah bata dan jingga.

Bahan lain yang tergolong baru seperti ketakung 
pun mulai dilirik. Itu bermula saat Andy memperkenalkan 
rangkaian flora yang dihiasi 15 kantong Nepenthes 
raflesiana di Floral Star di Macau 4 tahun silam. Rangkaian 
itu benar-benar beda dari karya perangkai dari Taipei, 
Hongkong, China, Korea, Macau, Malaysia, dan Jerman. 
Sejak itu kantong semar kerap terlihat sebagai bahan 
rangkaian. Kuncinya, kantong harus dijaga tetap lembap 
agar terlihat segar. Caranya masukkan kapas basah 
ke dalam kantong.

Dengan cara itu ketakung tahan 6 hari setelah 
dilepas dari tanaman induk. Dalam rangkaian 
flora, nepenthes dikategorikan sebagai tanaman 
menjuntai. Ia unik karena tak ada tanaman menjuntai 
dengan bentuk kantong indah. Itulah tren baru di 
jagad rangkaian flora. ***

Karya Teresa Maria 
Ineke
Materi: cymbidium, 
anyelir, asparagus 
bintang
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1. Anthurium 
berkelopak 
merah putih 
pada rangkaian 
karya Rex 
Cokrowibowo curi 
banyak perhatian 
penonton dan juri 
di Senayan City 
Mall

2. Mengundang 
decak kagum 
lebih dari 400 
pengunjung

3. Tampil cantik 
dalam rangkaian 
pot plant
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12 Tahap 
Menuju Rangkaian Spektakuler

1. Siapkan floral foam ukuran15 cm x 40 cm dengan tinggi 10 cm. Daun anthurium  “alvin” 30 lembar, 
krisan pingpong, gerbera putih, steel grass—xanthorea, daun ruskus, daun andong—cordyline, 
plastik hitam, jewelry wire warna silver, kawat bunga ukuran nomor 24, gunting, dan teko air. Sebelum 
dipakai, basahi floral foam lalu bungkus bagian bawahnya dengan plastik hitam hingga 1/2 tingginya. 
Selanjutnya tutupi plastik hitam dengan daun cordyline sehingga terlihat seperti pot.

2. Gulung daun anthurium alvin dengan jewelry wire warna perak.
3. Susun gulungan daun anthurium itu mengelilingi floral foam.
4. Susun krisan pingong di atas floral foam secara acak.
5. Tinggi krisan pingpong dibuat tak seragam.
6. Potong ruskus dengan panjang sekitar 1—2 cm.
7. Tancapakan daun ruskus di sela-sela krisan pingpong.
8. Buang mahkota gerbera putih bagian luar sehingga ukuran bunga mengecil.
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9. Susun gerbera pada bagian yang terlihat agak kosong.
10. Tambahkan aksesori manik-manik di atas rangkaian, lalu jepit dengan kawat nomor 24 yang telah 

dipotong seukuran jepit rambut agar tidak copot atau jatuh.
11. Patahkan steel grass tapi tidak sampai putus lalu tancapkan ke rangkaian sebagai aksesori dengan 

arah membentuk diagonal.
12. Rangkaian bunga siap menghiasi ruangan.***


