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KATA PENGANTAR 

 
 
 

 
Tri dharma perguruan tinggi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh  

dosen. Sesuai tugasnya di pendidikan tinggi, seorang dosen dituntut untuk tidak hanya 

mengajar, namun juga melaksanakan  kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah agar dosen dapat 

mengabdikan diri kepada masyarakat luas dengan menyampaikan ilmu ataupun 

pengalamannya.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk 

penyuluhan/ konsultasi  atau dialog interatif melalui Stasiun radio komunitas SAKA FM 

Yogyakarta sesuai dengan Nota Kesepahaman No : 012/AT/A/II/2014 antara Akademi 

Teknik YKPN Yogyakarta dengan Radio Komunitas SAKA FM Yogyakarta 

Materi penyuluhan melalui dialog interaktif ini adalah: Perencanaan Rumah, tata 

Ruang dan Lingkungannya Kegiatan penyuluhan atau dialog interatif  ini dilaksanakan di  

Stasiun Radio Komunitas SAKA FM Yogyakarta.   

Atas terlaksanana kegiatan  ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu, yaitu:  

1. Ibu  Ir. Siti Madichah Issemiarti, M.T. selaku Ketua Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM)  Akademi Teknik YKPN Yogyakarta. 

2. Ibu Kepala Stasiun Radio Komunitas SAKA FM Jogja 

3. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan  ini. 

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan karena penysun menyadari 

kekurang sempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini ada manfaatnya.  

 

 

Yogyakarta,  Desember  2014 

 

Penyusun Laporan, 

 

 

Ir. Adibowo, MT 
NIP 19581230 198703 1 001 
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BAB I.   
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG  

. Kampung Notoprajan, Suronatan dan Kauman, merupakan tiga kampung di pusat 

kota Yogyakarta yang terletak antara Taman Parkir Ngabean dan Keraton Yogyakarta. 

Terkait kedudukan tersebut dengan prediksi pengembangan koridor alternatif bagi pejalan 

kaki melintasi kampung, karena selain dapat mengurangi beban lalu lintas, juga lebih 

nyaman dan aman bagi pejalan kaki.  

Pengembangan koridor lintas kampung ini, selain memberikan kenyamanan bagi 

pejalan kaki, diharapkan dapat menambah “atraksi wisata budaya” bagi pariwisata di kota 

Yogyakarta. Hal ini dikarenakan saat menelusuri kampung-kampung tersebut pejalan kaki 

dapat melihat pemandangan suasana kampung kota serta beberapa aset budaya kota 

Yogyakarta khususnya di Kampung Kauman yang juga termasuk Kawasan Cagar 

Budaya. Demikian juga kampung-kampung tersebut memiliki berbagai ragam makanan 

tradisional yang siap menyambut para wisatawan dalam wujud wisata kuliner. 

Gagasan yang cukup memberikan harapan bagi pengembangan wilayah kampung-

kampung tersebut, bila tidak dipersiapkan dalam pengembangannya sangat mungkin 

akan menimbulkan permasalahan baru bagi wilayah tersebut. Menyikapi hal tersebut di 

atas, maka pada tahap awal sangat diperlukan adanya komunikasi dengan masyarakat, 

khususnya di wilayah Kampung Kauman tentang berbagai kemungkinan pengembangan 

bangunan di wilayah tersebut dengan harapan dapat memberikan bekal dalam pelestarian 

Kawasan Cagar Budaya. 

Melalui kerjasama antara Akademi Teknik YKPN Yogyakarta dengan Radio 

Komunitas SAKA FM, diharapkan pemberdayaan masyarakat tentang pengembangan 

dan pelestarian di lingkungan Kawasan Cagar Budaya dapat dilaksanakan. 

 

B. PERMASALAHAN 
Makin bertambahnya keramaian di pusat kota yang merupakan Kawasan Cagar 

Budaya, bila tidak terkendali dapat membuat pertumbuhan lingkungan yang tidak 

diharapkan. Salah satu cara pengendalian yang efektif dan efisien, adalah bila 

masyarakat lingkungan tersebut mengetahui cara menata dan melestarikan lingkungan 

tersebut.  

 
C. TUJUAN   

Membangkitkan semangat masyarakat dalam melestarikan dan menata lingkungan  

tempat tinggalnya. 
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D. METODA  
Metoda penyampaian materi dengan diskusi interaktif melalui stasiun radio, yang 

diawali dengan pemaparan pokok bahasan dan dilanjutkan dengan Tanya jawab atau 

diskusi terkait topik ataupun yang berdekatan dengan pokok bahasan. 

Satu pokok bahasan akan dipaparkan dan didiskusikan untuk edisi satu bulan 

(empat kali siaran), yang dimungkinkan akan bertambah bila dianggap perlu dan menarik 

bagi konsumen (pendengar). 
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BAB II.   

MMAATTEERRII  PPEENNGGAANNTTAARR  DDIIAALLOOGG  IINNTTEERRAAKKTTIIFF    

  
1. PERLUKAH KONSULTASI ARSITEK UNTUK MEMBANGUN RUMAH? 
2. MEMBANGUN RUMAH TANGGAP LINGKUNGAN 
3. TERAS RUMAH KITA 
4. RUANG TAMU RUMAH KITA 
5. MENATA RUANG KELUARGA RUMAH KITA 
6. MENATA RUANG MAKAN RUMAH KITA 
7. MERANCANG DAPUR RUMAH KITA 
8. MERNOVASI RUMAH KITA 
9. MEMPERCANTIK RUMAH KITA 
10. MENATA RUMAH KITA UNTUK USAHA KECIL 
11. MERANCANG PENAMPILAN RUMAH KITA YANG ALAMI 
12. MEMBUKA WARUNG MAKAN MINI DI HALAMAN RUMAH KITA 

 

(Semua materi terlampir) 
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BAB III 
PENUTUP 

 
Permasalahan di pusat kota yang masih tetap belum terselesaikan sampai dengan 

sekarang, adalah keterbatas tanah. Makin berkembangnya suatu wilayah di pusat kota 

selalu akan diikuti dengan makin berkurangnya ruang-ruang terbuka dan makin mahalnya 

harga tanah di wilayah tersebut. Demikian halnya bila lahan atau wilayah tersebut 

merupakan suatu kawasan Cagar budaya, maka permasalahan pelestarian dalam 

pengembangan lingkungan menjadi sangat dominan. Dalam hal ini masyarakat sangat 

perlu untuk mengetahui tentang maksud dan tujuan pelestarian. Sehingga dengan 

demikian masyarakat akan ikut berusaha untuk menata dan melestarikan lingkungannya. 
 

 
 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA KESEPAHAMAN 

antara 
AKADEMI TEKNIK YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA /  

AT YKPN YOGYAKARTA 
dan 

RADIO KOMUNITAS SAKA FM JOGJA 
tentang 

KERJASAMA SIARAN ACARA “KORIDOR”  
(Konsultasi Rumah Idaman dan Interior) di SAKA FM JOGJA 

 
No : 012/AT/A/II/2014 

 
 
Pihak – pihak yang bertanda tangan di bawah ini :  
1. Ir. A d i b o w o                         :  Direktur Akademi Teknik Yayasan 

Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, 
selanjutnya disebut AT YKPN, dalam hal 
ini bertindak untuk dan atas nama 
Perpustakaan AT YKPN, berkedudukan di 
Jl. Gagak Rimang No.1 Balapan, 
Yogyakarta. 55222. Telpon : (0274) 
587469. Selanjutnya dalam Piagam 
Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA. 

 
2.  Anwar Bustami            : Manager Radio Komunitas SAKA FM 

JOGJA, selanjutnya disebut SAKA FM 
JOGJA, dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Radio Komunitas SAKA FM 
JOGJA, berkedudukan di halaman utara 
Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta 
Telp.(0274) 7151715. Selanjutnya dalam 
Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK 
KEDUA. 
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 PADA HARI INI SENIN TANGGAL SEPULUH BULAN FEBRUARI TAHUN 
DUA RIBU EMPAT BELAS (10-02-2014), BERTEMPAT DI YOGYAKARTA 

DITETAPKAN DAN DIBUAT PERJANJIAN SEBAGAI BERIKUT : 
 
 

PASAL 1 
TUJUAN 

 
1. Kerjasama antara AT YKPN dengan SAKA FM JOGJA adalah dalam hal 

Siaran Acara Dialog Interaktif tentang Arsitektur di radio Komunitas SAKA 
FM JOGJA. 

2. PIHAK PERTAMA, dengan ini bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam 
hal menjadi narasumber yang akan mengisi siaran acara KORIDOR 
(Konsultasi Rumah Idaman dan Interior) di Radio Komunitas SAKA FM 
JOGJA yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul: 16.00-18.00 Waktu 
Indonesia Bagian Barat.   

3. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA memperoleh hak untuk melakukan 
promosi pada sesi pertengahan dan sesi akhir pada setiap acara siaran.              

4. PIHAK KEDUA mengeluarkan Surat Keterangan Pelaksanaan Tugas untuk 
nara sumber PIHAK PERTAMA.  

 
                                                                                                                                                                                           

PASAL 2 
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
1. PIHAK PERTAMA menyiapkan materi yang akan disajikan sesuai tema 

yang telah ditentukan (tidak mengikat).  
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan bersama oleh PIHAK 

PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Waktu dan tempat kegiatan evaluasi akan 
ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Hasil evaluasi menjadi masukan 
untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.  

3. Guna mendukung acara tersebut PIHAK KEDUA memperoleh hak untuk 
mencari kerjasama sponsorship. 

 
 

PASAL 3 
JANGKA WAKTU PERJANJIAN 

 
Jangka waktu berlakunya perjanjian ini adalah satu (1) tahun, mulai bulan 
Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, dan selanjutnya  perjanjian 
kerjasama ini akan di evaluasi untuk menjadi bentuk kerjasama yang lebih baik 
pada tahap selanjutnya.  
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PASAL 4   
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KORIDOR (Konsultasi Rumah Idaman dan Interior) 
 
MATERI-1: PERLUKAH KONSULTASI ARSITEK UNTUK MEMBANGUN RUMAH 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Sebagai pasangan yang baru saja menikah, mereka berniat membangun rumahnya sendiri.  
Namun pasangan ini kebingungan bagaimana membangun rumah sesuai dengan keinginan dan anggaran yang 
tersedia? Mereka ingin membikin desain rumah yang nyaman, tahan lama, dan sehat untuk jangka panjang.  
“Kami harus memikirkan kemungkinan punya anak dan bagaimana bangunannya ke depan”. Seperti juga kebanyakan 
orang, mereka sejatinya ingin berkonsultasi dan memakai jasa arsitek.  
Namun, mereka ragu lantaran mereka berpikir soal biaya. “Masyarakat memang selalu memandang jasa arsitek itu 
mahal. Betulkan demikian?  
Masyarakat selalu menilai arsitek adalah tukang gambar pada selembar kertas saja. Padahal kenyataannya tidak 
seperti itu. 
Seorang arsitek juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam merancang dan mengawasi 
pembangunan rumah serta membuat hunian yang layak dari segi kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. “Tujuan 
dasarnya adalah membuat sejahtera penghuni rumah yang memakai jasanya”. Oleh karena itu, cakupan layanan dari 
jasa arsitek terbilang cukup beragam. Mulai dari membuat rancangan denah rumah sampai dengan menjadi pengawas 
pembangunan bangunan. Komunikasi menjadi kunci penting Bagi yang punya anggaran terbatas dan tak perlu 
khawatir. Pengguna jasa arsitek bisa mengonsultasikan soal anggaran pembangunan rumahnya. Namun, agar 
semuanya berjalan lancar, “Klien harus terbuka soal anggaran yang dimilikinya”. Sebab, dengan anggaran terbatas, 
arsitek akan mencari solusi atau pemecahannya. Solusi itu bisa dengan mencari bahan-bahan alternatif tanpa 
mengganggu aspek kenyamanan, kebersihan, dan estetika bangunan rumah. “Termasuk memberi saran rumah 
dengan biaya yang minim,” ungkapnya lagi. Makanya, komunikasi yang intens menjadi kunci penting bila Kita ingin 
menggunakan jasa arsitek. “Sebab tugas lain seorang arsitek yang juga tak kalah penting adalah mewujudkan 
keinginan dan mimpi calon pemilik rumah”. Dengan berdialog, arsitek bisa menerjemahkan keinginan pengguna jasa 
mereka. Makanya, Kita harus jeli memilih arsitek. “Sekarang ini ada kecenderungan arsitek aktif dan jam terbangnya 
tinggi tak maksimal dalam menerjemahkan kemauan klien”. Sebab, demi target, mereka umumnya sambil lalu saja 
menerjemahkan keinginan klien. “Jadi, pilih arsitek yang benar-benar menyediakan waktu untuk berkonsultasi”. Secara 
umum, di tahap awal, arsitek membutuhkan masukan tentang penghuni rumah seperti jumlah anak, profesi pemilik 
rumah, hingga hobi para penghuni rumah. Dari informasi ini, arsitek akan membuat desain rumah. “Untuk tahap ini, 
kami tak jarang perlu konsultasi berminggu-minggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal”. 
Dari pengalamannya dan pengamatan, ada dua tipe ekstrem pengguna jasa arsitek yakni menyerahkan sepenuhnya 
kepada arsitek dan pemilik yang mau mencampuri detail pembuatan rumah. 
Untuk urusan renovasi besar atau kecil, saat ini keahlian seorang arsitek semakin dibutuhkan untuk membantu 
membangun rumah menjadi lebih baik dan sesuai keinginan. Selain itu, arsitek juga bisa membantu memastikan 
semua kebutuhan rumah baru, mulai dari urusan desain, informasi material, sampai hitungan biaya renovasi. 
 
 
 
MATERI-2: MEMBANGUN RUMAH YANG TANGGAP LINGKUNGAN 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Membangun Rumah: 

1. Mempersiapkan lahan/ persil 
2. Memilih/ mencari arsitek/ konsultan perencaan & perancangan 
3. Menentukan kontraktor pelaksana 

Tanggap Lingkungan: 
1. Memperhatikan kondisi lahan/ persil  
2. Memperhatikan kondisi lingkungan 
3. Memperhatikan kondisi dan peraturan daerah 
4. Memperhatikan iklim lokal 
5. Memperhatikan sejarah/ riwayat daerah 
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PROSES MEMBANGUN 
A. TAHAP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

1. Tahap Perencanaan 
Perumusan ide, akan seperti apa bangunan nanti, fungsinya, besar/luasnya, biayanya, dll. Perumusan 
untuk mengelola data awal yang ada seperti luas lahan, kondisi sekitar, peraturan-peraturan di lokasi, 
anggaran yang dimiliki dan sebagainya  

2. Tahap Perancangan 
Berdasarkan rumusan ide, dimulai melakukan perancangan bangunan, menentukan gaya arsitektur, 
mendisain model bangunan, hingga detail ornamentnya dan rencana instalasi.  

3. Tahap Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) 
IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur, mengawasi serta 
mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/ merobohkan 
bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. 

B. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
Berdasarkan gambar rencana yang telah kita miliki kita mulai membuat rencana kerja, merumuskan besaran 
material yang kata kita beli, tahapan pembelian material, menseleksi pelaksana bangunan, subkontraktor 
dan mempersiapakan kontrak kerja dengan pihak lain ( supplier bahan bangunan, pelaksana bangunan, 
pengawas proyek)  
1. Tahap Persiapan, Terdiri dari:  

a. Pembersihan lahan dari timbunan sampah, tumbuhan liar & binatang liar  ,  
b. Pembuatan bedeng, Pembuatan sumur bor bila belum tersedia air PAM  
c. Pemasangan Bouwplank. Bouwplank (papan bangunan) berfungsi untuk mendapatkan titik-titik 

bangunan yang diperlukan sesuai dengan hasil pengukuran. 
2. Tahap Pekerjaan Pondasi, Terdiri dari : 

a. Pekerjaan Galian Tanah, berupa pekerjaan Galian tanah, Urugan tanah, meratakan tanah dan 
memadat tanah. 

b. Pembuatan pondasi, berupa: penggalian tanah pondasi mengikuti gambar perencanaan sipil & 
memasang pondasi. 

3. Tahap Pekerjaan Struktur Utama, Terdiri dari :  
Pekerjaan Beton dan Pembesian. Berupa pembuatan frame, berupa: pembuatan balok-balok struktur 
dengan beton bertulang. Ada 3 macam balok struktur, yaitu: Sloof yang merupakan balok beton 
bertulang mendatar yang dibuat diatas pondasi. Kolom yang merupakan tiang tegak lurus terhadap 
sloof dan Ring Balk yang serupa sloof tetapi dibangun di atas kolom-kolom.  Steger adalah perancah 
atau alat bantu mendirikan bangunan. steger bisa berupa konstruksi tangga kayu atau besi. 

4. Tahap Pekerjaan Pasangan Bata/Dinding, Plesteran dan Acian 
Berupa: penyusunan bata (umum; batu bata / batako / bata ringan Hebel) dengan adukan semen atau 
semen khusus. Serta pelapisan acian pada profile kasar dinding bata, struktur beton bertulang, dan 
pemlesteran lantai untuk mendapatkan bidang datar yang tertutup rapi. 

5. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela 
Berupa: pemasangan kusen-kusen pada sisi-sisi dinding tertentu untuk akses keluar masuk penghuni / 
barang dan penghawaan udara. Pelapisan kusen, daun  jendela dan pintu yang terbuat dari kayu 
dengan politur / melamik / cat duco, agar awet dan sedap dipandang mata. Serta pemasangan kunci-
kunci pada pintu dan jendela, termasuk disini pemasangan penggantung dan handle pintu / jendela. 

6. Pekerjaan Rangka dan Penutup Atap 
Berupa: pemasangan rangka atap (kuda-kuda, gording, nok, kaso & reng), pemasangan alumninum foil 
(jika perlu) dan pemasangan genteng beserta aksesories-nya.  

7. Pekerjaan Plumbing, Mekanikal dan Elektrikal (M&E). Terdiri dari : 
a. Pemasangan sanitary. Berupa: pemasangan kakus / WC, westafel, bath up, pemanas air kamar 

mandi, kaca rias, dll. Sudah termasuk pemasangan kran-kran, pancuran dan semprotan air.  
b. Instalasi pipa air bersih, Berupa: pemasangan pipa-pipa saluran air bersih untuk keperluan 

memasak, mencuci dan mandi. Pada masa kini sudah populer digunakan pipa plastik PVC. 
c. Instalasi pipa air kotor, Berupa: pemasangan pipa-pipa saluran air kotor / sanitasi dari  hasil 

aktifitas memasak, mencuci, mandi dan WC serta limpahan air hujan. Pada saat ini populer 
digunakan pipa plastik PVC.  

d. Instalasi listrik . Berupa: pemasangan jaringan kabel listrik dari meteran listrik, kotak sekring / 
kotak MCB sampai ke titik-titik lampu penerangan, stop kontak dan saklar. Kadang disertakan pula 
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pemasangan jaringan kabel TV dan telepon yang berakhir di terminal pada tempat lampu, saklar 
dan stop kontak di titik-titik tertentu. 

8. Pekerjaan Finishing. Terdiri dari :  
a. Pemasangan material lantai & dinding. Berupa: pemasangan material lantai sesuai material 

yang diinginkan. Demikian pula untuk dinding di bagian-bagian tertentu, seperti kamar mandi, 
dapur sampai dengan fasade (tampak muka) rumah.  

b. Pekerjaan Finishing Kusen, Pintu dan Jendela, Berupa: pelapisan kusen, daun  jendela dan 
pintu yang terbuat dari kayu dengan politur / melamik / cat duco, agar awet dan sedap dipandang 
mata. Serta pemasangan kunci-kunci pada pintu dan jendela dsb.  

c. Pekerjaan Plafon. Berupa: pemasangan rangka-rangka besi hollow atau kayu kaso dan lembaran-
lembaran penutup langit-langit agar terlihat rapi.  

d. Pekerjaan Pengecatan. Berupa: pengecatan dengan cat tembok di bagian interior dan eksterior 
rumah, termasuk plafond.  

9. Pekerjaan Opsional / Pekerjaan Luar Bangunan (Outdoor) 
Pekerjaan yang bisa ditambah sewaktu-waktu, tergantung klien, misalnya : Pekerjaan Kolam Renang 
Pemasangan Pagar Halaman dan Pintu Pagar Pekerjaan Kanopi (Canopy) / Pergola Pekerjaan Taman 
(Landscape) Pekerjaan Garasi /Carport 

10. Pembersihan Lahan, membuang material sisa, dan persiapan serah terima 
11. Serah terima, berupa: penyerahan semua kunci ke pada pemilik rumah. 
12. Berlakunya Masa retensi, berupa: jaminan penuh dari pihak pembuat rumah apabila terjadi 

kekurangan atau kerusakan, (misal genteng bocor, tembok retak, pintu macet, kunci rusak, jaringan air / 
listrik tidak bekerja sempurna, dan sebagainya) selama masa garansi. Kekurangan atau kerusakan ini 
dapat diklaim ke pihak pembuat rumah untuk mendapat penggantian penuh. Minimal masa garansi 
selama 3 bulan terhitung sejak serah terima dilakukan, tergantung perjanjian yang sudah disepakati 
bersama (harus tertulis / tercatat). 
 

 
 
MATERI-3: TERAS RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
MANFAAT DARI TERAS 
Telah kita ketahui bersama, bahwa teras merupakan bagian dari rumah yang menjadi ruang transisi antara ruang luar 
dan ruang dalam. Jika kita berada di dalam rumah dan akan melangkah ke luar rumah, pasti akan melalui ruang 
perantara tersebut.Begitu juga sebaliknya.  
Sebagai ruang perantara, teras masih memiliki karakter yang senafas dengan karakter dari ruang dalam tetapi 
sebagian dari bidangnya berhubungan dengan ruang luar. Ruang yang dibuat untuk teras tersebut ukurannya sangat 
bervariasi bergantung pada luas fisik bangunan dan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan aktivitas yang sering 
dilakukan di seputar teras tersebut.  
Teras bisa berupa ruangan setengah terbuka yang sangat luas karena juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Tidak 
tertutup kemungkinan teras tersebut hanya berupa ruang datar seluas 1 x 2 m2 dengan sebuah kursi sekadar sebagai 
ruang tunggu tamu sebelum pemilik rumah membukakan pintu. Semua bentuk teras tersebut dibuat sesuai dengan 
kebutuhan dan kebiasaan pemilik rumah. Tetapi sekecil apapun bidang teras itu, kehadirannya memberi fungsi yang 
penting dan sangat berarti. 
Kedudukan suatu teras bisa berada di bagian depan, belakang dan bagian samping dari sebuah rumah. Penempatan 
setiap teras secara tak langsung membedakan fungsi setiap jenis teras tersebut. Teras yang berada di depan pintu 
masuk utama lebih berfungsi sebagai ruang penerima tamu, sebelum tamu dipersilakan masuk ke dalam rumah, 
sedangkan teras belakang, lebih diarahkan sebagai ruang pribadi keluarga. Biasanya teras belakang merupakan 
kepanjangan dari ruang dalam, yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh keluarga dan 
terasa nyaman bila dilakukan di tempat yang mendapatkan udara segar. Kegiatan olah raga, sarapan pagi, minum teh 
di sore hari atau sekadar bersantai sambil membaca koran, lebih tepat dilakukan di teras belakang. 
Tidak semua rumah memiliki bidang tersisa di samping rumah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebuah 
teras. Biasanya rumah dengan kavling yang besar tetapi kavling yang digunakan untuk bangunan rumah tidak terlalu 
luas, memungkinkan membuat teras di samping rumahnya. Atau rumah yang berada di kavling sudut jalan , lebih 
condong membuat teras samping untuk rumahnya. Fungsi teras samping lebih menyerupai teras belakang, misalnya 
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sebagai ruang hobi yang lebih enak dilakukan di ruangan yang setengah terbuka seperti teras. Lebih jauh dari pada 
itu, fungsi teras samping juga biasa dimanfaatkan sebagai ruang usaha mini, untuk tambahan ekonomi keluarga. 
Karena teras berada di ruang yang setengah terbuka, perencanaan dan penataannya pun berbeda dengan bidang-
bidang lainnya. Seperti pemilihan materi penunjangnya, perabot dan aksesorisnya. Selain itu karena berada di luar 
bidang rumah, teras juga menjadi bagian dari taman. Oleh karena itu penataan taman yang baik di seputar teras juga 
memberi arti penting, untuk penampilan suatu rumah secara keseluruhan. 
 
BAHAN PENUNJANG TERAS 
Sebagai arena santai, tempat bercengkerama selain ruang keluarga pilihan jatuh pada ruang teras. Dasar pembuatan 
suatu teras adalah kebutuhan menghirup udara segar tetapi masih dalam lingkup rumah. Oleh karena itu teras 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari desain rumah secara keseluruhan.  
Secara fungsi, teras merupakan ruang duduk dan tempat berkumpulnya keluarga yang terletak diluar. Dengan 
perkembangan zaman, kini fungsi teras mengalami perkembangan pula yaitu bukan hanya sebagai tempat bersantai 
keluarga tetapi juga berfungsi sebagai tempat menerima tamu. 
Perubahan fungsi tersebut mengharuskan teras didesain agar mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota 
keluarga. Tampilan teras hendaknya mengikuti gaya desain atau senada dengan rumah, sehingga terkesan menyatu 
dengan bangunan. Tata desainnya juga harus harmonis dengan tata ruang dalam, sebab ruang ini merupakan 
penerus dari ruang dalam. 
Material penunjang untuk teras baik untuk lantai, dinding, maupun plafonnya hendaknya digunakan jenis maupun 
bentuk bahan yang berbeda dengan ruang lainnya. Untuk lantai biasanya dipilih bahan yang tidak licin, karena berada 
di luar yang basah ketika hujan. Pemilihan bahan untuk penyelesaian lantai sangat beragam, bisa dari keramik, batu 
alam maupun dari kayu. Untuk keramik biasanya produsen sudah menyediakan produk keramik khusus untuk area 
luar. 
Lantai di ruang teras ini bisa dibuat beragam. Bisa dengan mengkombinasikan beberapa jenis batu alam kemudian 
ditata menjadi satu tampilan menarik seperti mosaik, dengan memanfaatkan kombinasi warna dan tekstur yang 
beragam dari batu alam tersebut. Ada juga yang menggunakan kayu untuk penyelesaian lantai terasnya. Tetapi kayu 
lebih sering digunakan untuk konstruksi atap karena lebih kuat, mudah dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi fisik 
atap teras yang diinginkan. Atapnya bisa memakai bahan yang ringan dan alami dengan struktur sederhana atau 
dindingnya memakai batu alam atau lapis tekstur kasar dengan naungan berupa pergola kayu.  
Untuk dindingnya biasanya dibuat lebih kasar supaya teras lebih informal. Bahkan ada teras yang menggunakan batu 
bata yang diekspos tanpa polesan sehingga terlihat alami. 
 
PERABOT DAN AKSESORI TERAS 
Perabot dan aksesori yang ditempatkan pada sebuah teras, bergantung pada kebutuhan yang berkaitan dengan letak 
dan fungsi teras itu sendiri. Ada teras yang dibuat hanya sekadar untuk memberikan overstek agar air hujan tidak 
tampias mengenai bagian dari bangunan. Ada orang yang membuat teras berfungsi sebagai ruang makan, ruang tamu 
atau berfungsi lain yang cukup penting.  
Mengenai letak teras, dapat dibangun di bagian depan, samping atau belakang rumah, dengan kemungkinan 
mendapatkan cahaya matahari di waktu pagi atau sore. Setelah letak dan fungsi teras itu jelas, baru dipertimbangkan 
perabot dan aksesori apa yang dibutuhkan.  
Pada umumnya pemilik rumah akan menempatkan perabot dan aksesori interior sesuai dengan gaya keseluruhan 
interior rumah. Namun, tak ada salahnya untuk menata teras dengan gaya yang lain asalkan masih sesuai dan ada 
alur yang manis dari taman sekitarnya menuju interior rumahnya.  
Perabot yang akan diletakkan pada teras, banyak sekali jenisnya. Apabila perabot berupa meja dan kursi yang akan 
diletakkan pada teras yang mungkin terterpa air hujan sebaiknya dipilihkan materi dari besi cor. Apabila tidak sesuai 
karena karakternya yang "dingin", dapat digunakan perabot dari kayu yang telah diberi finishing penguat agar lapisan 
cat atau politurnya tidak mudah terkelupas atau tergores karena angin, air, panas matahari atau cuaca pada 
umumnya.  
Apabila teras cukup luas yang dimaksudkan untuk ruang tamu misalnya, dapat ditempatkan seperangkat sofa yang jok 
atau penutupnya dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Atau mungkin kursi panjang antik dari berbagai model. 
Apabila ruang terasnya cukup luas dapat ditempatkan seperangkat perabot dari bambu atau rotan yang berukuran 
besar. Mungkin juga ditempatkan perabot berwarna hitam, putih atau warna lain dari metal yang tahan terhadap 
cuaca, apabila rumahnya bergaya modern. 
Aksesori yang akan diletakkan pada teras, bergantung pada skala ruang, dapat berukuran besar atau kecil. Mungkin 
teras rumah dimanfaatkan untuk menyimpan koleksi patung yang mempunyai arti bagi penghuni rumah, misalnya 
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patung Ganesha yang melambangkan ilmu pengetahuan dan kebijakan, patung Gupala sebagai penjaga rumah, 
patung torso tokoh idola, atau mungkin patung dari binatang kesayangan dan masih banyak lagi kemungkinan lainnya.  
Berbagai macam produk kerajinan dari batu, kayu, anyaman dan keramik sering digunakan untuk aksesori suatu teras 
rumah tinggal. Karena teras biasanya merupakan sebuah arena transisi dari bagian taman dan rumah, sering tanaman 
di dalam pot diletakkan di suatu bagian teras, agar mendapatkan alur kesinambungan dengan taman di luar rumah. 
Penempatan perabot dan aksesori untuk teras, dapat sangat bervariasi bergantung pada selera dan kreativitas 
penghuninya . 
 
TAMAN DI SEKITAR TERAS  
Keindahan wajah teras juga menjadi bagian dari keindahan tampilan taman di sekitarnya, karena kehadirannya 
menjadi bagian dari ruang luar. Teras yang tidak dilengkapi dengan taman, meskipun secara fungsional maksimal, 
tetapi terasa kurang "hidup" karena tidak ada hijauan di sekitarnya.  
Seperti halnya aspek-aspek teras yang lain, kelengkapan taman disesuaikan dengan fungsi teras tersebut. Jika teras 
lebih sering digunakan untuk ruang transit dari luar rumah masuk ke dalam, maka kehadiran taman dibuat sedemikian 
rupa sehingga memudahkan akses untuk melewatinya. Teras yang dimanfaatkan untuk tempat bersantai atau 
menyalurkan hobi seperti melukis dan olah raga, taman yang lebih kompleks dapat dihadirkan di seputar teras. 
Misalnya dengan menempatkan kolam, tanaman pot gantung, tanaman merambat yang berfungsi juga sebagai kanopi, 
atau masih bayak ide-ide lainnya yang disesuaikan dengan kondisi di seputar teras. 
Ukuran teras juga menjadi pertimbangan penting dalam merencanakan taman di seputar teras. Pada teras yang 
sempit tidak mungkin meletakkan tanaman yang terlalu banyak, sehingga lebih memberi kesan penuh dan terasa 
semakin sempit. Satu, atau dua tanaman yang diletakkan dalam wadah pot yang cantik, sudah memberi sentuhan 
yang menyegarkan pada teras yang sempit. 
 
 
 
MATERI-4: RUANG TAMU RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Fungsi ruang tamu: 

1. Sebagai tempat untuk menerima tamu 
2. Sebagai perantara antara zona publik dengan zona privat 

 
Ruang tamu merupakan tempat pertemuan antara tamu dan pemilik rumah. Sering diartikan pula bahwasanya ruang 
tamu sebagai ruang persinggahan, lantaran kedudukan atau letak ruang tamu memiliki kaitan langsung dengan pintu 
masuk ke rumah yang akan menghubungkan seseorang dari lingkungan dalam ke lingkungan luar, dan begitu pula 
sebaliknya. 
Ruang tamu yang kumuh, sempit, dan kotor, tentu akan membiaskan atmosfer buruk terhadap rezeki yang masuk. 
Ruang itu bisa juga menyebabkan tamu yang datang tidak lagi punya selera untuk berdialog. Ini akan sangat 
merugikan kalau pembicaraan yang akan dilakukan berkaitan dengan prospek bisnis atau yang bersifat penting 
lainnya. Sudah pasti hawa rezeki yang seharusnya bisa dimiliki akan hilang tak berbekas. Lain ceritanya bila ruang 
tamu ditata dengan baik. Baik disini bukan berarti mewah, melainkan rapi dan bersih. Suasana ini akan lebih 
menyegarkan pikiran dan melegakan perasaan. Atmosfer yang baik akan menyebabkan hawa rezeki singgah lebih 
lama di dalam rumah dengan ruang tamu yang baik. Jadi, ruang tamu adalah salah satu cermin dari penampilan 
pemilik rumah yang kualitasnya senantiasa dinilai oleh orang luar. 
Ruang tamu yang baik mempunyai ukuran yang proporsional sesuai dengan ukuran bangunan. 
• Untuk rumah yang besar, ruang tamunya jangan terlalu sempit. Ukuran yang terlalu sempit akan membuat suasana 
menjadi gerah dan orang yang berada di dalamnya merasa tertekan, sehingga rasa nyaman menjadi hilang. Ruang 
tamu seperti ini mencerminkan penghuninya bersifat tertutup dan memiliki rasa curiga yang besar. Pada akhirnya, 
sepanjang hidupnya selalu diselimuti rasa khawatir. 
• Untuk rumah yang kecil, ruang tamunya jangan terlalu luas. Bila hal ini terjadi, biasanya kamar tidur dan ruang 
lainnya memiliki ukuran yang sangat sempit. Bentuk ini mencerminkan sifat yang “sangat ramah” sekaligus suka 
pamer pada orang luar, sementara kehidupan pribadinya tidak memiliki kesejahteraan yang baik. Jadi besar kecilnya 
ruang tamu harus disesuaikan dengan proporsi bangunan. 
 
Elemen Ruang Tamu: 
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1. Pembatas Ruang (Lantai, dinding dan plafon/langit-langit) 
2. Pencahayaan & Penghawaan Ruang (alami & buatan) 
3. Pengisi Ruang (sofa dan meja) 
4. Penghias Ruang  

 
Merubah kesan ruang tamu; ruang tamu dengan kesan lembut  
Kesan ruang yang lembut atau kuat bisa dicapai melalui desain ruangan. Kesan lembut menunjukkan kesan 'welcome' 
dari ruang tamu ini, dimana prinsip-prinsip desainnya bisa kita ambil untuk mendesain ruang-ruang dalam rumah kita. 
Kelembutan kesan ruang tamu ini cukup menarik untuk disimak, tidak hanya karena sifatnya yang menenangkan, 
namun terlihat cukup elegan, tidak ramai, dan mengundang untuk duduk dan mengobrol. Meskipun demikian, kesan 
ruangan tidak menjadi feminim karena menggunakan warna-warna aksen yang maskulin, seperti hitam dan merah.  
Kualitas ruangan dari sisi lembut tidaknya kesan ruangan setidaknya memiliki karakter sebagai berikut;  

 Warna yang digunakan dalam ruang yang berkesan lembut banyak melalui warna-warna pastel, putih, 
dengan warna-warna yang hangat, namun bisa pula diperkuat dengan warna kuat seperti hitam, merah, 
hijau seperti contoh diatas. Warna-warna netral seperti hitam, abu-abu, coklat dan hijau tidak merusak kesan 
ruangan secara keseluruhan, karena warna-warna ini dapat dipadukan dengan warna-warna lain dalam 
seluruh skema warna.   

 Adanya kesan transparan dimana cahaya pantulan matahari bisa masuk dari luar dan menjadikan korden 
terlihat menonjol, memperlihatkan sisi lembutnya.  

 Cahaya matahari dari luar menjadi sumber cahaya utama dalam ruangan ini dengan menimbulkan gelap-
terang yang menarik.  

 Bahan material sofa, cushion, dan tirai terlihat lembut, selain itu material dalam ruangan ini dipilih dari 
material yang 'dove' dan tidak mengkilat. Kesan mengkilat seperti logam menimbulkan sensasi visual yang 
diterima mata dan pikiran kita sebagai kesan 'dingin'. Dalam hal ini material yang 'dove' turut menunjang 
kesan lembut ruangan.  

Mungkin ruangan dengan prinsip desain semacam ini bisa kita terapkan untuk membuat suasana baru dalam ruang 
tamu kita. Selain itu, bila kita ingin merubah suasana ruang tamu atau ruang lainnya, barangkali tips-tips dibawah ini 
bisa membantu kita.  

 Bila ruangan terlihat kumuh atau kotor, lihat dahulu, apa kira-kira yang menyebabkan kotor atau kumuh. Bisa 
jadi cat temboknya telah mengelupas, atau sudah kusam, berdebu, bahkan ada sarang laba-laba kecil di 
pojok ruangan yang agak terlewat oleh mata kita.   

 Bila tembok yang kotor setelah dibersihkan masih terlihat kotor, barangkali sudah waktunya bagi kita untuk 
mengecat ulang tembok tersebut. Berbagai pilihan cat tembok ada di pasaran saat ini dan kita bisa memilih 
sesuai kebutuhan kita.  

 Periksa ulang bila kita ingin mengganti korden, sarung bantal, karpet dan benda-benda aksesori lainnya di 
ruangan tersebut. Mengganti pernak-pernik ini bisa memberi perubahan yang cukup besar dan menarik 
sehingga ruangan terlihat fresh.  

 Ganti hiasan ruangan dengan yang baru dan cozy, ganti bunga plastik kita dengan bunga asli atau buatan 
yang terlihat lebih segar. Ganti lukisan pemandangan lama kita dengan artwork atau lukisan dengan warna-
warna baru.  

 
TIP membuat luas ruang sempit 
Berikut adalah beberapa tips agar ruangan sempit di rumah tinggal terlihat lebih luas: 
1. Tambahkan cermin. Semakin besar cermin yang dipasang, maka pantulan cermin akan membuat ruangan 
semakin terlihat besar. 
2. Buat lantai dan perabot terlihat ringan. Pilih warna yang terang dan terkesan ringan untuk lantai dan perabot. 
Contoh warna yang bisa digunakan warna putih, coklat muda, hijau muda, biru muda, dan lainnya. Kita bisa 
menambahkan warna cerah yang lain pada aksesoris ruang. 
3. Alihkan perhatian. Buat banyak bukaan pada ruangan. Arahkan perhatian orang pada ujung ruangan yang lain. 
Penggunaan lantai yang sama pada ruangan yang bersebelahan akan menambah kesan luas pada ruangan. 
4. Batasi garis-garis vertikal. Garis-garis vertikal pada dinding bisa membuat efek ruangan terlihat tinggi. Tidak perlu 
membuat seluruh dinding bergaris vertikal, cukup berikan sedikit saja garis vertikal.  
5. Gunakan material kaca. Material kaca berpengaruh juga untuk menciptakan suasana ruangan yang ringan dan 
transparan. Sebisa mungkin buat banyak bukaan, perbesar jendela, buat satu ruangan terlihat menyambung dengan 
ruangan lain.  
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6. Ganti material berat. Jika ruangan memakai gorden, ganti dengan memilih blind seperti contoh. Gorden yang tebal 
terasa berat dan penuh pada ruangan yang sempit.  
7. Cat dinding dengan warna muda. Pilih warna yang muda atau pucat untuk dinding ruang sempit. Warna muda 
akan membuat ruangan akan terlihat segar dan tidak berat. 
8. Furnitur multifungsi. Pergunakan perabot seminimal mungkin, pilihan paling tepat adalah menggunakan furnitur 
dengan fungsi ganda. Perabot dengan fungsi ganda akan membuat ruangan terasa lapang tapi semua benda tetap 
mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. 
9. Gunakan rak gantung. Pilih rak gantung untuk membuat lantai tidak terlalu penuh. Lantai yang tidak banyak 
diletakkan perabotan, membuat ruangan terlihat lebih luas. 
10. Atur pencahayaan. Cahaya yang cukup dan tertata pada ruangan juga bisa mempengaruhi kesan keseluruhan 
pada ruangan tersebut. Jadi sangat disarankan agar kita berinvestasi untuk menata pencahayaan pada ruangan kita. 
 
 
 
MATERI-5: MENATA RUANG KELUARGA RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 

Ruang keluarga sering dijadikan arena untuk berkumpul oleh seluruh anggota keluarga. Di ruangan ini, 
segala kegiatan bersama sering dilakukan, seperti menonton TV, bermain, membaca buku, bahkan ruang keluarga 
juga kerap menjadi tempat untuk makan dsb. Ruang keluarga memang cukup fleksibel penggunaannya hingga tak 
jarang aktifitas yang tak seharusnya dilakukan di ruang keluarga pun dilakukan pula di sini, contohnya seperti aktifitas 
makan, istirahat/ tiduran, dsb. Alasan mereka makan di ruang keluarga pun cukup klise, yakni agar bisa makan 
sembari menonton TV dan bersandar di kursi yang empuk dimana aktifitas ini tak akan ditemui di ruang makan biasa. 
Aktifitas makan di ruang keluarga dianggap lebih santai daripada aktifitas makan di ruang makan yang cenderung lebih 
kaku karena kita biasanya harus makan di meja makan. 

Karena merupakan area penting untuk berkumpul oleh seluruh anggota keluarga, maka keberadaan ruang 
keluarga pun tak bisa kita elakkan dan hal ini menjadi salah satu poin penting dari rumah yang sehat. Ruang keluarga 
juga kerap digunakan sebagai ruang bermain anak, sehingga tentunya kita ingin mendesain sebuah ruang keluarga 
yang ideal yang bisa dijadikan lokasi berkumpul sekaligus bermain bagi si kecil. Penataan interior ruang keluarga pun 
tak hanya berpusat pada desain, pemilihan furniture, atau cat dinding, tetapi juga ornamen-ornamen lain yang akan 
kita gunakan sebagai hiasan di ruang keluarga. Berikut ini cara cerdas untuk menata ruang keluarga yang ideal 
dengan melibatkan penggunaan hiasan dan ornamen sebagai pemercantiknya. Adapun vbarang-barang yang harus 
Kita siapkan terlebih dahulu: Meja kecil; Sofa atau kursi; Kotak hias; tanaman hias; lemari kaca / lemari pajangan;  
Lampu baca; lilin aromaterapi;  kursi malas; bantal sofa; keranjang sampah; keranjang tempat mainan anak; rak dsb. 
Langkah-langkah menata ruang keluarga yang ada supaya bersih, sehat, dan nyaman: 

1. Rapikan benda-benda yang menumpuk di atas meja.  
Untuk menciptakan ruang keluarga yang ideal, terlebih dulu rapikan benda-benda yang berserakan di 
ruangan tersebut. Benda-benda berserakan pun juga kerap ditemui di atas meja. Usahakan meja yang ada 
di ruang keluarga cukup bersih dari benda-benda seperti buku, handphone, remote control TV, kunci, gelas, 
dan benda-benda lain. Biarkan meja tersebut terlihat lapang agar bisa difungsikan secara maksimal. Sofa 
dan aneka barang pajangan diruang keluarga yang tertata dengan rapi 

2. Tempat khusus untuk menempatkan majalah dan koran 
Beri area khusus pada ruang keluarga untuk meletakkan dan menyimpan majalah, koran, atau buku. 
Letakkan cukup dekat dari kursi, sehingga bila sewaktu-waktu ingin membaca di ruang keluarga, bisa 
mengambil majalah atau koran tersebut dengan mudah serta mengembalikannya setelah selesai membaca. 
Tempat koran majalah itu biasa berupa rak, lemari, atau laci. 

3. Tempat khusus memajang buku atau benda koleksi 
Karena ruang keluarga merupakan ruang yang sangat fleksibel, ada kemungkinan untuk memajang buku 
dan benda-benda koleksi  di ruangan ini. Maka dari itu, tak ada salahnya meletakkan lemari pajangan atau 
lemari kaca sebagai tempat untuk memajang hiasan atau koleksi. Penempatan vas bunga, dan aksesoris 
lainnya yang memanfaatkan ruang dibawah tangga 

4.  Keranjang sampah 
Keranjang sampah di dalam ruang keluarga sangat penting fungsinya. Hal ini karena terkadang kita atau 
anggota keluarga lain terlalu malas untuk beranjak dari ruang ini untuk sekedar membuang sampah plastik, 
kertas, atau tisu. Bila tak ada tempat sampah di sekitar itu, kita kerap membuang sampah sembarangan, 
seperti di atas atau di bawah meja misalnya. 
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Kebiasaan ini tentu sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan ruang keluarga. Untuk itu, keberadaan 
keranjang sampah ini diharapkan dapat mengurangi kebiasaan kita dalam membuang sampah di sembarang 
tempat. 
 

5. Kotak atau keranjang mainan anak 
Selain sebagai tempat untuk menonton TV, membaca buku, serta berkumpul keluarga, ruang keluarga juga 
sering difungsikan sekaligus sebagai ruang bermain anak. Jadi, Kita perlu meletakkan keranjang atau kotak 
mainan anak yang tak jauh dari ruang keluarga. Sehingga, ketika anak-anak ingin bermain, mereka bisa 
segera mengambil mainan yang ada di kotak itu. 

6. Pencahayaan yang cukup terang 
Karena ruang keluarga merupakan arena yang sering digunakan untuk aktifitas seluruh anggota keluarga, 
tak ada salahnya untuk memasang lampu yang cukup terang. Terlebih, bila kita ingin membaca di ruang ini, 
tentu pencahayaan yang cukup baik dapat membantu kita ketika membaca. Penempatan wall unit dan 
ornamen penghias interior ruang keluarga seperti lukisan dan aneka barang pajangan 

7. Tanaman hias, foto keluarga, atau lukisan 
Tanaman hias, foto keluarga, atau lukisan yang diletakkan pada ruang keluarga berfungsi sebagai elemen 
dekorasi yang dapat menambah nilai estetika ruang keluarga Kita. Letakkan tanaman hias di atas meja atau 
di samping TV. Foto keluarga bisa Kita gantung di dinding ata di letakkan di atas meja. Penempatan kursi 
malas (lazy chair), sofa, dan rak buku dalam konsep ruang keluarga yang modern 

8. Kursi malas, bantal sofa, dan lilin aromaterapi untuk penambah kenyamanan 
Untuk menambah kenyamanan Kita beraktifitas di ruang keluarga, Kita bisa menambahkan beberapa barang 
seperti kursi malas atau bantal sofa. Kita juga bisa meletakkan lilin aromaterapi di atas meja sebagai sarana 
untuk rileksasi 

 
Tips  Menata Ruang Keluarga 

1. FUNGSI RUANG 
Pertimbangkan siapa saja pengguna ruang keluarga, mencakup jumlah, tingkat usia, dan kebiasaan dalam 
keluarga. Luasannya juga harus disiapkan agar bisa menampung acara-acara keluarga. 

2. TEMA RUANG KELUARGA 
Menentukan tema ruangan yang diinginkan. Sesuaikan dengan tema desain rumah dan juga furniture yang 
akan digunakan. Contohnya, jika Kita ingin mempunyai sebuah ruang keluarga yang bertemakan minimalis 
modern, maka Kita perlu memakai perabot, seperti sofa, lemari, buffet yang bergaya minimalis, kemudian 
suasana minimalis baru dapat tercipta. 

3. FURNITURE 
Pilih furnitur multifungsi dan tidak formal. Untuk sofa, pilih yang santai dan agak rendah. Atur sofa dalam 
posisi membulat guna menguatkan kesan akrab. 

4. PEMBATAS RUANG 
Letakkan karpet pada area sofa guna menambah kesan hangat dan nyaman, selain memberi batas ruang 
secara abstrak. 

5. LAY OUT RUANG 
Tentukan satu titik fokal di ruang keluarga. Titik fokal ini bisa berupa barang atau salah satu pojok ruangan. 
Barang ini akan menjadi penarik perhatian. Keluarga atau kerabat yang mengunjungi ruangan tersebut tanpa 
sadar akan langsung mengarahkan pandangannya pada benda ini. Biasanya, karya seni unik berupa lukisan 
di dinding atau televisi terpilih menjadi titik fokal ruang keluarga. Berangkat dari sana, mulai mendekor 
keseluruhan ruangan. 
Ruang keluarga menjadi tempat berkumpulnya keluarga, sehingga merupakan tempat untuk percakapan dan 
bercengkerama antar anggota keluarga. Cobalah untuk mengatur furnitur Kita dengan cara yang kondusif 
untuk percakapan sehingga suasana akan terasa lebih hangat. Untuk menempatkan furnitur, Kita bisa 
meletakkan kursi empuk atau beberapa kursi di samping sofa besar. 
 
Kebanyakan orang berpikir bahwa setiap ruang kosong yang ada harus diisi. Hal itu tidak sepenuhnya tepat. 
Membiarkan beberapa dinding dan ruang agar tetap kosong akan memberikan ruang terasa tenang dan 
luas. Jangan terlalu banyak membebani ruangan dengan dekorasi atau furnitur yang memenuhi ruangan. 
Dengan membiarkan beberapa ruang kosong akan memberikan keseimbangan dalam ruangan. 

6. WARNA 
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Gunakan warna-warna menenangkan (relaxing). Bisa juga dipilih warna terang seperti kuning, hijau, orange 
dengan gradasi yang tidak terlalu menyolok dan tidak pula terlalu teduh (medium tone). 

7. PENCAHAYAAN 
Tambahkan sedikit pencahayaan ke atas (up light) untuk memberi nuansa beda dan mengurangi kesan 
menekan. Bisa diletakkan di sudut-sudut ruangan atau plafon yang didesain dengan sistem dropceiling, 
sehingga ada tempat untuk meletakkan lampu-lampu indirect (tidak langsung). 

8. RUANG LUAR/ TAMAN 
Tambahkan sedikit ruang terbuka hijau berupa taman kecil atau kolam dengan air mengalir. 

 
Menata Ruang Keluarga yang Sekaligus Ruang Tamu 

Menggabungkan dua fungsi dalam satu ruangan tentunya akan sangat membantu upaya memaksimalkan 
ruangan. Langkah ini banyak dilakukan, terutama pada rumah mungil.    
Zaman sekarang, lebih banyak orang memilih hunian berukuran mungil, baik rumah atau apartemen. Alasan pertama, 
bisa karena lokasi. Alasan berikutnya, bisa jadi karena budget  yang tak mencukupi untuk membeli rumah-rumah 
berukuran besar. Tak perlu berkecil hati, hunian seperti ini justru memacu kreativitas kita untuk membuatnya tetap 
nyaman.  

Banyak cara mengakali hunian mungil agar terasa nyaman. Salah satunya adalah menggabungkan dua 
fungsi dalam satu ruang. Misalnya menggabungkan ruang tamu dan ruang keluarga. Menggabungkan dua ruangan 
seperti ini, bisa dibilang susah-susah gampang. Apalagi ruang keluarga sendiri biasanya menampung beragam 
kegiatan. Jadi, apa saja yang perlu diperhatikan untuk menggabungkan dua ruangan ini? 

Pertama, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar-benar membutuhkan ruang tamu? Jika 
jawabannya "ya", ingat-ingat berapa banyak tamu yang biasa datang dan siapa mereka. Hal ini penting dilakukan 
sebelum membuat ruang keluarga dan ruang tamu sekaligus. Pasalnya banyak orang terjebak dengan anggapan 
bahwa rumah harus memiliki ruang tamu, padahal si empunya rumah jarang sekali menerima tamu di rumah. Kalau 
memang tidak diperlukan, mengapa harus repot membuatnya?  
Banyak sedikitnya tamu yang biasa datang akan mempengaruhi penempatan furnitur, terutama tempat duduk. Kalau 
memang tak banyak tamu yang biasanya datang, tak perlu menempatkan sofa berukuran besar. Cukup tempatkan 
sofa dua dudukan tambahkan dua buah single chair  di sana. Cara ini lebih praktis dan hemat tempat, karena single 
chair  bisa dipindahkan ke ruangan lain jika memang sedang tidak digunakan. 

Poin berikutnya yang perlu jadi perhatian adalah, tempatkan furnitur-furnitur multifungsi. Mengingat lahan 
yang dimiliki tidak luas, cara ini membantu ruangan tetap fungsional dan rapi. Misalnya, daripada menempatkan sofa 
berukuran besar, ganti saja dengan bench  panjang yang dirancang sekaligus sebagai "peti" penyimpanan. Jadi, 
bagian atasnya bisa dibuka-tutup. Tempatkan meja dengan laci di sisi kanan dan kirinya. Kita bisa menyimpan 
tumpukan koran dan majalah di sana. Bisa juga menyimpan taplak meja dan sarung bantal (cushion sheet ). Hindari 
menempatkan buffet  sebagai tempat televisi, ganti saja dengan rak-rak ambalan. Selain sebagai tempat televisi, 
rancang agar rak ambalan bisa juga untuk menampung beberapa buku dan benda koleksi. Dengan demikian, tidak 
akan benda berceceran, karena semua ada tempatnya. Tamu pun merasa nyaman saat berkunjung. 
Bagicu? 
 
 
 
MATERI-6: MENATA RUANG MAKAN RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Ruang makan merupakan salah satu komponen dari gugusan ruang yang ada dalam rumah tinggal, berfungsi sebagai 
tempat untuk  melakukan kegiatan makan-minum sehari-hari.  
Pada denah bangunan rumah tinggal tradisional khususnya di Jawa, ruang khusus yang dipergunakan untuk makan 
sehari-hari ini tidak kita temukan. Nampaknya kebiasaan agraris menjadikan orang (di Jawa khususnya) pada waktu 
itu tidak memerlukan ruang makan secara khusus. Mereka makan pagi dan siang biasa dilakukan di sawah, 
sedangkan bila makan di rumah mereka langsung mengambil dari dapur dan makan disembarang ruang yang 
memungkinkan untuk kegiatan tersebut. Namun seiiring dengan makin lajunya peradaban bangsa, maka setting ruang 
makan secara khusus mulai dimunculkan pada bangunan rumah tinggal tradisional yang ada dengan memanfaatkan 
ruang-ruang tambahan yang bukan ruang utama. 
Dalam perkembangan saat ini di wilayah perkotaan khususnya, ruang makan merupakan salah satu titik pertemuan di 
dalam rumah tinggal. Kerapkali perbincangan hangat terjadi di ruangan ini. Bahkan di rumah tinggal yang luasnya 
amat terbatas ruang ini sering dijadikan ruang multifungsi sebagai ruang makan tempat duduk sembari menonton 
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televisi bahkan tempat anak membuat PR. Sifat fungsinya yang bisa amat beragam ini menjadikan ruang makan 
sebagai area yang amat penting dalam rumah tinggal. 
Merancang ruang makan yang beratmosfer santai sangat diperlukan agar penghuni dapat merasakan rileks saat 
makan. Suasana tersebut tidak hanya di dalam rumah, namun area luar di sekitarnya bisa diolah guna menciptakan 
kesan tersebut. Di tempat inilah anggota keluarga kerap saling bercerita dan bertukar pikiran, menyelesaikan masalah 
keluarga. Oleh karena itu, suasana nyaman dan santai mutlak diperlukan agar suasana intim antaranggota keluarga 
bisa terbangun. 
 
LOKASI RUANG MAKAN 
Pengelompokan lokasi ruang makan ini terbentuk dari perkembangan gaya hidup yang mengarah ke lebih simpel, 
praktis, dan modern. Lokasi ruang makan dibedakan atas tiga kemungkinan, yaitu: 

 Bergabung dengan Dapur - Ruang makan yang berada di dapur dikenal dengan sebutan breakfast nook. 
Area makan ini cenderung berukuran kecil dengan jumlah kursi hanya dua sampai tiga buah. Aktivitas 
makan yang terjadi umumnya lebih simpel, demikian juga penggunaan peralatan dan perlengkapannya.    

 Ruang Makan Dekat Ruang Keluarga - Ruang makan jenis ini merupakan penggabungan ruang keluarga 
dengan ruang makan. Biasanya tanpa pembatas dinding atau sekat yang bersifat masif. Keterbukaan 
sengaja dihadirkan agar ruang terasa lebih luas dan keakraban antar anggota keluarga tetap terjalin. Ruang 
makan tipe ini banyak diterapkan di rumah-rumah masa kini. Selain lebih hemat ruang, beragam kegiatan 
yang dilakukan anggota keluarga dapat terpusat pada satu ruang bersama.    

 Ruang Makan Terpisah - Ruang makan tipe ini merupakan area makan yang berada khusus di satu 
ruangan. Letaknya terpisah dengan ruang lain, sehingga kegiatan makan menjadi lebih formal. Keberadaan 
ruang terpisah sebagai ruang makan biasanya dilengkapi dengan dinning set terpusat. Letaknya di tengah 
ruang dengan kursi mengelilingi meja makan. Gaya ruang makan seperti ini cocok diterapkan pada rumah 
yang berukuran cukup luas.  

 
DAYA TAMPUNG RUANG 
Untuk itu, perlu dibangun lingkungan pendukung suasana agar kesan rileks dan nyaman dapat terpenuhi. Namun 
begitu, tata ruang makan tetap bergantung pada suasana yang ingin dibangun sang pemilik/penghuni rumah. Jika 
kesan yang akan dibuat adalah suasana informal, maka buat ruang makan yang menempel pada meja pantry. 
Orientasinya bisa ke arah taman samping maupun belakang. Akan menjadi bertambah santai  dan informal jika ada 
bunyi gemericik air. 
Selain atmosfer ruangan, saat mendesain ruang makan sebaiknya disesuaikan dengan luasan, lokasi yang tersedia 
dan gaya hidup sehari-hari. Biasanya luas ruangan dibuat untuk memenuhi kapasitas antara 2-6 orang. Pada ruang 
makan yang terletak di pantry dan tergabung dengan dapur biasanya hanya membutuhkan 2-3 orang. Sedangkan 
untuk yang berlokasi di teras ataupun samping kolam renang maka biasanya akan dapat menampung 4-8 orang. 
Selain itu, perlu dilihat keberadaan ruang makan yang diinginkan. Jika akan membuat permanen, perabot yang 
digunakan adalah yang tetap. 
 
PERABOT RUANG DAN DEKORASI RUANG 
Jika sifat ruangan tersebut adalah temporer atau dapat dialihkan kegunaannya, lebih baik menggunakan perabot yang 
ringan dan mudah dipindahkan atau dilipat. Bagi perabot yang digunakan di luar ruang, gunakan kursi berupa material 
batu berbentuk kubus maupun kursi berupa papan-papan kayu atau balok kayu. Untuk alas tiangnya, bisa 
menggunakan bahan beton untuk area outdoor. Dapat juga berupa beton cor berbentuk U terbalik berikut mejanya. 
Untuk pemilihan furnitur yang ingin dipakai, lakukan berdasarkan kiat kepraktisan ruangan. Apakah ruangan tersebut 
indoor, semi outdoor atau outdoor. Dalam hal ini, perhatikan pemilihan bentuk meja bagian atas atau top table-nya. Di 
ruang makan yang tidak terlalu luas tapi memiliki anggota keluarga yang banyak, penggunaan meja makan yang dapat 
dipanjangkan layak dipertimbangkan. Namun, hindari penggunaan meja makan berkaki banyak. 
Untuk ruangan yang tidak terlalu besar, lebih baik memilih kursi makan yang tidak terlalu tinggi. Ini akan membuat 
kesan ruangan sempit. Sedangkan kaki-kakinya menggunakan bentuk yang sederhana dengan sedikit profil ukiran. 
Pada beberapa hunian, ruang makan biasanya tersambung dengan ruang lain sebagai bagian ruang multifungsi, 
misalnya tergabung dengan ruang keluarga atau dapur dan pantry. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan warna 
yang sesuai dan serasi. Namun, bukan berarti warnanya harus sama dan senada. Jadi, pemilihan warna yang dipilih 
adalah gelap, kontras dengan warna dinding yang berwarna terang-putih. 
 
RUANG MAKAN YANG MEMBANGKITKAN SELERA MAKAN 
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Bicara makan, tentu saja bicara soal selera. Salah satu yang bisa menumbuhkan selera makan itu adalah ruang 
makan yang nyaman dan menggugah rasa. Untuk itu, menata ruang makan sangat penting dilakukan agar selera 
makan dan suasana yang menyenangkan bisa selalu tumbuh saat berada di tempat ini. 

1. RUANG TERBUKA 
Ruang makan yang baik idealnya berada di sekitar ruang terbuka, seperti taman atau kolam. Karena, 

suasana tersebut bisa memberi nuansa yang lega, teduh, dan nyaman. Betapa tidak, sambil menikmati hidangan 
kita pun bisa menikmati indahnya pemandangan taman atau kolam. Bila tidak ingin terlalu terbuka, bisa juga 
ditutup pintu kaca. Kesan alami, tentu saja juga akan muncul bila ruang makan ditempatkan dekat taman atau 
kolam. 
2. KESESUAIAN antara RUANG DAN PERABOT 

Menata ruang makan perlu pula mempertimbangkan jumlah anggota keluarga. Intinya, ruang makan terisi 
dengan meja dan kursi makan. Besar meja dan jumlah kursi, akan sangat tergantung pada jumlah anggota 
keluarga. Untuk keluarga kecil dengan dua anak, misalnya, cukup memiliki meja makan dengan empat kursi. 

Namun, bila rumah sering kedatangan tamu, jumlah kursi bisa delapan buah.  Pada ruang makan yang lebih 
besar akan lebih baik menggunakan meja empat persegi panjang dengan enam atau delapan kursi, atau meja 
bulat dengan jumlah kursi yang sama. 

Idealnya, setiap orang butuh ruang sekitar 60 cm saat duduk di kursi tanpa lengan. Sedangkan untuk kursi 
berlengan, kita harus menambahkan 5 cm setiap sisi, sehingga jadi 70 cm. Agar saat menikmati sajian makan 
bisa nyaman, paling tidak harus ada ruang sekitar 25 cm antara meja dan kursi. Dengan begitu, paha kita tidak 
perlu terjepit meja. 
3. LOKASI DEKAT dengan DAPUR 

Dari sisi tata ruang/lokasi ruang sebaiknya ruang makan idealnya ditempatkan di dekat dapur (pantry). Hal 
itu, bertujuan untuk memudahkan penyajian hidangan. Namun tak menutup kemungkinan pula bila ruang makan 
ditempatkan dekat ruang keluarga atau ruang tamu. Kalau ditempatkan dekat ruang keluarga atau tamu, 
sebaiknya dipisahkan dengan partisi. 
4. DEKORASI RUANG 

Dekorasi pada ruangan makan pun bisa mempengaruhi selera makan kita. Untuk itu, dekorasi yang 
ditempatkan di dinning room ini, haruslah hal-hal yang berkaitan dengan makan. Misalnya, Kita bisa memajang 
dekorasi, lukisan atau gambar-gambar seperti sendok-garpu atau buah-buahan dan bunga. Kalau yang dipasang 
lukisan abstrak rumit dengan warna strong, mungkin sangat indah, tapi itu bisa membuat nafsu makan hilang. 
Agar ruang makan Kita tampil lebih cantik, maka tak salah bila menempatkan buket bunga di tengah meja makan. 

Warna cat di sekitar ruangan makan juga bisa mempengaruhi selera makan. Misalnya saja, bila ruangan 
rumah kita memiliki cat warna kuning, maka di ruangan makan kita bisa menggunakan warna kuning gading. Atau 
bila warna cat ruangan hijau, maka kita bisa memilih warna hijau tua untuk ruang makan. 
Meski begitu, ada pula sebagian kalangan yang menuturkan bahwa warna dengan unsur kuning mampu 
menampilkan warna appetizer atau pembangkit selera makan. Meski begitu, tak semua ruangan harus dicat 
warna kuning. Warna kuning ini bisa diterapkan pada spot-spot tertentu yang cukup terlihat. 
5. PENCAHAYAAN RUANG 

Selain itu, penataan ruang makan juga sangat membutuhkan adanya sirkulasi udara dan pencahayaan yang 
baik. Adanya pencahayaan (lighting) yang terencana juga mampu menciptakan suasana romantis dan kesegaran 
yang mampu membangkitkan selera makan. Kita bisa memasang lampu gantung di atas meja makan. Bisa juga 
saat makan malam, memakai lilin sebagai pencahayaan untuk menciptakan suasana makan yang 
menyenangkan. 

Ada berbagai macam gaya dalam menata ruang makan, seperti klasik, neoklasik, mediteranian, 
tradisional/etnis, dan minimalis. Saat ini yang sedang popular adalah gaya minimalis. Gaya minimalis ini biasanya 
memiliki ciri khas simpel. Gaya ini biasanya ditandai dengan meja makan kotak dan kursi berbentuk sama dengan 
detail dan cover simpel.Bila selera makan selama ini kurang, ada baiknya untuk mencoba mengubah ruang 
makan yang ada saat ini. 

 
Tips Merancang Desain untuk Ruang Makan Kecil  
Ada beberapa cara untuk dapat memberikan tampilan visual yang lebih besar pada ruang tertentu. Namun ada juga 
beberapa poin khusus yang untuk merancang desain ruang makan kecil. Coba kita lihat beberapa tips berikut ini 
sehingga kita dapat mendapatkan ruang makan kecil dan minimalis, tapi terlihat luar biasa: 

 Pertimbangkan skala dengan ruang yang tersedia. 
Ketika kita berbicara tentang skala, yang berarti bahwa ukuran furnitur harus sesuai dengan ukuran ruangan 
Kita. Karena kita membahas tentang ruang makan kecil, Kita harus menggunakan furnitur yang tidak terlalu 



 

ATAYKPN_SAKAFM_TERAS  12 

besar dan tebal. Pastikan bahwa furnitur yang ada di ruang makan memiliki ukuran yang pas, sehingga 
dapat menghemat area dan tidak terlihat penuh. 

 Pilih meja yang tepat. 
Meja adalah salah satu furnitur penting yang harus ada di ruang makan. Oleh karena itu, Kita harus 
memastikan untuk memilih meja bukan hanya dari ukuran yang tepat, tetapi juga bentuk yang tepat. Sebuah 
ruang makan kecil cenderung dapat terlihat bagus dengan meja oval atau meja persegi panjang kecil. Kita 
juga dapat memilih meja dengan perpanjangan sehingga Kita dapat menggunakannya jika Kita memiliki 
tamu yang datang ke rumah Kita. 

 Gunakan kursi tanpa sandaran tangan. 
Kursi dengan sandaran tangan terlihat besar yang membutuhkan lebih banyak ruang. Jadi, sebagai 
gantinya, gunakan kursi tanpa lengan untuk memaksimalkan jumlah kursi yang bisa Kita tempatkan di ruang 
makan. Selain itu, kursi yang ramping juga bagus untuk menghemat ruang dan dapat membuat ruangan Kita 
terlihat lebih besar. Saat ini sudah ada begitu banyak pilihan kursi makan minimalis. Pilihlah desain kursi 
terbaik yang sesuai dengan kondisi ruang makan di rumah Kita. 

 Pilihlah perabot berwarna transparan. 
Kita pasti sudah pernah melihat furnitur yang menggunakan bahan-bahan transparan seperti kaca, 
fiberglass, pexiglass atau akrilik. Manfaatkanlah furnitur dari bahan ini untuk ruang makan Kita. Seperti 
konsep penggunaan cermin yang memantulkan bayangan, penggunaan furnitur transparan juga dapat 
membuat penampilan ruangan terlihat lebih besar. Selain itu juga terlihat lebih elegan dan canggih. Pasti 
sempurna untuk ruang makan kecil Kita. 

 Gunakan warna-warna terang. 
Jika Kita menggunakan warna gelap, hal itu akan membuat ruangan Kita terlihat lebih kecil dan bahkan 
mungkin memberikan perasaan terkekang. Jadi, gunakan warna terang dan warna-warna netral agar terlihat 
lebih besar. Kita bisa bermain dengan warna-warna mencolok lainnya tapi pastikan tidak berlebihan. Jika 
Kita ingin menggunakan warna yang berbeda di dalam satu ruangan, Kita harus membatasi jumlah warna, 
sehingga tidak terlalu ramai dan penuh. 

 Perhatikan kondisi jendela. 
Jika ruang makan Kita di samping jendela atau dekat dengan jendela, sangat disarankan untuk 
menggunakan perlengkapan jendela sederhana. Menggunakan valances dan desain yang rumit lainnya 
akan membuat ruang makan terlihat ramai. Jadi, pilihlah perlengkapan jendela dengan warna terang dan 
desain sederhana, misalnya panel sederhana atau mungkin beberapa tirai. 

 Pasang sebuah cermin. 
Cermin dan kaca selalu dapat berkontribusi dalam membuat ruangan terlihat lebih besar secara visual. Hal 
ini terjadi karena cahaya memantul dari cermin dan masuk ke ruangan, sehingga intensitas cahaya menjadi 
berlipat ganda. Jadi, pasanglah cermin dan gunakan perabot dari kaca. Kita dapat menggunakan kaca untuk 
bagian atas meja makan Kita. 

 Gunakan lampu penerangan sederhana. 
Ruang makan yang romantis kebanyakan menggunakan chandelier (llilin), sehingga tampak sangat 
sederhana. Dalam hal ini, Kita dapat menggunakan lilin tetapi hanya bagi mereka benar-benar ingin 
menikmati makan bersama yang romantis. Ada chandelier yang berbeda yang dapat Kita pilih. Pilih desain 
yang paling sesuai dengan interior ruang makan Kita. Jika Kita tidak terbiasa menggunakan lilin, cobalah 
menggunakan lampu gantung yang membuat ruang makan Kita tampak lebih modern. 

 Langit-langit terbuka. 
Jika langit-langit ruang makan Kita rendah, hal ini akan memberikan perasaan yang sempit. Kita dapat 
mencoba membuat langit-langit berkubah yang akan membuat ruangan tampak lebih luas. Selain itu, dapat 
menambah keindahan ruang makan kecil Kita. Kemudian tempatkan lampu gantung di tengah langit-langit 
dekoratif. Yang pasti, Kita akan mendapatkan ruang makan yang sangat bagus. 

 Tempatkan dekorasi dan aksesoris sederhana. 
Ketika Kita memutuskan untuk menambahkan beberapa dekorasi untuk ruang makan Kita, pilihlah yang sederhana. 
Dekorasi bisa menambah keindahan ruang makan, tetapi selalu ingat dengan skala. Jangan menempatkan dekorasi 
yang sangat besar yang akan memakan sebagian besar ruang makan Kita. Prinsip yang sama juga berlaku untuk 
aksesoris, pilih yang sederhana dan tidak terlalu besar. 
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MATERI-7: MERANCANG DAPUR RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Dapur merupakan bagian belakang dari suatu rumah. Fungsi dapur adalah sebagai wadah untuk mempersiapkan 
segala sesuatu yang akan dimakan oleh penghuni rumah sehari-hari. Memperhatikan sekilas jenis peralatan yang 
dipergunakan di dapur, maka dapur dapat dibedakan menjadi:  
dapur kotor, yang cenderung masih menggunakan peralatan tradisional sehingga menyebabkan ruang mudah menjadi 
kotor;  dan dapur bersih, yang cenderung menggunakan peralatan modern sehingga kebersihan ruang lebih bisa 
dikelola dengan baik. 
Setiap rumah, pasti mendambakan sebuah dapur yang ideal. Tapi dapur ideal tidak harus berukuran besar. Sekalipun 
berukuran mungil, dengan penataan cermat, dan memaksimalkan manfaat semua sudut ruang, akan tercipta 
kenyamanan.  
Dapur mungil bukan berarti harus dibuat seadanya. Walau dapur berukuran mini, keberadaannya tetap fungsional. Di 
sisi lain, malah membuat interior rumah jadi menarik. 
 Jika di rumah hanya tersedia sedikit lahan untuk dapur, jangan pasrah begitu saja. Di sana bisa dibuat dapur cantik 
walau berukuran mungil. 
Kunci pertama merancang dapur mungil yang menempati ruang terbatasl ini adalah pembuatan kabinet yang menerus 
hingga plafon. Tujuannya supaya bisa menampung berbagai peralatan masak dan perangkat dapur lainnya. Untuk 
wadah penyimpanan tambahan, dibuatlah kabinet dan rak gantung di sisi lain dinding dapur, di atas area meja makan 
yang menempel ke dinding. Rak yang terbuka bisa digunakan untuk mewadahi pajangan, dinner ware, atau peralatan 
masak yang sering digunakan. Jadi tak perlu repot membuka tutup lemari. 
Bila dapur berdekatan dengan ruang makan, maka cukup dengan jarak sekitar satu meter dari kitchen set ditempatkan 
meja makan. Meja berukuran 160cm x 70cm x 70cm (PxLxT) ini dibuat menempel ke dinding. Supaya tersedia ruang 
sirkulasi yang cukup untuk lalu lalang orang di dapur. Desainnya pun dibuat ramping dan sederhana. Kaki meja terbuat 
dari pipa besi. 
Pilihan perangkat lemari yang rapi dan natural, adalah kunci kenyamanan dapur mungil. Konsep desain dapur mungil 
biasanya lebih cocok diterapkan pada rumah yang berkonsep terbuka, artinya dapur ini menjadi satu bagian dengan 
ruang-ruang lain didalam rumah. 
Furniture dapur mungil sengaja dirancang mengikuti alur ruang yang ada, memesan khusus sesuai kebutuhan 
penghuni rumah dan pemaksimalan ruangan yang ada. Dengan memakai furniture rancangan sendiri, model dan 
ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 
 
Memaksimalkan sudut ruang 
Agar semua sudut ruang bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka dibuat lemari penuh. Artinya akan ada almari-
almari yang berbentuk segitiga sebagai tempat penyimpanan. Dengan memaksimalkan penggunaan sudut ruang, 
maka tidak ada sudut terbuka sehingga debu tidak bersarang. Kecuali di bawah tangga, tempat penyimpanan yang 
lain yaitu di bawah meja dapur. Dibuat laci-laci kecil dan besar sehingga mengurangi penggunaan gudang. Untuk 
menghemat tempat, maka ruang makan dapur dijadikan satu. Meja makan dibuat langsung bersambung dengan 
dapur, diatur agar letak meja berada diluar area dapur. 
 
Warna dan Pencahayaan 
Dominasi warna putih juga sangat menolong untuk membuat dapur ini terang dan terasa lapang. Kalau Kita 
perhatikan, kabinet bawah kitchen set dibuat melayang. Di bagian bawahnya diberi pencahayaan. Selain untuk 
mempercantik, juga untuk menjaga dapur lebih mudah dibersihkan. Pencahayaan yang cukup membuat kotoran lebih 
jelas terlihat. 
Untuk memiliki dapur mungil yang rapi, nyaman dan cantik, tidak dibutuhkan ruang yang luas. Dengan pengaturan 
yang cermat, semua barang dapur bisa tersusun rapi dan kegiatan di dapur menjadi lebih nyaman. 

 
SUPAYA DAPUR TAMPAK LEBIH LUAS 
Dapur dalam sebuah rumah sekarang tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak atau tempat menyiapkan 
santapan untuk dimakan sekeluarga saja. Tidak sedikit keluarga yang senang berkumpul di dapur untuk melakukan 
kegiatan bersama seperti mengobrol atau sekedar bercengkerama sambil menyiapkan atau bahkan menyantap 
makanan. Ukuran dapur yang sempit pun seringkali menjadi kendala karena terasa tidak nyaman untuk berkumpul. 
Beberapa strategi yang dapat dilakukan supaya dapur menjadi berkesan lebih luas. 
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1. Tempat Penyimpanan yang Tepat 
Untuk dapur yang sempit, kabinet yang memiliki banyak rak dengan pintu yang bisa ditarik dapat menjadi pilihan. Saat 
tidak digunakan pintu kabinet dapat didorong kembali sehingga selain menghemat ruangan, bahan makanan yang 
disimpan juga lebih higienis dari debu dan kotoran. 
2. Modifikasi Kabinet 
Modifikasi kabinet lama yang seluruh bagiannya terbuat dari kayu menjadi berdetail kaca pada bagian pintu, kaca 
tersebut dapat ditempelkan di atas pintu kayu maupun menggantinya secara keseluruhan. Kaca membuat efek 
ruangan nampak lebih luas. 
3. Pencahayaan yang Tepat 
Cahaya lampu yang mengarah ke meja dapur dapat membuat keseluruhan dapur nampak lebih luas. Selain itu, 
gunakan warna-warna cerah saat mendekorasi dapur. 
4. Kabinet Tinggi 
Kabinet yang tingginya mencapai langit-langit dapur dapat memuat banyak peralatan dapur tanpa membuat dapur 
menjadi sempit karena lebarnya. Letakkanlah peralatan dapur yang sering digunakan di rak bagian bawah kabinet 
sehingga mudah dijangkau sedangkan peralatan dapur seperti piring koleksi Kita yang jarang digunakan di bagian atas 
kabinet. 
5. Pemandangan Luar Ruangan 
Buatlah jendela dapur berukuran besar yang langsung menghadap ke luar rumah sehingga  dapat menikmati 
pemandangan selagi memasak. Selain menyenangkan, trik ini dapat membuat dapur sempit tampak lebih luas. 
6. Mengurangi Peralatan Dapur 
Dapur sempit yang berantakan biasanya disebabkan karena banyaknya peralatan tak terpakai yang menumpuk di 
dapur. Untuk itu, singkirkanlah peralatan dapur yang tidak terpakai lagi dengan cara memberikannya kepada orang 
yang membutuhkan ataupun dijual kembali sehingga dapur menjadi lebih luas. 
7. Bangun Ruangan Makan 
Beberapa dapur dipersempit karena letak meja makan yang berada di dalam dapur. Untuk itu, buatlah satu ruangan 
terpisah yang khusus untuk ruang makan. Selain untuk ruang makan, ruangan tersebut juga sebaiknya dilengkapi 
dengan kabinet untuk menyimpan peralatan dapur yang jarang dipakai agar dapur menjadi lebih luas. 
8. Laci Penyimpanan 
Simpanlah peralatan dapur dan peralatan makan yang telah dicuci di laci penyimpanan yang letaknya di dekat 
wastafel. Jika wastafel dapur tidak dilengkapi dengan laci penyimpanan di sekitarnya, dapat dengan mudah mencari 
laci penyimpanan tersebut di toko yang menjual peralatan rumah tangga. 
9. Kosongkan Meja Dapur 
Peralatan dapur yang diletakkan di atas meja dapur dapat membuat dapur menjadi sempit. Untuk itu, tempatkanlah 
microwave, toaster, pembuka kaleng, dan rak bumbu-bumbu di bawah meja dapur. 
10. Dinding Terbuka 
Jika meja makan bersebelahan dengan dapur, pertimbangkanlah untuk menyekatnya dengan dinding yang terbuka. 
Selain membuat ruangan nampak lebih luas, dinding yang terbuka ini dapat memudahkan  untuk memindahkan 
masakan ataupun peralatan dari dapur ke meja makan. 
 
11. Buat Rak Terbuka 
Buatlah rak terbuka yang menempel di dinding untuk memajang koleksi piring, gelas, dan teko yang berwarna-warni. 
Warna-warni cerah tersebut dapat membuat dapur yang sempit terkesan lebih luas. Jika tidak ingin membuat rak baru,  
dapat melepas pintu penutup kabinet  dan mewarnai bagian dalamnya dengan warna cerah sehingga dapur terasa 
lebih terbuka. 
 
TIP DAPUR SEHAT SEDERHANA 
Untuk menciptakan desain dapur sederhana yang sehat ikuti tips-tips dibawah ini: 

1. Sirkulasi Udara 
Dapur rumah harus diposisikan ditempat yang ada sirkulasi udara yang baik, maka sebab itu dapur 
sebaiknya berada di pinggir belakang dari bangunan rumah. 

2. Pencahayaan Alam/ Buatan 
Dapur juga harus mempunyai pencahayaan baik, sebaiknya ada jendela pada dapur untuk ruangan akses 
cahaya matahari langsung. 

3. Letak Rak Piring 
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Letakkan rak piring berdekatan dengan tempat cuci, sebaiknya pisahkan antara piring yang kering dan piring 
yang basah. Tidak perlu menambah rak piring satu lagi, bisa diakali dengan pasrtisi rak piring, yang basah 
dibagian bawah sedangkan yang kering letakkan diatas. 

4. Gunakan Exhauster 
Pasang sebuah exhaust dibagian atas kompor atau di dinding dekat kompor untuk membuang asap saat 
masak dan tidak tersebar di ruangan lainnya. 

5. Lantai Dapur 
Buat Lantai dapur lebih tinggi dari ruang sekitar dapur untuk mempermudah membersihkan kotoran dilantai 
dapur. 

6. Meja Saji 
Sediakan meja kecil didapur untuk tempat makanan masak sementara jika meja makan terpisah dari dapur. 

7. Warna Ruang & Perabot 
Sesuaikan warna antara ruangan dapur dengan kitchen set agar tampilan matching. 

8. Sirkulasi Dalam Ruang 
Sisakan area dapur untuk area lalu-lalang saat memasak. 

9. Simpan Peralatan 
Jangan terlalu banyak menempatkan alat dapur diluar, sebaiknya maksimalkan kitchen set. 

10. Tempat Sampah 
Letakkan tempat sampah di bagian yang mudah di akses, namun tidak terlalu menonjol 

11. Stop Kontak 
Pertimbangkan posisi stop kontak untuk peralatan elektronik seperti microwave, kulkas dsb. 

12. Kitchen set 
Penggunaan kitchen set sesuaikan dengan luasan dapur dan bentuk ruangan dapur, 

 
 
 
MATERI-8 MERNOVASI RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Merenovasi rumah terkadang tidak dapat dihindari karena setiap orang menginginkan rumah atau tempat tinggal yang 
ideal. Membangunan tempat tinggal ideal dengan biaya murah tampaknya sesuatu yang dimimpikan untuk umumnya 
orang. Untuk memiliki rumah idaman dengan biaya yang murah bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, karena  dengan 
melakukan renovasi rumah, tentunya mimpi kita tersebut dapat terwujud. 
Merenovasi rumah tidak harus dengan biaya tinggi karena dengan perencanaan dan pemilihan bahan yang sesuai 
dengan dana yang tersedia, biaya renovasi rumah akan menjadi lebih murah. Merenovasi rumah untuk memperoleh 
rumah yang ideal biasanya dilakukan oleh pasangan muda yang memiliki rumah untuk pertama kalinya. Karena 
pasangan muda lebih ingin memiliki rumah yang sesuai dengan impian mereka dan umumnya rumah yang baru dibeli 
masih membutuhkan penyesuaian dengan yang diinginkan. 
 
Renovasi Rumah Dengan Harga Murah 
Terkadang kita ingin seluruh ide bisa diwujudkan saat melakukan renovasi rumah, hal itu terjadi karena kita ingin 
rumah tersebut menjadi sebuah tempat tinggal yang ideal dan bisa menjadi tempat paling nyaman untuk melakukan 
segala kegiatan maupun untuk beristirahat. Tetapi tetap harus diingat bahwa renovasi rumah yang kita lakukan tidak 
menjadi beban bagi keuangan kita selanjutnya, sehingga sebaiknya  kegiatan renovasi rumah dilakukan seefisien dan 
sehemat mungkin sesuai dengan dana yang tersedia. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan melakukan renovasi rumah dengan harga murah. 

1. Biaya. Tentukan biaya yang akan digunakan untuk melakukan renovasi rumah.  Karena dengan 
menentukan biaya renovasi sesuai dengan kemampuan, diharapkan akan terbebas dari masalah keuangan 
dikemudian hari. 

2. Priyoritas.Tentukan ruang atau bagian rumah yang memang sangat mendesak untuk dilakukan renovasi. 
Hal ini penting untuk dilakukan karena biasanya saat renovasi, perbaikan atau peningkatan mutu akan 
menjalar ke bagian-bagian lain dari rumah kita, untuk itu sebaiknya kita tetap pada keputusan semula, 
bahwa hanya bagian-bagian tertentu saja yang akan dilakukan renovasi. 

3. Material Bahan Bangunanan. Material yang digunakan saat renovasi rumah juga sebaiknya disesuaikan 
dengan dana yang kita miliki, tidak usah tergiur dengan tawaran toko bangunanan atau tukang yang 
menawarkan material yang akan memberatkan dari segi biaya. 
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4. Sistem Pembayaran. Masyarakat kita mengenal apa yang disebut dengan sistem borongan atau harian 
saat melakukan renovasi. Masing-masin sistem pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangan, dengan 
catatan sistem pembayaran ini berlaku bila kita tidak melakukan renovasi rumah dengan menggunakan jasa 
kontraktor renovasi rumah tetapi dengan pihak tukang. 

5. Konsultan. Menggunakan konsultan renovasi rumah sangat penting karena konsultan renovasi rumah 
adalah pihak yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan renovasi rumah yang akan kita lakukan. 
Bila kita merasa menggunakan konsultan untuk renovasi rumah kita akan menambah biaya, sebaiknya kita 
mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan renovasi rumah. Perlu diingat 
bahwa menggunakan konsultan renovasi rumah yang berpengalaman biaya yang dikeluarkan akan 
sebanding dengan hasil yang diterima. 

6. Kontraktor. Menggunakan kontraktor renovasi rumah akan sangat menolong kita karena penyedia jasa 
kontraktor renovasi rumah biasanya telah meliki pengalaman dan tim yang secara teknis sangat sesuai 
untuk membantu kita, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan renovasi. Bila renovasi yang kita lakukan 
tidak terlalu besar, kita bisa menghubungi tukang yang telah terpercaya, hal ini bisa membantu menghemat 
biaya renovasi rumah kita. 
 

Rumah yang kita miliki adalah tempat yang akan kita gunakan selama bertahun-tahun, untuk itu sebaiknya 
lakukan renovasi rumah dengan bijaksana. 
Hal-hal di atas hanya sebagian dari berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan renovasi rumah dengan 
biaya murah. Perencanaan perlu dilakukan dengan sangat rinci, dengan mempertimbangkan aspek fungsi dan estetika 
serta dana yang tersedia. Menggunakan pihak-pihak yang berkopenten untuk membantu suksesnya renovasi rumah 
kita juga sangat penting, menggunakan jasa konsultan/ kontraktor renovasi rumah yang berpengalaman dan ahli 
renovasi rumah tentunya akan sangat membantu kita. 
 
MENGHEMAT BIAYA RENOVASI RUMAH=MEMILIH BAHAN BANGUNANAN 
Dalam merenovasi/ membangunan rumah tinggal yang hemat biaya, kunci yang paling penting dan sangat 
menentukan adalah pada proses perencanaan dalam hal ini adalah desain rumah dan memilih material 
bangunanan. Pada tahap perencanaan inilah dapat ditentukan bentuk dan ukuran bangunan serta memilih material 
bangunan rumah yang akan digunakan. 
 
Ukuran Bangunanan Rumah 
Usahakan ukuran bangunan rumah Kita seperti ukuran panjang, lebar dan tinggi berupa jumlah angka genap atau 
kelipatan angka yang disesuaikan dengan ukuran panjang maupun lebar bahan material. Sebagai contoh, ruangan 
dibuat berukuran 3 x 4 meter agar jumlah penggunaan lembaran triplek atau gypsum sebagai penutup plafond dapat 
pas (tidak banyak terbuang). Untuk baja, idealnya memakai ukuran panjang 3 meter, 6 meter,atau 9 meter, sedangkan 
panjang bentang beton lebih efektif menggunakan ukuran kelipatan 4 meter. Dengan menyesuaikan ukuran bangunan 
rumah dengan ukuran dimensi standar material bangunanan, tentunya kita akan dapat lebih mudah memilih material 
bangunan rumah yang tepat dan efisien, dalam arti tidak akan banyak material terbuang dalam penggunaannya nanti. 
 
Bentuk Bangunan Rumah 
Hampir sama dengan ukuran bangunan rumah, bentuk konstruksi bangunan rumah diusahakan berbentuk kotak atau 
persegi panjang karena dapat memudahkan kita dalam memilih material bangunan rumah serta menghemat 
pemakaian material sehingga biaya bangunan rumah yang dikeluarkan bisa jauh lebih murah dan efisien dibandingkan 
bentuk segitiga atau bentuk-bentuk bersudut lainnya. Sedapat mungkin hindari bentuk konstruksi melengkung karena 
biasanya menyisakan bahan material cukup banyak atau dengan kata lain pemborosan biaya material yang terbuang. 
Pemilihan Material Bangunan Rumah 

1. Material Struktur 
Untuk material bangunan rumah, perhatian khusus pada bagian yang berkaitan dengan konstruksi beton 

atau struktur seperti pondasi, kolom, dan balok jangan pernah sampai mengurangi spesifikasi standar minimal yang 
disyaratkan baik itu kualitas cor beton, diameter dan jumlah tulangan besi, maupun dimensi strukturnya untuk 
menjamin kekuatan dan daya tahan bangunan. Namun sebagai upaya menghemat biaya bangunan rumah masih 
dapat dilakukan dengan cara antara lain; 

Hindari menggunakan desain struktur dengan model yang rumit. Sebaiknya terapkan desain struktur 
minimalis yang pada umumnya berbentuk kotak (cubical). Gunakan jarak bentangan antar kolom sebesar 3 – 4 m agar 
tidak perlu ada kolom praktis pada suatu bidang dinding yang juga berarti penghematan biaya bangunan rumah. 
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Sebagai informasi, untuk bentang dinding dengan lebar lebih dari 4 m diperlukan adanya kolom praktis yang berfungsi 
sebagai penguat pasangan bata dinding dan mencegah keretakan dinding. 

Ketinggian kolom dari lantai bawah ke bidang plafond maupun ke lantai di atasnya dapat dibuat setinggi 2,5 
m (mendekati ketinggian kolom minimal) untuk menghemat biaya pembuatan kolom dan dinding. Sedangkan pada 
bangunan 2 lantai ke atas, untuk tangga dapat dibuat sebanyak 16 – 18 anak tangga dengan ketinggian tiap anak 
tangga masing-masing 15 cm agar sudut kemiringan tangga tidak terlalu curam namun tetap efisien dari segi biaya 
bangunan rumah. 
 

2. Material Atap 
Pemilihan material untuk penutup atap (genteng/genting) dapat disesuaikan dengan selera dan ketersediaan 

biaya bangunan rumah yang kita miliki. Saat ini jenis genteng (genting) yang ada di pasaran sudah beraneka ragam, 
kita bebas memilih material bangunan rumah sejenis genteng yang diinginkan namun sebaiknya Kita survey atau cari 
tahu lebih dahulu kualitas dan harga genting yang ada di pasaran, sehingga Kita dapat memilih genting yang 
berkualitas baik namun harganya tidak terlalu mahal. 

Selain penghematan melalui pemilihan penutup atap yang murah namun berkualitas baik, Kita juga dapat 
menghemat biaya bangunan rumah dengan menerapkan model desain atap miring tanpa talang air. Desain atap 
miring yang hanya memiliki satu sisi akan mengurangi luas atap rumah yang berarti Kita dapat menghemat jumlah 
genting yang dipakai sekaligus juga mengurangi pengeluaran biaya bangunan rumah untuk pemasangan talang air. 
Rangka atap disarankan menggunakan rangka baja ringan yang saat ini harganya bisa lebih murah daripada 
menggunakan kuda-kuda kayu, kaso, dan reng. Selain itu rangka baja ringan lebih tahan cuaca dan lebih tahan lama 
dibandingkan kayu. 
 

3. Material Dinding 
Macam-macam material yang dapat digunakan untuk dinding seperti misalnya yang sering digunakan secara 

umum adalah bata merah, batako, dan bata beton ringan atau hebel. Dalam memilih material bangunan rumah untuk 
menghemat biaya bangunan rumah kita dapat tetap mengggunakan bata merah tetapi dikombinasikan dengan 
batako., tetapi bukan berarti dinding terbuat dari separuh bagian bawah bata merah dan separuhnya lagi di bagian 
atas karena hal seperti itu dapat mengurangi kekuatan dinding itu sendiri. 

Salah satu trik yang dapat diterapkan adalah menggunakan bata merah yang difinishing dengan plester, 
acian, dan cat untuk beberapa area yang lebih membutuhkan privasi dan kekuatan struktur seperti misalnya kamar 
tidur atau kamar mandi, sedangkan untuk area yang relatif ringan dan bersifat public area dapat digunakan batako 
yang diekspos apa adanya dengan dipercantik beberapa variasi yang dapat menghasilkan tampilan rumah tinggal 
yang unik, bernilai seni, hemat biaya bangunan rumah namun tetap nyaman. Kita juga dapat menghemat biaya 
pembuatan dinding yang berfungsi sebagai sekat antar ruangan atau area dengan penggunaan partisi gypsum, GRC 
atau triplek yang tidak membutuhkan biaya sebanyak pembuatan dinding dengan bata merah atau batako. 
 

4. Material Kusen Pintu dan Jendela 
Kusen pintu dan jendela bisa terbuat dari berbagai macam material, seperti kayu, alumunium, besi atau baja 

dan UPVC. Untuk menghemat biaya bangunan rumah kita dapat memilih material bangunan rumah yang 
menggunakan aluminium yang lebih tahan lama dan berharga lebih murah dibandingkan kayu berkualitas setara 
dalam hal daya tahan. Untuk mempercantik kusen aluminium kita dapat mengakali dengan pemilihan warna dan profil 
yang diserasikan dengan warna dinding maupun daun pintu dan jendela sekaligus sebagai aksen yang menambah 
indah penampilan pintu dan jendela rumah kita. 

Daun pintu dan jendela diusahakan seminimalis mungkin namun dengan tidak mengesampingkan nilai 
estetika dan keindahannya. Mungkin kita ingin menampilkan pintu yang terkesan mewah, bila demikian kita dapat 
memanfaatkan pintu bekas yang dilapis teakwood kemudian difinishing dengan melamic. Atau kita dapat 
menggunakan daun pintu kayu kelas atas seperti jati, kamper atau meranti yang diukir untuk pintu utama dan kamar 
tidur utama, sedangkan kamar tidur anak, kamar pembantu dan kamar mandi dapat menggunakan pintu panel yang 
relatif lebih murah. 
 

5. Material Penutup Lantai 
Banyak sekali jenis material penutup lantai yang dapat kita gunakan, mulai dari yang termurah seperti 

semen, parquette, keramik hingga yang termahal yaitu marmer. Untuk menyiasati penghematan biaya bangunan 
rumah tanpa mengorbankan tampilan bangunan rumah kita dapat memilih material bangunan rumah dengan 
mengkombinasikan penutup lantai seperti misalnya, keramik 60 x 60 cm untuk lantau ruang utama, parquette atau 
keramik 40 x 40 untuk lantai kamar tidur, dan semen ekspos untuk area teras dan garasi. 
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6. Material Plafond 
Beberapa tips memilih material bangunan rumah untuk menghemat biaya bangunan rumah khususnya di 

bagian plafond, seperti contoh di bawah ini; 
- Tidak menggunakan plafond sama sekali, dan memanfaat cor beton yang di ekspos atau di aci dengan semen biasa 
atau semen putih agar lebih rapi. Hasilnya plafond akan terlihat unik namun hemat. 
- Menggunakan plafond gyspsum tanpa list, cukup diberi celah atau shadowgap selebar 1 cm pada bagian pinggirnya 
sebagai pemisah antara plafond dengan dinding kemudian di cat dengan warna putih agar berkesan terang dan rapih. 
- Menggunakan GRC tebal 6 mm tanpa di finishing dan didesain dengan pola pemasangan yg unik dan kreatif. 
 

7. Material Finishing Dinding 
Bila kita menginginkan dinding yang dicat, kita tidak harus memilih cat yang bermerk dan berharga mahal. 

Untuk penghematan biaya bangunan rumah, yang terpenting adalah sesuaikan fungsinya seperti misalnya untuk area 
dinding yang menghadap keluar atau yang sering terkena pengaruh cuaca (hujan dan panas matahari) gunakan cat 
khusus eksterior atau gunakan waterproofing. Sedangkan untuk bagian dalam bangunan rumah kita dapat 
menggunakan cat khusus interior. Kita juga dapat menggunakan semen yang dikamprot atau acian sebagai finishing 
dinding luar yang berkesan unik dan berseni. Pemilihan warna untuk interior khususnya disarankan menggunakan 
warna putih karena dapat menimbulkan kesan terang dan bersih. Warna putih juga dapat sekaligus digunakan untuk 
cat plafond, selain itu umumnya cat warna putih harganya lebih murah daripada warna lainnya yang semerek. 
 
 
 
MATERI-9: MEMPERCANTIK RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Menjelang  hari raya Idul Fitri umumnya masyarakat kita disibukkan dengan berbagai kegiatan bersih-bersih rumah 
guna mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut dan memeriahkan datangnya hari kemenangan. Kegiatan 
mempercantik dan memperindah rumah juga salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan bagi mereka yang berlebaran 
di rumah atau tidak berencana mudik ke kampung halaman. 
Tak jarang dalam mempercantik rumah, kita sering kali menggunakan cara serba instan seperti mengganti berbagai 
perabotan rumah dengan yang baru meski perabotan itu masih layak pakai. Akibatnya tanpa disadari pengeluaran kita 
pun membengkak secara drastis. 
Tips mempercantik rumah menjelang lebaran berikut ini layak kita coba untuk menekan biaya perawatan rumah serta 
mengurangi pengeluaran saat hari raya tiba. 
 
1.Ganti suasana rumah dengan menata ulang perabotan: 
Meski terlihat simpel, menata ulang letak perabotan membuat suasana rumah terlihat cantik berbeda. Cobalah 
mengatur kembali letak perabotan seperti menata meja belajar anak, perhatikan apa yang harus tersedia di atas meja 
makan, letakkan piring,garpu,piring,gelas pada tempat yang sesuai. 
2. Hindari pola simetris 
Simetris memang memberi kesan teratur dan kalem pada suatu ruang, namun jika berlebihan pun dapat membuat 
ruang menjadi terasa kaku dan statis. Untuk itu, buatlah penataan yang lebih fleksibel.  Jika furnitur disusun secara 
simetris, pasanglah hiasan dinding secara asimetris, atau tempatkanlah secara lebih bebas. 
3. Atur penggunaan ruang 
Tentukan penggunaan sebuah ruang dengan cara mengatur posisi furnitur. Tempatkanlah posisi kursi lebih dekat 
dengan area tempat mengobrol atau bercengkrama. Di ruang keluarga, kita juga dapat membuat pola trafic yang 
sifatnya non-intrusif saat kita menyusun posisi furnitur. Ini penting agar kita tetap nyaman dan tak terganggu oleh 
aktivitas lainnya misalnya saat menonton TV. 
4. Jangan ada sudut kosong 
Jangan biarkan ada salah satu sudut ruang di rumah yang tampak luas atau lega sehingga membuat tatapan mata 
menjadi kosong.  Isilah sudut tersebut dengan beragam cara mulai dari memajang rangkaian foto keluarga, 
 menempatkan kursi yang nyaman; pot bunga atau tumbuhan atau mengisinya dengan lampu sudut yang menarik. 
5. Tentukan tema warna: 
Agar rumah terlihat cantik, cobalah menggunakan warna yang sesuai dengan gaya rumah kita, keserasian warna 
antara dinding ruangan, perabotan maupun asesoris juga harus dipertimbangkan.  Diskusikan dahulu pada anggota 
keluarga yang lain dalam menentukan warna apa yang akan dijadikan tema pada lebaran tahun ini. 
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6. Atur pencahayaan: 
Salah satu komponen untuk mempercantik rumah adalah pencahayaan. Agar keindahan rumah makin menonjol, kita 
bisa menambahkan titik-titik lampu yang berfokus pada objek yang ingin ditampilkan.  Selaraskan pencahayaan 
dengan konsep rumah kita. 
7.Tambahkan bunga 
Meletakkan bunga pada bagian rumah seperti sudut ruangan atau sisi tangga dapat menambah kesan alami   
keindahan, kita bisa menaruh bunga di ruang makan, ruang tamu, balkon atau sudut lain di mana anggota keluarga 
paling banyak menghabiskan waktu saat di rumah. Agar tak merusak keindahan bunga, jangan menempatkan bunga 
di atas meja yang sudah penuh dengan aneka asesoris seperti pajangan dan  bingkai foto. Sesuaikan ukuran dan 
bentuk bunga dengan vas pilihan. 
 
 
8.Ganti cover perabotan 
Tukar pelapis bantal, kursi, sofa dengan cover yang baru, sesudah lebaran cover yang lama bisa digunakan kembali. 
hal ini jauh lebih murah dibanding mengganti perabotan yang harganya mahal. 
 
Beberapa ide kreatif dekorasi ruang: 

1. Cobek di dapur tidak hanya bisa dipakai untuk menumbuk cabai, bawang dan bumbu lain. Kita bisa 
menggunakan cobek sebagai wadah pot pouri, tempat menyajikan buah atau kue kecil, tatakan lilin atau 
wadah hiasan kerang-kerangan. Pilih ukuran, bentuk dan bahan cobek sesuai interior rumah kita.   

2. Talenan kayu dapat digunakan sebagai alas hiasan dinding. Tempelkan foto, kerajinan tangan atau gambar 
hasil karya anak kita di atasnya. Gantung di tembok atau disandarkan di atas credenza (meja pajangan). 
Selain sebagai alas pajangan, talenan dapat juga dipakai untuk menempelkan pesan.  Ide lainnya, Kita 
dapat mengecat atau melukis di atas talenan, lalu memajangnya sebagai hiasan. 

3. Loyang kue dari bahan aluminium dapat dimanfaatkan sebagai tempat lilin, vas bunga atau wadah 
penyimpanan. 

4. Keranjang telur bisa juga berfungsi sebagai wadah buah, tempat meletakkan surat, koran atau majalah. 
5. Kita memiliki tikar yang sudah tidak terpakai? Tikar bekas ini dapat didaur ulang menjadi alas piring atau 

taplak meja kecil. Cuci bersih tikar tersebut, lalu gunting sesuai ukuran yang diinginkan.  
6. Papan congklak dapat digunakan sebagai wadah permen atau tempat untuk memajang koleksi kerang kita.  

 
Kamar mandi juga perlu diperhatikan:  

1. Gantilah tirai pada jendela atau area basah dengan warna warni menarik yang akan menciptakan suasan 
ceria dan segar pada kamar mandi. Mengingat ukurannya yang cukup besar, tirai tersebut bisa sekaligus 
menjadi focal point dalam ruangan yang menarik.  

2. Buatlah coakan pada dinding untuk menempatkan wadah sabun sehingga terkesan menyatu dengan 
dinding. Cara ini juga dapat menyiasati keterbatasan lahan di kamar mandi. Gunakan warna yang mencolok 
sebagai aksen, misalnya menggunkaan wadah sabun berwarna putih pada dinding kamar mandi berwarna 
coklat tua.  

3. Buatlah ambalan untuk meletakkan majalah di atas toilet agar mudah dijangkau. Agar terlihat lebih menarik, 
sandingkanlah dengan beberapa aksesori untuk mempercantik ruangan, seperti vas atau hiasan lainnya, 
yang diletakkan di atas ambalan. 

 
Mempercantik kamar tidur :  

1. Cat kamar sesuai dengan warna yang kita sukai dan inginkan agar membuat mata kita akan merasa enak 
memandangi dinding kamar kita.  

2. Kemudian atur dan susunlah pernak pernik yang ada di kamar kita dengan susunan dan bentuk yang kita 
inginkan. Dengan menata apa saja yang ada di kamar kita dengan baik maka akan menghasilkan tata ruang 
yang rapi. kitapun akan nyaman didalamnya.  

3. Tempelkan lukisan, poster dan foto agar tidak terkesan mono dan sepi. Kita bisa menempelkan poster, 
lukisan, foto orang yang kita kagumi atau sukai dikamar kita. Dengan demikian kamar menjadi lebih indah.  

4. Atur tata cahaya dan jagalah kebersihan kamar. apabila kamar selalu bersih maka kita akan nyaman untuk 
menempatinya. dan dengan kamar yang bersih kita akan lebih nyaman untuk istirahat didalamnya. 
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Mempercantik Pekarangan Rumah Kita 
 Memiliki pekarangan rumah yang luas jika tidak dirawat dengan baik tentunya akan membuat tampilan 
rumah jadi tidak asri. Memiliki pekarangan rumah yang asri tentunya membuat anggota keluarga di rumah merasa 
tenang dan nyaman saat berada di rumah. Namun terkadang, kita tak punya banyak waktu untuk mengurus 
pekarangan rumah sehingga membuatnya jadi terlihat tak terurus. Untuk membuatnya jadi cantik, kita tak perlu 
membuang banyak waktu. Cara mempercantik pekarangan rumah: 
1. Membersihkan tanaman liar 
Bersihkan halaman rumah kita dari tanaman-tanaman liar yang mengganggu pemandangan. Untuk membersihkan 
tanaman liar atau gulma tersebut, bisa dilakukan dengan cara mekanik maupun kimia. Jika memilih melakukannya 
secara mekanik, maka cabutlah tanaman secara manula dengan jangka waktu yang berkala. Selain itu, pastikan juga 
kita mencabut gulma hingga ke akarnya. Sementara jika memilih menggunakan bahan kimia, maka pastikan bahan 
tersebut tidak mengganggu tanaman yang lain. Perhatikan cara kerja bahan kimia dan dosis penggunaannya. 
2. Pilih tanaman yang pertumbuhannya lama 
Untuk tanaman, pilihlah tanaman yang pertumbuhannya lamban sehingga untuk merawatnya lebih mudah dan tidak 
banyak menyita waktu kita. Untuk rumput, pilihlah rumput gajah mini yang perawatannya juga tergolong mudah. 
3. Menanam bunga di pekarangan 
Bunga merupakan pemanis di perkaranagna rumah kita. Namun biasanya harga tanaman bungan cukup mahal dan 
perawatannya juga rumit. Untuk itu, pilihlah bunga yang umum ada di daerah sekitar rumah dan memiliki resistensi 
tinggi. Untuk mempercantik tampilannya, kita bisa meletakkan bunga itu di pot. 
4. Menanam pohon 
Selain akan terlihat bagus di pekarangan, pohon juga menyediakan perlindungan dari sinar matahari langsung dan 
angin kencang. Dengan begitu, pekarangan rumah kita juga akan terlihat lebih asri. 
5. Menambahkan pencahayaan 
Untuk pohon yang berukuran besar, kita bisa meletakkan lampu di bawahnya dan mengarah ke atas pohon. Selain itu, 
tambahkan juga lampu taman yang ukurannya disesuaikan dengan pekarangan rumah kita. Dengan begitu, 
pekarangan rumah kita akan terlihat cantik pada saat malam hari. 
 
 
 
MATERI-10: MERANCANG PENAMPILAN RUMAH KITA YANG ALAMI 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Alam menyajikan pemandangan indah sekaligus menyegarkan mata. Pemandangan indah di luar rumah seperti langit, 
tanah, dan udara dapat membuat fresh bagi siapapun yang melihatnya. Bagaimana jika pemandangan tersebut 
diaplikasikan di dalam rumah? 
 
1. Serat Alam 
Untuk furnitur rumah Kita, pilihlah material dengan tekstur anyaman dan pola seperti rotan, rami, dan semua bahan 
yang terinspirasi oleh alam. Misalnya untuk keranjang, karpet, kap lampu, dan sebagainya. 

2. Warna Alam 
Gunakan warna-warna alam pada dinding rumah Kita, penutup jendela, selimut, dan dekorasi lainnya.  Seperti warna 
hijau, mengingatkan kita akan bumi serta tumbuh-tumbuhan. Biru seperti air dan langit, atau kuning yang seperti 
matahari dan bunga. Jangan lupa warna netral seperti putih, cokelat dan krem yang membuat interior rumah Kita 
terasa alami, dan bersih. 

3. Lantai Alami 
Rumah Kita bisa menggunakan lantai alami, yang bukan buatan manusia. Misalnya yang terbuat dari kayu atau 
bambu. Material tersebut merupakan bahan yang hangat dan alami. Sehingga dengan menggunakan pilihan material 
tersebut, Kita tidak akan merasakan unsur dingin seperti lantai buatan manusia. 

4. Dekorasi Alam 
Material yang berasal dari alam bisa jadi pilihan untuk mendekorasi rumah Kita. Seperti bebatuan, kerang, pasir 
pantai, kayu, jerami. Pastikan elemen ini dapat digunakan untuk dekorasi sehari-hari. 
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5. Aromaterapi 
Gunakan aromaterapi beraroma bunga di dalam ruangan. Aroma ini dapat membantu tubuh dan pikiran lebih rileks. 

6. Cahaya Alami 
Biarkan cahaya alami masuk melalui tirai rumah kita. Bisa juga mengganti tirai dengan kain ringan atau material 
lainnya yang tembus cahaya. 

7. Jendela Besar 
Buatlah jendela besar, hal ini berfungsi agar udara yang masuk lebih banyak. Matikan pendingin ruangan, agar 
sirkulasi udara tetap terjaga. 

8. Dekorasi dengan Buah dan sayur 
Hiasi ruangan rumah Kita dengan buah-buahan dan sayuran imitasi. Ini merupakan tren baru dalam dekorasi interior. 
Gunakan lemon, limau, dan mint untuk inspirasi luar visual dan aromatik. 

9. Pilih bahan yang ramah lingkungan 
Pastikan Kita memilih pembersih, cat dinding, serta produk lainnya yang ramah lingkungan. Selain ramah lingkungan, 
banyak manfaat yang bisa didapat.  

 
 
 
MATERI-11: MENATA RUMAH KITA UNTUK USAHA KECIL 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
Ruang  usaha yang berada di rumah punya banyak manfaat. Diantara berbagai manfaat jika ruang usaha menyatu 
dengan rumah antara lain: kita tidak usah pergi jauh untuk ke tempat usaha, cocok buat bisnis mulu untuk 
meminimalisir penggunaan modal yang sangat besar. Tentu saja disamping punya keuntungan juga punya kerugian 
yaitu ruang pribadi harus berbagi dengan ruang usaha disamping itu kita juga tetap harus memperhatikan 
kenyamanan tetangga.  
Banyak orang yang seringkali bertanya, usaha apa yang bisa dijalankannya dari rumah? padahal saat ini ada begitu 
banyak ragam yang bisa dijalankan dari rumah. Menurut saya, usaha yang bisa dijalankan dari rumah bisa dibedakan 
2 macam berdasarkan letak strategis tidaknya sebuah rumah. 
 
Rumah Strategis  
Jika rumah memiliki letak strategis karena berada di jalan utama, maka pilihannya akan jauh lebih banyak. Kita bisa 
membuka toko, kios, dsb. Bahkan jika Kita tidak ingin terlalu repot Kita bisa menyewakan ruang tersebut. 
Rumah Tidak Strategis 
Buat Kita yang rumahnya tidak begitu strategis, tetapi ingin memanfaatkan untuk bisnis, Kita bisa memilih usaha 
disektor produksi. Misalnya, buat kerajinan tangan, sablon, penulis. Kita bisa memasarkannya melalui online shop. 
 
Ruang-ruang yang dapat dimanfaatkan untuk usaha: 
 
Memanfaatkan Halaman Belakang/ Samping Rumah 
Bagaimana memanfaatkan belakang/ samping rumah? Pilihannya juga bisa beragam. Kita bisa menggunakan untuk 
berkebun yang produktif (buah, sayur, obat ataupun tanaman hias), juga dapat untuk beternak atau budidaya ikan. 
Walau hasilnya tidak besar, karena tergantung dengan ukuran ruang yang ada, tetapi setidaknya ruang-ruang yang 
ada dirumah bisa termanfaatkan maksimal untuk menambah pendapatan. 
Memanfaatkan Teras 
Teras samping rumah dapat dimanfaatkan untuk membuka counter usaha, sedang teras depan sebaiknya tidak 
dimanfaatkan untuk meletakkan counter tapi bisa dipakai sebagai ruang peraga/ promosi. 
Memanfaatkan Garasi 
Banyak usaha besar yang dimulai dari sebuah garasi. Selain bisa disulap jadi kantor, Kita juga bisa memberdayakan 
garasi jadi warung internet misalnya atau warung kecil. Tergantung dari seberapa strategis posisi rumah Kita.  
Memanfaatkan Ruang Tamu 
Selain garasi, ruang tamu merupakan tempat yang bisa digunakan untuk usaha. Beberapa orang tidak begitu sering 
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menerima tamu. Bahkan terkadang hanya menerima tamu 1 kali dalam sebulan. itupun bukan tamu khusus, karena 
masih ada kekerabatan dekat. Jika kondisinya seperti ini, maka ruang tamu bisa diberdayakan untuk bisnis. Ruang 
tamu yang disulap jadi tempat usaha/kantor, utamanya Kita yang berbisnis tidak membutuhkan ruang untuk menggelar 
dagangan terlalu besar.  

Tips Menata Rumah untuk Tempat Usaha  

1. Faktor Kenyamanan 
Dalam merancang hunian sekaligus menjadi tempat usaha yang bisa berupa kantor, toko, warnet, atau kios, hal yang 
harus diperhatikan adalah faktor kenyamanan. Hunian merupakan ruang pribadi yang tidak sembarang orang dapat 
bebas mengaksesnya. Oleh karena itu, pastikan Sobat melakukan pembagian ruang privat dan publik secara tepat. 
Selain itu, perhatikan juga sirkulasi penghuni rumah. Agar akses antara rumah (area privat) dan ruang usaha (area 
publik) cukup mudah dilakukan, sebaiknya denah hunian direncanakan dengan matang. Nah, sirkulasi penghuni ini 
wajib diperhitungkan untuk memastikan fungsi kedua area tersebut tidak saling bercampur. 
 
2. Pemanfaatan Ruang 
Jika ingin menambahkan fungsi rumah yang telah berbentuk bangunan sebagai tempat usaha, gunakanlah area-area 
tertentu seperti carport, garasi, teras, gudang, atau loteng. Ada orang yang memanfaatkan loteng sebagai kantor 
mungil di rumah. Bila Sobat berprofesi sebagai arsitek, desainer interior, atau profesi lain yang menjual jasa, maka hal 
ini cocok untuk dilakukan. Sedangkan carport dan garasi, biasanya dimanfaatkan untuk membuka jenis usaha menjual 
barang dengan menempatkan kios. 
 
3. Perhatikan Tampilan 
Bila ingin menempatkan kios, warung, atau gerai di depan rumah, sebaiknya kita merancang desain yang menarik 
supaya mampu mengundang orang-orang yang lalu-lalang. Berikan sentuhan warna cerah dengan tata lampu yang 
terang. Barang-barang juga wajib ditata dengan rapi supaya pembeli merasa nyaman dan barang yang dibutuhkan 
bisa dicari dengan mudah tanpa harus membuang waktu lama. 
 
 
 
MATERI-12: MEMBUKA WARUNG MAKAN MINI DI HALAMAN RUMAH KITA 
Materi Diskusi/Talk Show SAKA FM dan ATA YKPN YK, Narasumber: Adibowo, Ir  (Dosen AT YKPN) 
 
USAHA RUMAH/WARUNG MAKAN 
Syarat utama untuk memulai bisnis/usaha apa saja, termasuk rumah makan adalah mempersiapkan mental untuk 
menghadapi tantangan ketakutan dan keraguan akan kegagalan. Setelah langkah pertama ini, kini menyangkut 
masalah operasional dari rencana usaha berikutnya. Masalah-masalah teknis yang menyangkut seluk beluk pekerjaan 
perlu disiapkan rapi. 
Mulai dari menghitung kemampuan diri, keterampilan yang dimiliki yang menyangkut bidang pekerjaan itu, untuk 
usaha rumah makan minimal harus mengerti masakan. Bisa pintar memasak, lebih baik lagi ahli memasak. Namun, 
untuk menjadi pengusaha restoran tidak harus menjadi ahli memasak dulu, tetapi yang terpenting adalah mampu 
mengelola usaha itu, tenaga ahli yang bisa memasak bisa direkrut. 
Persiapan dalam memulai bisnis warung/tempat makan lainnya, adalah tersedianya prasarana dan sarana. Pengertian 
tersedianya bukan berarti harus menjadi miliknya, tetapi bisa diperoleh dari meminjam atau menyewa terlebih dahulu, 
kecuali memang tersedia ruang/pekarangan yang cukup dalam rumah kita. 
Prasarana adalah hal-hal kemudahan bersifat fisik maupun non fisik yang mendukung pengoperasian sarana-sarana 
atau alat-alat. Sedangkan sarana adalah alat-alat untuk melakukan kegiatan tertentu. 
Dalam usaha rumah makan/restoran, maka yang termasuk prasarana adalah tempat yang strategis, tenaga ahli (juru 
masak), modal usaha, dan izin usaha, sedangkan bangunan/ruang makan, meja kursi, peralatan makan, peralatan 
masak, dan sebagainya adalah sarana. 
Bisnis makanan termasuk bisnis yang beresiko besar. Karena bisnis makanan beda dengan bisnis-bisnis lain. Kecuali 
yang kita jual adalah makanan kering, yang bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Namun jika yakin pangsa pasarnya 
yang bagus, maka bisnis makanan akan memberi keuntungan yang berlipat ganda. 
Dalam bisnis makanan memang kita tidak dituntut untuk bisa membuat makanan yang akan dijual tersebut. Karena 
banyak yang sukses berbisnis makanan dari mengambil makanan ditempat lain, lalu menjualnya lagi. Lalu bagi kita 
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yang pintar memasak, tetapi tidak bisa menjual, kita juga bisa menitipkannya di kantin, atau di tempat-tempat yang 
ramai pengunjung. 
Bisnis makanan bukan milik kaum wanita saja, banyak pria yang menjadi koki kelas dunia. Dan kebanyakan penjual 
makanan yang sukses adalah pria. Rasa masakannya pun tidak kalah dari masakan wanita. 
Untuk bisnis makanan, jika kita bingung memilih makanan apa yang akan dijual, kita bisa memulainya dari makanan 
kesukaan kita. Jika kita lebih berani, kita bisa memulainya dari makanan yang banyak dijual disekitar tempat kita ingin 
berjualan, dan tentunya yang banyak dibutuhkan ditempat tersebut. 
Usaha rumah makan juga sangat sensitif terhadap rasa, karena itu penting sekali ada tukang masakan yang betul-
betul ahli dibidangnya. Jual-lah masakan yang terbaik dan bermutu tinggi. Jangan coba-coba membuka rumah makan 
jika tidak ada juru masak yang hebat masakannya. 
Sebaiknya Kita juga mengurus izin usahanya. Bisa izin usaha dari RT/RW atau keamanan setempat. Namun secara 
prinsip, yang saya maksudkan adalah berbadan hukum yaitu dengan akte notaris.  
 
DESAIN RUANG MAKAN YANG MEMBANGKITKAN SELERA MAKAN 
Bicara makan, tentu saja bicara soal selera. Salah satu yang bisa menumbuhkan selera makan itu adalah ruang 
makan yang nyaman dan menggugah rasa. Untuk itu, menata ruang makan sangat penting dilakukan agar selera 
makan dan suasana yang menyenangkan bisa selalu tumbuh saat berada di tempat ini. 

1. RUANG TERBUKA 
Ruang makan yang baik idealnya berada di sekitar ruang terbuka, seperti taman atau kolam. Karena, 

suasana tersebut bisa memberi nuansa yang lega, teduh, dan nyaman. Betapa tidak, sambil menikmati hidangan 
kita pun bisa menikmati indahnya pemandangan taman atau kolam. Bila tidak ingin terlalu terbuka, bisa juga 
ditutup pintu kaca. Kesan alami, tentu saja juga akan muncul bila ruang makan ditempatkan dekat taman atau 
kolam.  

Orientasinya bisa ke arah taman samping maupun belakang. Akan menjadi bertambah santai  dan informal 
jika ada bunyi gemericik air. Selain atmosfer ruangan, saat mendesain ruang makan sebaiknya disesuaikan 
dengan luasan, lokasi yang tersedia dan gaya hidup sehari-hari yang penuh ketenangan dan kenyamanan. 

 
2. KESESUAIAN antara RUANG DAN PERABOT 

Jika sifat ruangan tersebut adalah temporer atau dapat dialihkan kegunaannya, lebih baik menggunakan 
perabot yang ringan dan mudah dipindahkan atau dilipat. Bagi perabot yang digunakan di luar ruang, gunakan 
kursi berupa material batu berbentuk kubus maupun kursi berupa papan-papan kayu atau balok kayu. Untuk alas 
tiangnya, bisa menggunakan bahan beton untuk area outdoor. Dapat juga berupa beton cor berbentuk U terbalik 
berikut mejanya. 
Untuk pemilihan furnitur yang ingin dipakai, lakukan berdasarkan kiat kepraktisan ruangan. Apakah ruangan 
tersebut indoor, semi outdoor atau outdoor. Dalam hal ini, perhatikan pemilihan bentuk meja bagian atas atau top 
table-nya, juga hindari penggunaan meja makan berkaki banyak. 
Untuk ruangan yang tidak terlalu besar, lebih baik memilih kursi makan yang tidak terlalu tinggi. Ini akan membuat 
kesan ruangan sempit. Sedangkan kaki-kakinya menggunakan bentuk yang sederhana dengan sedikit profil 
ukiran. 
Pada beberapa kasus, ruang makan biasa tersambung dengan ruang lain sebagai bagian ruang multifungsi, 
misalnya tergabung dengan ruang keluarga atau dapur dan pantry. Hal ini dapat dilakukan dengan pemilihan 
warna yang sesuai dan serasi. Namun, bukan berarti warnanya harus sama dan senada. Jadi, pemilihan warna 
yang dipilih adalah gelap, kontras dengan warna dinding yang berwarna terang-putih. 

Menata ruang makan perlu pula mempertimbangkan jumlah pengunjung yang akan ditampung. Intinya, 
ruang makan terisi dengan meja dan kursi makan. Besar meja dan jumlah kursi, akan sangat tergantung pada 
daya tampung dan luas ruang.   

Idealnya, setiap orang butuh ruang sekitar 60 cm saat duduk di kursi tanpa lengan. Sedangkan untuk kursi 
berlengan, kita harus menambahkan 5 cm setiap sisi, sehingga jadi 70 cm. Agar saat menikmati sajian makan 
bisa nyaman, paling tidak harus ada ruang sekitar 25 cm antara meja dan kursi. Dengan begitu, paha kita tidak 
perlu terjepit meja. 

 
3. LOKASI DEKAT dengan DAPUR 

Dari sisi tata ruang/lokasi ruang sebaiknya ruang makan idealnya ditempatkan di dekat dapur (pantry). Hal 
itu, bertujuan untuk memudahkan penyajian hidangan. Namun tak menutup kemungkinan pula bila ruang makan 
ditempatkan dekat ruang keluarga atau ruang tamu. Kalau ditempatkan dekat ruang keluarga atau tamu, 
sebaiknya dipisahkan dengan partisi. 
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4. DEKORASI RUANG 

Dekorasi pada ruangan makan pun bisa mempengaruhi selera makan kita. Untuk itu, dekorasi yang 
ditempatkan di dinning room ini, haruslah hal-hal yang berkaitan dengan makan. Misalnya, Kita bisa memajang 
dekorasi, lukisan atau gambar-gambar seperti sendok-garpu atau buah-buahan dan bunga. Kalau yang dipasang 
lukisan abstrak rumit dengan warna strong, mungkin sangat indah, tapi itu bisa membuat nafsu makan hilang. 
Agar ruang makan Kita tampil lebih cantik, maka tak salah bila menempatkan buket bunga di tengah meja makan. 

Warna cat di sekitar ruangan makan juga bisa mempengaruhi selera makan. Misalnya saja, bila ruangan 
rumah kita memiliki cat warna kuning, maka di ruangan makan kita bisa menggunakan warna kuning gading. Atau 
bila warna cat ruangan hijau, maka kita bisa memilih warna hijau tua untuk ruang makan. 
Meski begitu, ada pula sebagian kalangan yang menuturkan bahwa warna dengan unsur kuning mampu 
menampilkan warna appetizer atau pembangkit selera makan. Meski begitu, tak semua ruangan harus dicat 
warna kuning. Warna kuning ini bisa diterapkan pada spot-spot tertentu yang cukup terlihat. 
 
5. PENCAHAYAAN RUANG 

Selain itu, penataan ruang makan juga sangat membutuhkan adanya sirkulasi udara dan pencahayaan yang 
baik. Adanya pencahayaan (lighting) yang terencana juga mampu menciptakan suasana romantis dan kesegaran 
yang mampu membangkitkan selera makan. Kita bisa memasang lampu gantung di atas meja makan. Bisa juga 
saat makan malam, memakai lilin sebagai pencahayaan untuk menciptakan suasana makan yang 
menyenangkan. 

Ada berbagai macam gaya dalam menata ruang makan, seperti klasik, neoklasik, mediteranian, 
tradisional/etnis, dan minimalis. Saat ini yang sedang popular adalah gaya minimalis. Gaya minimalis ini biasanya 
memiliki ciri khas simpel. Gaya ini biasanya ditandai dengan meja makan kotak dan kursi berbentuk sama dengan 
detail dan cover simpel.Bila selera makan selama ini kurang, ada baiknya untuk mencoba mengubah ruang 
makan yang ada saat ini. 

 
 






