
Menentukan Ukuran Pintu 
Pertanyaan : 

Yth. Redaksi Konsultasi Interior Majalah Rumahku 

Saya sedang membangun sebuah rumah, di sebuah kawasan di Bogor. Saat ini saya ingin 

menanyakan  tentang bagaimana menentukan ukuran tinggi dan lebar pintu yang 

sebenarnya. Mohon masukan Bapak terkait dengan hal ini. 

Terimakasih. 

Gunawan-Bogor   

 

Jawaban: 

Terimakasih bapak Gunawan yang sudah bergabung dalam Majalah Rumahku. 

Memang dalam menentukan ukuran pintu yang digunakan sebagai rumah tinggal tidak 

dapat hanya dengan menempatkan pintu dengan ukuran yang sama begitu saja. Ukuran-

ukuran pintu sebenarnya sangat menetukan posisi dan fungsi pintu yang digunakan dalam 

rumah tersebut. Agar lebih mudah sebaiknya beberapa panduan jenis pintu yang dapat 

diterapkan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pintu Kamar  berukuran lebar antara 80-90 cm dengan ketinggian 190-220 cm. 

Ukuran tersebut digunakan sebagai patokan agar pergerakan keluar masuk dengan 

membawa barang ke dalam kamar dapat dilakukan dengan mudah. 

2. Pintu Toilet  berukuran lebar antara 70-80 cm dengan ketinggian 190-200 cm. 

Ukuran tersebut digunakan karena aktivitas di dalam kamar mandi tidak sesering 

di kamar (kecuali toilet di ruang publik). Pergerakan keluar masuk dalam toilet 

tidak seperti di dalam kamar yang sering membawa keluar masuk barang yang 

memerlukan space lebar. 

3. Pintu Gudang berukuran lebar antara 90-120cm dengan ketinggian 190-250 cm. 

Ukuran tersebut digunakan sebagai patokan agar pergerakan keluar masuk dengan 

membawa barang, memindahkan dan mobilisasi barang-barang berukuran besar 

dan panjang dapat dengan mudah dilakukan. Adakalanya pintu Gudang digunakan 

dua daun pintu yang berbeda ukuran. Satu daun pintu berukuran 60 cm, 

sedangkan daun pintu yang lain berukuran antara 120-150cm, hal ini bertujuan 

untuk menyediakan bukaan pintu sesuai yang diperlukan. 

4. Pintu Utama  yang merupakan pintu masuk ke dalam rumah, berukuran lebar 

antara 120- 200cm. Dengan ketinggian antara 200-250cm. Pintu ini pada 

umumnya dilengkapi dengan jendela ( Kupu Tarung) untuk mempercantik 

penampilan pintu. Pada umumnya jenis pintu Utama lebih berfungsi untuk transit 

para penghuni rumah, selain untuk keluar masuk barang yang relatif banyak dan 

besar, oleh karenanya ukurannya harus disesuaikan dengan ukuran barang dan 

perabot yang akan masuk ke dalam rumah. 

5. Pintu Garasi, berukuran sesuai dengan mobil yang akan diparkir di area Garasi. 

Saya menyarankan lebih baik pintu garasi dibuat dengan ukuran  lebar minimal 

350 cm dengan ketinggian 300 cm. Hal ini memudahkan mobil dengan beragam 

jenis termasuk pickup kecil bermuatan dapat masuk ke dalam Garasi. 

Demikian masukan dan saran dari saya, semoga dapat memberikan solusi dan penjelasan 

yang baik kepada Bapak. Terimakasih.  

Pandu-Redaksi Konsultasi Interior Majalah Rumahku 

 



 
Ilustrasi ukuran Pintu Kamar 

 
Ilustrasi Ukuran Pintu Gudang 



 
Ilustrasi Ukuran Pintu Toilet 


