
Assesories di Area Tangga 

 
Pertanyaan : 

Yth. Bp. Pandu di Redaksi Majalah Rumahku 

Saya senang sekali menghiasi rumah saya dengan berbagai barang koleksi. Berbagai 

ruang sudah saya gunakan untuk menempatkan assesories. Ada satu hal yang cukup sulit 

buat saya, saya ingin menempatkan assesories dan benda-benda koleksi saya di tangga, 

apakah ini memungkinkan atau bagaimana seharusnya, mohon saran dan masukan 

Bapak. 

Terimakasih. 

 

Mukmin Kristanto- Bangka 

 

 

Jawaban: 

Bapak Mukmin di Bangka, terimakasih sudah bersurat di Rubrik Konsultasi Interior. 

Memang untuk menempatkan assesories dan benda koleksi tentu saja tidak bias 

disembarang tempat. Apabila ruang0ruang tersebut terlalu penuh dengan assesories tentu 

saya tidak akan nyaman dilihat, bahkan akan membuat aktifitas tidak nyaman. 

Penyusunan benda dekoratif atau assesories dapat dilakukan dengan memperhatikan: 

1. Benda dekoratif terlebih dahulu harus digolongkan sesuai dengan peletakkannya, 

di lantai, dinding, atau plafon. Hal ini penting supaya mempermudah pemasangan 

dan perawatannya. 

2. Khusus untuk peletakkan di bagian tangga, Bapak mesti memperhatikan bahwa 

tangga adalah jalur sirkulasi utama dari atas ke bawah dan sebaliknya. Oleh 

karenanya peletakan assesories harus tetapa mengutamakan aktifitas orang yang 

berjalan di area tersebut , termasuk ketika membawa barang. 

3. Saya menyarankan, Bapak menggunakan assesories dinding saja seperti lukisan 

atau relief, atau dapat juga dengan memberi lubang pada dinding sehingga 

beberapa barang  seperti kerajinan kayu dan logam dapat diletakkan di sana, 

khusus hal ini Bapak harus mempertimbangkan model tangga dan luasan step 

area, karena benda-benda tersebut apabila tersentuh akan mudah bergoyang 

bahkan pecah. ( untuk  benda jenis tembikar sebaiknya pada bagian bawah perlu 

di beri double tape spon agar lebih rekat) 

4. Hindari meletakkan pot bunga atau guci besar atau benda hias lainnya yang 

terbuat dari gerabah/porcelain karena akan sangat rentan terhadap gerakan dan 

aktifitas yang terjadi secara spontan dan mendadak. 

5. Pastikan bahwa ada pencahayaan yang baik di sekitar area sirkulasi tangga untuk 

mempermudah pergerakkan aktifitas siapapun yang menggunakan tangga. 

 

Demikian beberapa hal sederhana yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat berkenan 

dan memberikan solusi yang baik. Selamat menghias area tangga.  

 

Salam 

Pandu- Rubrik Konsultasi Interior  

Redaksi Majalah Rumahku 



 

 
 

 


