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Pertanyaan: 

Yth. Bapak Pandu di Redaksi majalah Rumahku 

Terimakasih atas terjawabnya surat saya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya 

sekaligus mohon solusi tentang persoalan kusen dan daun pintu bekas yang banyak 

terdapat di rumah saya. Mohon masukan sebaiknya barang-barang ini digunakan untuk 

apa selain hanya digunakan sesuai dengan fungsi semula, mungkin Bapak dapat 

memberikan saran ide yang lebih baik terkait dengan hal ini. 

Terimakasih.  

 

M.Samuel - Jakarta 

 

Jawaban: 

Yth. Bapak Samuel di Jakarta Salam hormat dan terimakasih sudah bersurat di Majalah 

Rumahku. Ide-ide menarik tentu saja dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

elemen yang berfungsi memiliki nilai guna maupun dekoratif. Berkaitan dengan 

pertanyaan Bapak saya menyampaikan beberapa ide berikut: 

1. Kusen pintu maupun jendela yang ukurannya masih cukup besar dapat digunakan 

sebagai jalusi yang berukuran lebih kecil, dengan memanfaatkan kayu yang masih 

cukup baik dan kuat.  

2. Kusen dapat juga dimanfaatkan menjadi rangka perabot, rangka plafon, atau 

rangka untuk konstruksi atap selama keadaan kayu masih baik dan terawat. 

Standart kusen di Indonesia berukuran besar kayu rata-rata 6cm X 14 cm, artinya 

bahwa besaran ini masih memungkinkan digunakan sebagai rangka konstruksi. 

Pada beberapa kasus kusen bekas dapat dibelah dan dipotong menjadi ukuran 

yang lebih kecil. 

3. Daun pintu yang masih dalam kondisi yang baik namun desainnya sudah tidak 

sesuai dengan yang diinginkan dapat dimanfaatkan untuk dinding partisi ruang 

dengan mengcovernya kembali menggunakan multiplek sehingga permukaannya 

menjadi rata dan dapat difinishing sesuai dengan yang diinginkan. Daun pintu 

yang digunakan kembali berfungsi sebagai bahan pengisi dinding menggantikan 

gypsum atau batubata konvensional.  

4. Daun pintu dapat digunakan sebagai meja makan dengan menyesuaikan besaran 

meja yang diinginkan dengan pengerjaan menggunakan elemen-elemen daun 

pintu bekas melalui serangkaian upaya perombakan dan perakitan kembali 

komponen-komponen pintu. Desain yang dikerjakan dan diperoleh tentu saja 

berhubungan dengan bentukan daun pintu bekas yang ada. 

Demikian saya sampaikan beberapa usulan penggunaan kusen dan daun pintu bekas, 

semoga menjadi saran yang bermanfaat sekaligus kreatif dan menantang dalam 

pengerjaannya. Terimakasih.  

 

Salam 

Pandu- Redaksi Majalah Rumahku 



 
Sumber gambar ilustrasi: http://1.bp.blogspot.com/-
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