
Dapur  Minimalis  

Nuansa Hitam Putih 
Pertanyaan: 

Saya ingin memiliki sebuah dapur bernuansa hitam  putih yang berkesan minimalis. Ruangan 

yang saya miliki berukuran 350 X 500 cm. Saya berkeinginan agar ruangan tersebut dapat 

sekaligus berfungsi sebagai ruang makan dan ruang keluarga. Mohon saran dan usulan desain 

terkait dengan hal tersebut. 

Utomo- Surabaya 

 

Jawaban: 

Yth. Bapak Utomo di Surabaya. 

Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan, saya mengusulkan sebagai berikut: 

1. Luasan ruang yang Bapak miliki tentu saja  dapat digunakan sebagai ruang Dapur, ruang 

Keluarga dan  sekaligus ruang Makan seperti yang Bapak inginkan. Hanya saja untuk 3 

kepentingan ini, Bapak dan keluarga tidak bias melakukan semua kegiatan tersebut 

dalam waktu bersamaan. Saya menyarankan kegiatan bersantai, makan  dan masak di 

lakukan dengan jadwal yang berbeda sehingga kenyamanan gerak dapat lebih dirasakan. 

2. Saya mengusulkan Bapak  membuat dimensi kitchen setnya berukuran 80-85 untuk 

cabinet bawah, 60 untuk back wall, dan 60 untuk cabinet atas. Ukuran ini biasanya 

menjadi ukuran standar sehingga harga material dapat ditekan. Kabinet bawah dapat 

difungsikan sebagai tempat LPG, piring, sendok dan perlengkapan memasak, serta  dan 

oven roti, sedangkan cabinet atas sebagai tempat bumbu dan perlengkapan dapur. 

3. Back wall dan top kitchen table dapat menggunakan stainless atau batu granit alam, 

tinggal menyesuaikan desain dan harga. Kedua material ini mudah dibersihkan dan 

nyaman untuk kegiatan memasak.    

4. Kitchen Zink dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, ada yang memiliki 1  atau 2 wadah 

penampung air untuk mencuci.  

5. Pada bagian cabinet saya menyarankan agar desain dapat tampil minimalis dan bersih 

serta sesuai dengan nuansa hitam putih yang diharapkan, Bapak dapat menggunakan 

HPL yang tersedia dalam berbagai motif dan pilihan. 

6. Jangan lupa melengkapi kitchen ini dengan  cooker hook exauster, agar udara kotor dari 

dapur dapat terserap keluar dengan cepat. Demikian pula perhatikan system 

penerangan utama dan penerangan dekoratif untuk menambah penampilan Dapur lebih 

cantik. 

Demikian saran dan masukan desain yang dapat saya berikan. Saya juga menyertakan desain 

sebagai ilustrasi untuk memudahkan Bapak memahami ulasan saya. 

Salam- Pandu 



 
 



 

 
 


