
Menata Pola Lantai  

 
Pertanyaan: 

Yth. Redaksi Majalah Rumahku 

Mohon masukan terkait bagaimana membuat pola lantai rumah supaya  dapat 

memberikan kesan yang baik dan sesuai dengan suasana di dalam rumah. Saya ingin 

mendapatkan arahan tentang aturan dan cara-cara yang tepat dalam menentukan pola 

lantai yang benar. Terimakasih 

 

Salim – Sulawesi Utara 

 

Jawaban: 
Terimakasih Bapak Salim atas pertanyaan yang telah disampaikan, 

Membuat pola lantai di dalam rumah perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 

1. Susunan layout ruangan yang akan dibuat polanya, harus diperhatikan, agar 

bentuk pola lantai yang dihasilkan sesuai dan tidak bertentangan dengan benda-

benda yang terletak di atasnya. Seringkali banyak orang membuat pola lantai 

demikian indah, namun setelah perabotan diletakkan, pola tersebut justru tidak 

terlihat karena tertutup bermacam  perabotan. 

2. Pola lantai pertama-tama selalu disusun berdasarkan tujuan fungsi. Pola lantai 

seperti misalnya pada koridor ruangan dibuat untuk tujuan mengarahkan sirkulasi 

orang yang berjalan di atasnya, mempertegas benda perabotan yang berada di 

atasnya, memberikan tanda perpindahan tempat dari area satu dengan area yang 

lain. 

3. Pola lantai yang dibuat untuk tujuan dekoratif  secara desain berbentuk pola garis, 

lengkung, susunan mosaik, bunga atau bentuk- bentuk lain yang berfungsi 

menghiasi bagian dasar ruangan supaya terlihat lebih menarik. 

4. Pola lantai dapat juga didesain untuk simbolisasi di dalam ruang. Hal ini terlihat 

seperti dalam ide membuat pola logo sebuah perusahaan, pola simbol yin yang 

dalam ruang semadi yoga, atau pola lantai berbentuk lambang-lambang tertentu 

untuk tujuan simbol kenegaraan, intitusi, keagamaan dan lain sebagainya. 

5. Pola lantai  pada dasarnya memang tidak seharusnya dikerjakan hanya dengan 

tujuan karena keinginan pemilik rumah agar “ada pola lantai di dalam rumah” 

tetapi lebih di dasarkan pada fungsi-fungsi tersebut sehingga keberadaannya 

memberikan suport yang baik di dalam ruang. 

6. Membuat pola lantai juga dapat dilakukan dengan menggunakan material yang 

sejenis atau dengan material lain yang berlawanan jenisnya. Selain itu pola lantai 

dapat dipadukan juga dengan menempatkan tekture material yang kasar dan halus 

bersama-sama dalam satu pola untuk memberikan kesan yang unik dan berbeda.   

 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertimbangan-

pertimbangan ketika kita akan membuat pola lantai. Saya sertakan juga beberapa desain 

pola lantai untuk mempermudah Bapak memahami apa yang saya sampaikan. 

Termakasih. 

 

Pandu - Redaksi Konsultasi Interior Majalah Rumahku 



 
Pola lantai yang berfungsi sebagai dekoratif dan penanda area di 
dalam ruang. ( sumber: internet) 

 
Pola lantai yang berfungsi sebagai dekoratif dan penanda area di 

dalam ruang. ( sumber: internet) 



  
Pola lantai yang berfungsi sebagai simbolisasi dan aspek dekoratif 

di dalam ruang. ( sumber: internet) 

  
Pola lantai yang berfungsi sebagai petunjuk area dalam koridor  di 

dalam ruang. ( sumber: internet) 

 


