
Merancang Koridor Indoor 

 di Area Outdoor Belakang Rumah  
  

Pertanyaan 

Redaksi yang terhormat, 

Kami memiliki halaman di belakang  rumah yang berukuran 10X2 meter. Halaman ini 

berada di dalam rumah namun masih dapat terkena sinar matahari langsung dan air 

hujan juga dapat masuk di area ini. Saya ingin mendapatkan masukan terkait dengan 

pengaturan lantai koridor agar fungsinya dapat disesuaikan dengan keinginan kami 

yaitu agar kami tetap memiliki ruang indoor bernuansa outdoor.Mohon masukan Bapak, 

terimakasih saya ucapkan. 

Jarot Legowo- Yogyakarta 

 

Jawaban 

Terimakasih Bapak Jarot Legowo atas pertanyaan yang telah disampaikan.  

Sesuai dengan gambar  denah rumah yang Bapak kirimkan saya menyampaikan beberapa 

masukan terkait dengan apa yang Bapak inginkan sebagai berikut: 

1. Agar mendapatkan suasana outdoor di dalam rumah, saya menyarankan agar 

menggunakan material-material outdoor seperti batu alam dan berbagai material 

lain yang mencitrakan suasana outdoor. 

2. Ruang di belakang rumah Bapak hanya memiliki lebar 185 cm , oleh karenanya  

saya menyarankan agar tidak terlalu banyak diletakkan benda-benda yang terlalu 

besar karena akan menghalangi alur sirkulasi di belakang rumah. Sebaiknya di 

area ini hanya digunakan untuk meletakkan pot tanaman sekaligus dapat berfungsi 

menjadi peneduh ruangan. Bapak dapat menanam tanaman berukuran besar dan 

berdaun lebat sehingga menjadi peneduh yang baik. 

3. Lantai koridor / perkerasan lantai,  menggunakan batu alam yang bertekstur kasar, 

Bapak dapat menggunakan batu gilang yang tidak mudah berlumut dengan tekstur 

kasar sehingga akan mempermudah pergerakan sirkulasi dalam berjalan dan 

beraktifitas. Bagian samping perkerasan menggunakan batu koral yang hanya 

disebarkan untuk menjadi resapan air pada saat hujan. 

4. Area ini dapat Bapak pergunakan sebagai ruang bersantai dan berkumpul bersama 

keluarga, karena dengan desain ini area di belakang rumah tidak lagi kotor dan 

becek pada saat hujan.  

Demikian yang dapat saya sampaikan untuk memberikan gambaran solusi awal dari  

permasalahan yang Bapak sampaikan. Saya sertakan juga alternatif desain yang sekiranya 

dapat Bapak pergunakan. Kiranya hal ini dapat bermanfaat. Terimakasih. 

 

Salam Redaksi – Pandu 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


