
Denah Ruangan 

 
A. Ruang tamu : tidak ada perubahan. 
B. Ruang kamar utama : difungsikan menjadi kamar anak. Pintu original 
dipindahkan jadi bersebelahan dengan ruangan H. Ruangan M akan difungsikan 
menjadi kamar mandi sharing. 
C. Ruang keluarga : tidak ada perubahan 
D. Kamar mandi : akan dibongkar untuk dirubah menjadi lorong menuju pintu 
kamar H dan kamar M 
E. Kamar tidur : Akan diperluas dari ukuran 3x2.56 m menjadi 4x5m (1.46 m 
panjang diambil dari teras dan 2 m diambil dari tanah lebih disamping). Pintu 
masuk tidak dirubah (ada masukan lain ???). Rencana dikamar utama ada lemari 
tempel (kalo bisa dibantu desingnya), jendela lebar (2mx2m ???) menghadap 
taman belakang dan jendela menghadap tanah lebih disamping (rencananya tanah 
lebih disamping dijadikan jalan, didepan dibuat pintu. Kamar mandi utama dilokasi I. 
F. Ruangan dapur dan makan : Pintu teras di bongkar, tempat cuci piring dibongkar 
(ada rencana kedepan untuk membuat kicthenset), dan lokasi cuci piring dibuat 
pintu lebar (seperti pintu teras). 
G. Taman : Masih bingung apa akan dibiarkan menjadi taman (karena ada jendela 
didapur menghadap taman G. Ada ide ???? 
H. Ruang anak 2 : Bangun baru 3x3m. Jendela menghadap luar dan disamping jalan. 
Pintu bersebelahan dengan kamar B. Ruang M untuk kamar mandi sharing. 
I. Kamar mandi utama : Ukuran mungkin 2x2 ???? . ukuran yg cukup lega dan rapi 
untuk ada bathtube, shower (shower terpisah dengan bathtube), closet dan 
wastafel 
J. Taman belakang : ukuran menjadi +/- 2mx3.5 m. Tembok disamping tanah 
kosong dibobol. 
L. Ruangan lantai 2 : tinggal dipertebal dak yg ada. Rencana akan dibangun kamar 
pembantu 2mx2m, ruang cuci baju dan jemuran. Masih bingung penempatan 
tangga menuju lantai 2. 
M. Kamar mandi sharing untuk kamar anak B dan kamar anak H  
N. Pintu menuju ke taman belakang. Rencananya akan ditanami rumput sampai 
kebelakang. 
 
Yg masih bingung/butuh ide : 

1. Masih ada ruangan yg bingung akan ditempatkan dimana  
a. kamar mandi tamu. (Rencana penempatan ditaman G atau taman H. Ada 

ide ???? 
b. Gudang (Apa ditempatkan di lantai 2 ???) 

2. Ruang kamar H, Apa perlu dirubah ukuran agar kamar mandi sharing M tidak 
banyak mengambil space kamar B, jadi design bisa saja dirubah. 
3. Ruangan (E) kamar tidur utama, butuh ide untuk tata letak pintu kamar mandi I dan 
posisi lemari tempel. 
4. Ukuran kamar mandi Utama (I) 


