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Sekat merupakan alternatif utama jika ingin menambah ruang pada sebuah rumah. Tapi di sisi 

lain, sekat bisa membuat hunian terasa sempit. Terlebih jika rumah tersebut berukuran kecil 

atau mungil, sekat malah bisa membuat rumah terasa sesak. Maka itu, dalam hal ini Anda 

harus teliti memilih jenis sekat. Pilih yang bisa membagi ruang, tapi tidak mempersempit 

ruangan. Beberapa jenis sekat yang dimaksud antara lain: 

 

Sekat berongga 

Sekat berongga bisa berupa untaian ornamen atau beberapa partisi kecil seperti kawat, yang 

menggantung dari atas ke bawah. Sekat ini juga bisa dikombinasikan dengan tanaman supaya 

terlihat lebih menarik. Dengan sekat model ini, ruangan bisa terbagi tanpa mengurangi luas 

ruangan. Soalnya, sekat terbilang ringan dan mudah dipindahkan. 

Sekat tanaman 

Tanaman hias Sansevierla atau lebih dikenal sebagai lidah mertua, sudah dikenal sebagai 

tanaman hias yang cocok untuk mempercantik rumah. Selain mudah dirawat, tanaman lidah 

mertua ini hanya membutuhkan sedikit air dan cahaya matahari untuk bertahan hidup. Coba 

letakkan tanaman lidah mertua dibalik sofa ruang tamu. Pilihlah lidah mertua dengan panjang 

lebih dari 30 cm daripada tinggi sofa. Ini untuk mendapatkan kesan sekat ruang tamu yang 

Anda inginkan. Tekstur lidah mertua yang rapat dan tebal akan membatasi pandangan dari 

ruang tamu, sekaligus membuat ruangan terasa lebih asri. 

Sekat indah dari manik 

Tirai indah yang terbuat dari manik tidak hanya membatasi pandangan dari arah ruang tamu, 

tapi juga menjadi sekat ruangan yang tepat kalau Anda tidak mau ruangan atau interior rumah 

terasa sempit dan sesak. Kalau Anda merasa tidak cocok dengan desain manik sebagai tirai 

sekat ruang tamu, bisa juga memakai tirai dari kerang laut. 

Sekat tidak selalu memakan banyak tempat sehingga membuat ruangan lebih sempit. 

Terlebih, ada banyak model dan jenis sekat yang bisa digunakan sekarang ini. Tinggal butuh 

sedikit ide kreatif dan tata letak sekat yang tepat, maka ruangan yang terbagi dengan partisi 

itu pun tidak akan kehilangan luasnya sama sekali. Bahkan untuk rumah mungil sekalipun, 

pemasangan sekat seperti ini tidak akan membuat hunian semakin sesak. Nah, melanjutkan 

artikel sebelumnya, beberapa jenis sekat yang dimaksud antara lain: 

Sekat pintu geser berkaca 

Pintu geser bisa menjadi solusi kreatif kalau Anda menginginkan sekat ruang yang fleksibel. 

Anda bisa membuka pintu saat ingin membiarkan udara bebas masuk atau membutuhklan 

ruangan yang lega, atau menutupnya saat ingin mendapatkan privasi di dalam ruangan lain. 

Elemen kaca yang menempel pada pintu pun tidak akan memberikan kesan sempit, namun 

sebaliknya karena membebaskan pandangan. 

Sekat rak buku 

Sekat ruang dengan menggunakan rak buku menjadi solusi pintar sekaligus multi fungsi. 
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Dikatakan multifungsi karena sekat tersebut juga bisa dijadikan sebagai tempat menyimpan 

buku. Ruangan di antara sekat pun tidak akan terasa sempit karena rak buku tidak akan 

sepenuhnya menutupi pandangan, namun tetap memberikan privasi. 

Sekat tirai bambu 

Terakhir, Anda bisa menggunakan tirai bambu sebagai sekat jika tidak ingin mengurangi luas 

ruangan yang terbagi dua. Soalnya, tirai bambu merupakan sekat yang ringan dan bisa 

dipindah atau dilipat. Di sisi lain, sekat ini tidak mengizinkan pandangan menembusnya 

sehingga mampu memberi privasi. Sederhana namun fungsional, bukan? Terlebih, sekat ini 

tipis sehingga tidak memakan banyak tempat. 
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