
Jual Karpet Masjid Jakarta: Solusi Masjid Indah, Nyaman, dan 

Rapi 

Karpet masjid sejatinya bukan hanya menjadi sebuah alas lantai, melainkan juga berfungsi 

sebagai alas salat dan salah satu elemen yang dapat memperindah masjid. Karpet masjid 

yang baik juga menentukan kenyamanan ibadah di masjid. Karena memiliki berbagai 

fungsi, karpet masjid harus dipilih dengan hati-hati. 

Anda harus mempertimbangkan semua aspek dari mulai bahan, ukuran, warna, motif, cara 

pemasangan, hingga cara perawatan karpet masjid. Apalagi, tidak sedikit toko yang jual 

karpet masjid jakarta. Maka dari itu, Anda harus menemukan ahlinya dalam persoalan 

karpet masjid ini. 

Mengenal Jenis Bahan Karpet Masjid 

Salah satu karpet yang paling terkenal adalah buatan Turki. Bahan yang tebal serta motif 

yang indah menjadi andalan karpet masjid impor tersebut. Walaupun begitu, karpet lokal 

Indonesia saat ini juga sudah memiliki kualitas yang bersaing. Sebelum menentukan 

pilihan, kenali beberapa jenis bahan yang biasa dipakai pada karpet masjid berikut: 

• Polipropilena 

Bahan ini termasuk bahan yang paling sering digunakan pada karpet masjid. 

Polipropilena adalah bahan kimia sintetis yang berupa polimer. Beberapa kelebihan 

bahan ini adalah tidak mudah bernoda, memiliki kepadatan yang pas dan tidak 

berbekas tapak ketika diinjak, memiliki warna yang beragam, serta memiliki harga 

yang murah.  

• Wol 

Kualitas karpet masjid yang terbuat dari wol sebenarnya juga bergantung dari asal 

wol tersebut. Karena merupakan bahan alami, ada beberapa daerah yang memang 

terkenal sebagai produsen wol alami dengan kualitas tinggi. Salah satu negara yang 

memiliki bahan wol paling baik adalah New Zealand. 



Kelebihan karpet dengan bahan wol adalah tahan api dan ramah lingkungan. Selain 

itu, karpet juga tidak mudah berbekas walaupun diinjak. Walaupun begitu, bahan ini 

cenderung lebih sulit dibersihkan dan seratnya bisa beterbangan sehingga tidak 

baik untuk orang yang memiliki alergi.  

• Nilon 

Hampir mirip dengan polipropilena, nilon juga merupakan bahan polimer sintetis. 

Bahan nilon memiliki daya serap yang lambat sehingga lebih tahan terhadap noda. 

Selain itu, bahan ini juga lebih tahan lama dan tahan terhadap cuaca.  

Ketiga bahan tersebut adalah bahan yang paling sering digunakan pada karpet masjid 

Jakarta. Beberapa karpet lain juga mungkin memiliki campuran bahan-bahan di atas 

ditambah dengan bahan lain seperti kasmir dan poliester untuk menciptakan karpet yang 

empuk, lembut, dan tahan lama.  

Biasanya, karpet masjid dengan bahan wol alami akan lebih mahal dibandingkan dengan 

karpet masjid berbahan polimer sintetis. Maka dari itu, Anda pun tidak boleh tertipu oleh 

harga jual karpet masjid jakarta yang tidak sesuai. Pelajari jenis bahan dan harga yang 

biasa ada di pasaran untuk mengetahui berapa harga yang pantas Anda bayar untuk karpet 

yang Anda pilih. 

Mengetahui Ukuran Standar Karpet Masjid 

Biasanya, karpet masjid dijual dalam bentuk gulungan. Satu gulung atau satu rol karpet 

sudah memiliki ukuran standarnya masing-masing. Untuk standar internasional, lebar 

karpet masjid adalah 120 cm.  

Sementara itu, untuk pilihan panjang, ada pilihan 6, 12, 18, dan 30 meter. Untuk 

memudahkan pemasangan, biasanya yang paling sering digunakan adalah karpet masjid 

dengan panjang 6 meter. Karena dijual dalam bentuk gulungan, beberapa produsen jual 

karpet masjid jakarta menentukan jumlah minimum pembelian karpet masjid untuk 

memudahkan pengiriman.  



Ukuran 6 x 1,2 meter adalah ukuran umum karpet masjid di Indonesia. Jika ternyata masjid 

yang Anda kelola memiliki banyak sudut dan pilar, kemungkinan Anda harus membeli 

karpet masjid tambahan untuk menutupi bagian lantai yang tidak tercakup oleh ukuran 

standar karpet masjid.   

Sebenarnya ada juga karpet yang memiliki lebar 1 meter dan panjang kurang dari 6 meter, 

namun terkadang ukuran ini dianggap terlalu kecil. Karpet masjid dengan ukuran kecil 

biasa digunakan untuk surau atau musala. 

Karpet Masjid Bermotif Sajadah, Alas Lantai Berfungsi Ganda 

Tentu saja, karpet masjid bukan hanya berfungsi sebagai alas lantai tetapi juga alas salat 

alias sajadah. Produsen jual karpet masjid jakarta biasanya sudah memiliki motif sajadah 

yang bisa Anda pilih. Motif sajadah bisa berarti karpet dibagi ukuran sesuai sajadah 

perorangan dan dibatasi oleh motif pilar atau lis. Ada juga karpet dengan motif lis ukiran 

khas Timur Tengah dengan sentuhan modern untuk masjid dengan interior minimalis.  

Lis tepi dengan motif ukiran memang sering ditemukan pada karpet masjid. Lis sering kali 

menjadi batasan antar saf dan terletak di bagian kaki ketika digunakan untuk salat.  

Biasanya, semakin rumit motif, semakin tinggi pula harga karpet.  

Sementara untuk warna, biasanya warna karpet masjid memiliki warna netral dan cerah 

namun elegan seperti merah, hijau, dan biru. Biasanya, yang paling sering digunakan 

adalah karpet masjid warna merah atau warna hijau dengan kombinasi aksen berwarna 

kuning atau emas. Apa pun motif dan warna yang Anda pilih, semuanya bisa Anda temukan 

di Liniaji.com sekarang juga.  

Bagaimana Memilih Karpet Masjid yang Baik? 

Dalam memilih karpet masjid yang baik, Anda harus mempertimbangkan semua aspek. 

Selain kualitas, harga dan pelayanan tentu juga harus masuk dalam pertimbangan Anda. 

Carilah produsen jual karpet masjid jakarta yang profesional serta melayani Anda 

dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan pada saat membeli 

karpet masjid: 



• Kualitas Fisik Karpet Masjid 

Dari segi bahan, pilihlah bahan yang memiliki ketebalan, warna, dan motif yang 

sesuai dengan interior masjid. Ini agar estetika masjid tetap terjaga. Anda bisa 

memilih bahan karpet impor atau lokal sesuai dengan kebutuhan dan bujet masjid. 

Biasanya, bahan karpet impor akan sedikit lebih mahal dibandingkan karpet masjid 

lokal. Walaupun begitu, Anda juga bisa menemukan karpet masjid lokal yang 

berkualitas. Sebaiknya, perhatikan spesifikasi dan jangan sungkan untuk bertanya 

pada produsen jual karpet masjid jakarta untuk mendapatkan informasi lebih.  

• Pelayanan Toko 

Salah satu pelayanan yang perlu Anda cari dari penyedia jual karpet masjid 

jakarta adalah layanan pengukuran. Ini sangat penting terutama jika ukuran masjid 

termasuk besar. Biasanya, karpet masjid dijual secara gulungan atau per rol.  

Namun, setiap rol tidak memiliki panjang dan lebar yang sama. Inilah mengapa 

Anda perlu meminta penyedia karpet masjid untuk melakukan pengukuran. Selain 

itu, toko juga harus bersedia memberikan layanan pemasangan karpet masjid.  

• Pemasangan Karpet Masjid 

Untuk masjid yang berukuran kecil, karpet mungkin bisa Anda pasang sendiri 

dengan mudah. Namun untuk masjid yang sedikit besar, sebaiknya Anda meminta 

sarana atau bantuan dari penjual.  

Terlebih lagi jika Anda memilih karpet dengan gulungan yang panjang. Semakin 

panjang gulungan, semakin sulit memasang karpet sendiri. Dibutuhkan teknik dan 

bantuan orang yang sudah berpengalaman dalam memasang karpet masjid. 

• Pemeliharaan Karpet Masjid 

Pemeliharaan karpet masjid bisa mencakup pembersihan dan pencucian. Karena 

besar dan memiliki bahan khusus, sebaiknya Anda melakukan konsultasi dengan 

produsen jual karpet masjid jakarta untuk mengetahui tetang cara perawatan 

karpet masjid.  



Untuk meringankan pekerjaan, Anda juga bisa memilih karpet masjid dengan bahan 

yang mudah untuk dirawat. Selain itu, sebaiknya hindari memilih warna yang terang 

agar karpet tidak lekas terlihat kotor.  

Karena akan dipakai dalam jangka waktu yang panjang, sebaiknya kedepankan kualitas 

dibandingkan harga. Harga yang sedikit lebih mahal sering kali berbanding lurus dengan 

kualitas yang lebih baik. Nyatanya, karpet masjid berkualitas akan lebih tahan lama serta 

tidak mudah rusak walaupun masjid ramai oleh jemaah.  

Percayakan Pemasangan Karpet Masjid kepada Ahlinya 

Pada dasarnya, tingkat kesulitan pemasangan karpet masjid dipengaruhi oleh ukuran dan 

denah masjid. Beberapa masjid memiliki denah yang kurang simetris karena letak kiblat 

yang tidak sesuai dengan bentuk bangunan. Selain itu, masjid juga mungkin memiliki 

banyak pilar sehingga karpet tidak bisa dibongkar dan pasang dengan mudah. 

Dengan denah yang rumit, Anda perlu mendatangkan ahli karpet masjid seperti Liniaji.com 

jika Anda ingin karpet menutupi seluruh permukaan masjid. Sementara itu, masjid dengan 

denah sederhana bisa memilh karpet masjid gulungan yang bisa dibongkar pasang.  

Karpet masjid gulungan akan lebih mudah dipindah dan dibersihkan karena hanya berupa 

karpet rol yang bisa digulung dan dipasang kembali kapan saja. Kekurangan dari karpet 

yang berupa gulungan ini adalah karpet bisa gampang bergeser kecuali karpet yang Anda 

pilih memiliki karet di balik permukaannya. 

Bagaimana pun denah masjid, ada baiknya Anda memesan karpet sekaligus jasa 

pemasangannya. Bukan hanya jual karpet masjid jakarta, Liniaji.com juga dapat 

memabntu Anda dalam pemasangan karpet masjid dengan berbagai bentuk. 

Untuk memenuhi kebutuhan masjid, tim dari Liniaji.com bahkan bisa datang dan 

membawa mesin pemotong dan penjahit karpet. Dengan begitu, sudut-sudut masjid yang 

tidak bisa dicapai oleh karpet rol bisa diberikan potongan tambahan dengan rapi sesuai 

ukuran dan bidang lantai.  

Begini Cara Merawat Karpet Masjid yang Benar 



Dengan bahan, ketebalan, dan luas karpet yang beragam, perawatan karpet masjid pun 

memiliki tata caranya tersendiri. Perawatan karpet masjid mencakup kebersihan dan 

keawetan karpet. Karena digunakan untuk beribadah, kebersihan dan kerapiannya harus 

tetap terjaga.  

Petugas atau pengurus masjid bisa bergantian melakukan tugas untuk membersihkan 

karpet masjid. Setidaknya ada tiga macam perawatan yang perlu Anda lakukan terhadap 

karpet masjid yaitu perawatan harian, mingguan, serta bulanan. 

1. Perawatan Harian 

Setiap hari, perlu dilakukan penyedotan debu pada karpet terutama pada masjid 

yang sering digunakan oleh jemaah. Penyedotan debu bisa dilakukan dengan 

menggunakan alat vacuum cleaner yang agak besar untuk menghemat waktu 

pekerjaan.  

Jika terdapat noda tumpahan air seperti kopi, teh, susu, atau jus, sebaiknya tutupi 

area noda menggunakan kain yang menyerap air. Setelah noda terserap ke dalam 

kain, barulah Anda bisa menyikat bagian yang terkena noda. Segera keringkan area 

menggunakan vaccum cleaner agar noda tidak membandel.  

Sedikit agak sulit untuk menghilangkan noda di karpet masjid terutama untuk 

karpet yang berbahan wol alami. Maka dari itu, buat peraturan bahwa makanan dan 

minuman sebaiknya tidak dibawa masuk ke dalam area salat untuk menghindari hal 

tersebut.  

2. Perawatan Mingguan 

Untuk perawatan mingguan, Anda perlu memiliki vacuum cleaner dengan semacam 

sikat atau sapu di ujungnya. Alat serupa memang bisa mengangkat debu sampai 

karpet benar-benar bersih. Sikat juga berfungsi untuk menyisir bulu karpet 

sehingga terlihat lebih rapi.  

3. Perawatan Bulanan 



Biasanya, perawatan bulanan karpet dilakukan sekitar tiga bulan sekali. Karpet 

dicuci dengan deterjen khusus karpet, serta dikeringkan menggunakan vacuum 

cleaner bertenaga besar.  

Untuk melakukan ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dan mempelajarinya dari 

penjual karpet masjid Anda.  Karena memasang karpet masjid merupakan 

komitmen jangka panjang, sebaiknya libatkan beberapa orang untuk menyimak cara 

perawatan karpet mesjid yang benar agar perawatan bisa terus dilakukan secara 

berkesinambungan.  

Perawatan untuk karpet masjid harus dilakukan apapun jenis dan bahan karpetnya. Jika 

karpet masih berupa gulungan dan bisa dipindah, Anda juga bisa mencuci dan menjemur 

karpet masjid secara berkala.  

Dalam penyimpanan, sebaiknya gulung karpet dengan bagian gambar menghadap ke dalam 

gulungan. Ini untuk menghindari bertumpuknya debu selama karpet disimpan. Biasanya 

hal tersebut berlaku untuk karpet cadangan yang hanya dikeluarkan jika dibutuhkan.  

Perawatan kebersihan karpet yang benar akan membuatnya semakin tahan lama. Memang, 

untuk merawat karpet masjid yang besar dibutuhkan investasi mesin pembersih seperti 

vacuum cleaner dan persediaan deterjen khusus karpet. Namun begitu, hal tersebut perlu 

dilakukan demi keindahan, kenyamanan serta kelancaran ibadah jemaah pengguna masjid.  

Mencari Waktu yang Tepat untuk Melakukan Perawatan Karpet Masjid 

Khusus untuk masjid yang selalu ramai oleh jemaah, ada baiknya Anda mencari waktu yang 

sesuai untuk membersihkan masjid. Jeda waktu yang agak lama adalah antara jam salat 

Subuh dan salat Zuhur. Manfaatkan jam kosong masjid untuk melakukan pembersihan 

terutama pembersihan yang harus dilakukan secara rutin. 

Atur jadwal pembersihan karpet masjid dengan mencatat dan menentukan kapan 

pembersihan berikutnya harus dilakukan. Dengan begitu, kebersihan dan kenyamanan 

masjid akan terus terjaga.  

Temukan Karpet Masjid Terbaik di Liniaji.com 



Dengan pengalaman di dunia perlengkapan masjid, Liniaji.com bisa memenuhi segala 

kebutuhan karpet masjid Anda. Liniaji.com menawarkan lebih dari 30 motif karpet dengan 

spesifikasi yang beragam. Pilihan yang banyak memberikan keleluasan bagi Anda untuk 

menemukan karpet masjid yang paling sesuai dengan gaya dan warna interior masjid. 

Lebih lengkap lagi mengenai pilihan karpet, Anda bisa mengunjungi tautan 

karpet.liniaji.com.  

Sebagai layanan jual karpet masjid Jakarta untuk calon pembeli, Liniaji.com juga 

menawarkan pengukuran langsung ke masjid. Dengan catatan, pengukuran hanya dianggap 

gratis jika transaksi terjadi. Kalau tidak terjadi transaksi karpet masjid, calon pembeli akan 

dikenakan biaya pengukuran sebesar Rp350.000.  

Selain jual karpet masjid jakarta, layanan lain yang ditawarkan oleh Liniaji.com adalah 

jasa pemasangan karpet terutama untuk masjid dengan denah yang sedikit rumit. Jadi, 

karpet bisa terpasang dengan rapi di seluruh lantai masjid. Pemasangan dikerjakan oleh 

tenaga profesional yang sudah berpengalaman serta didampingi oleh mesin yang 

mumpuni. 

Lengkapi Keindahan Masjid dengan Produk dari Liniaji.com 

Bukan hanya jual karpet masjid jakarta, di Liniaji.com Anda juga bisa menemukan 

perlengkapan lain seperti karpet area wudu, jam digital masjid, sarung tenun, mimbar, 

partisi masjid, dan kubah masjid. Semua perlengkapan tersebut bisa dipesan sesuai 

keinginan dan kebutuhan. Sebagai penyedia kebutuhan masjid berpengalaman, Liniaji.com 

selalu memberikan produk dan layanan terbaik bagi pelanggannya. 

Untuk berkonsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi nomor 0813 1975 1770 melalui 

aplikasi Whatsapp di smartphone Anda. Atau, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai produk yang ditawarkan oleh Liniaji.com, Anda bisa mendatangi showroom  

Liniaji.com yang terletak di ITC Cempaka Mas Lantai Dasar Blok E, Kemayoran, Jakarta 

Timur.  

Dengan banyaknya pilihan produk dan pelayanan yang tidak diragukan lagi, Liniaji.com 

bisa jadi solusi bagi Anda yang sedang ingin memperindah masjid di lingkungan Anda.  


