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Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menata interior dan eksterior rumah minimalis. Ini 

agar ukuran rumah yang kecil tidak begitu terasa, dan teralihkan dengan adanya daya tarik 

lain. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan hal-hal penting dalam mendekorasi 

rumah minimalis   sehingga mereka melakukan kesalahan. Rumah pun bukan makin nyaman 

dan terkesan lega, tapi malah menjadikan rumah yang kecil makin terasa sempit. Kesalahan-

kesalahan yang dimaksud antara lain: 

Tidak memisahkan area 

Biasanya, rumah minimalis hanya memiliki beberapa ruang. Sebab itu, bagilah rumah 

menjadi beberapa area, bukan berdasarkan jumlah ruangannya. Ini agar penghuni bisa 

memaksimalkan setiap bagian rumah dengan lebih maksimal. Hal ini juga memungkinkan 

pemilik rumah untuk membagi atau menggandakan fungsi sebuah ruangan. Misalnya, area 

dapur bergabung dengan ruang makan, dan ruang keluarga yang sesekali bisa dimanfaatkan 

sebagai ruang tamu. 

Tidak memilih furnitur berdasarkan ukuran dan fungsi 

Saat memilih furnitur untuk rumah minimalis, ada dua hal yang wajib diperhatikan: ukuran 

dan fungsi. Jangan memilih furnitur yang terlalu besar atau kecil karena bisa menjadi sebuah 

bencana. Rumah akan terlihat lebih kecil dari ukuran sesungguhnya. Pikirkan juga mengenai 

fungsi furnitur yang akan dibeli. Jika bisa berinvestasi dalam furnitur multifungsi, kenapa 

tidak? Misalnya saja me Rumah minimalis berbeda dengan rumah besar atau mewah. Rumah 

ini memiliki banyak keterbatasan. Mulai dari luas, ruang, hingga fungsi. Maka itu, supaya 

bisa digunakan secara maksimal, dekorasi rumah minimalis haruslah tepat. Salah dalam 

mendekorasi bisa membuat rumah tidak nyaman karena makin sempit. Adapun sejumlah 

kesalahan yang kerap dilakukan pemilik saat mendekorasi rumah minimalis antara lain: 

Menyimpan terlalu banyak barang 

Sudah pasti, rumah minimalis akan terasa sempit jika pemilik menyimpan banyak barang di 

dalamnya. Namun, hal ini kerap dilakukan dengan alasan tidak ada tempat lain. Demi 

kenyamanan, sebaiknya kurangi barang di dalam rumah. Bila memungkinkan, sortir dan 

kemudian donasikan barang yang tidak begitu digunakan. Atau bisa juga menjualnya di toko 

online. Sebagai gantinya, gunakan perabot yang memiliki fungsi ganda untuk menghemat 

ruang. Dengan begitu, rumah akan lebih nyaman dan sedap dipandang.  

Tidak memerhatikan pencahayaam 

Agar ruang-ruang kecil menjadi lebih hidup, beragam sumber cahaya sangat 

direkomendasikan. Tanpa adanya pencahayaan yang cukup, rumah minimalis kemungkinan 

besar akan terlihat suram. Tapi kembali disayangkan, pencahayaan ini umumnya jarang 

diperhatikan. Sebagian orang malah menutup jendela atau dinding yang bisa dijadikan 

sebagai tempat bertenggernya pencahayaan buatan, dengan sejumlah perabot besar yang 

boros ruang. 

  



 


