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Dengan desain ruang kerja minimalis yang tepat, bekerja dari rumah pun gak kalah produktif
dibandingkan di bekerja langsung di kantor.Di era digital ini, menghasilkan uang bisa dari mana saja,
termasuk dari rumah. Profesi freelancer alias pekerja lepas, adalah salah satu contoh yang cukup populer.
Bekerja dari rumah memang punya kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, kamu punya waktu dan
tempat yang lebih fleksibel ketimbang kerja kantoran. Tapi di sisi lain, kamu menjadi tak produktif
karena suasana kerja yang terlalu nyaman. Apalagi jika kamu bekerja dari rumah. Ekspektasinya sih
menyelesaikan pekerjaan, tapi gak jarang realitanya malah sebaliknya.
Nah, untuk kamu para freelancer, atau lebih sering bekerja dari rumah, tak ada salahnya untuk
menyisakan ruang di rumah untuk dijadikan ruang kerja minimalis. Seperti namanya, ruang kerja
minimalis, kamu tak perlu membuat satu kamar khusus untuk ruang kerja, jika memang sisa lahan kurang.
Manfaatkan ruang yang ada, dan beri dekorasi sedemikian rupa agar layak menjadi ruang kerja. Dan tentu
saja bukan cuma layak, tapi juga bisa membuatmu lebih produktif lagi. Kehabisan ide? Gak perlu
khawatir, berikut 6 inspirasinya dari Rumah123.com!

Perpaduan gaya vintage dan industrial

Apabila kamu punya ruangan di rumah yang sudah tak dirawat secara rutin, jangan dikosongkan
terus-terusan. Sebaiknya, manfaatkan ruangan tersebut menjadi ruang kerja. Padukan dengan
barang-barang vintage dan barang bekas milikmu agar menciptakan kesan industrial. Dengan
mengusung gaya ini, kamu tak perlu lagi mengecat dinding. Lumayan kan untuk hemat
pengeluaran?

Manfaatkan sisa ruang pada gudang

Lahan terbatas bukan jadi masalah untuk memaksimalkan kreativitas. Seperti yang terlihat pada gambar
di atas, ruang kerja minimalis milik sang penghuni rumah dibuat menyatu dengan gudang atau
penyimpanan barang. Ide satu ini bisa ditiru oleh kamu yang punya ruang penyimpanan cukup luas.
Paling tidak, beri jarak sekitar 2-3 meter dari rak penyimpanan tersebut untuk menghindari risiko
jatuhnya barang-barang di lemari ke kepala sang pemilik rumah.

Minimalis modern

Penganut hidup minimalisme pasti menyukai konsep satu ini. Cukup manfaatkan sudut
ruangan, tambahkan meja dan kursi ramping, bingkai persegi, hingga tanaman hias, maka ruang
kerja minimalis pun terwujudkan di rumah. Supaya lebih maksimal, jangan lupa untuk mencari
warna sofa dan karpet yang senada. Dekorasi dinding pun sebisa mungkin
dibuat floating supaya tak makan di tempat.

Nuansa maskulin sekaligus earthy

Ruangan minimalis memang identik dengan warna putih. Tapi bukan berarti selamanya harus seperti
itu. Untuk kamu yang bosan dengan warna putih, bisa memilih warna gelap seperti abu-abu gelap pada
dinding. Paduan lantai kayu dan furniture yang bernada sama, serta aksen tanaman hijau juga membuat
ruang kantor ini terasa simple dan earthy.

Memanfaatkan ruang pada kamar tidur

Apabila kamu terkendala dengan keterbatasan ruang, tak ada salahnya untuk memanfaatkan sisi kosong
pada kamar tidur. Pilih sisi yang dekat dengan jendela agar cahaya siang hari bisa masuk. Dengan begitu,
kamu bisa bekerja lebih fokus tanpa perlu tambahan lampu. Pastikan juga posisi kursi membelakangi
kasur supaya kamu gak gampang terdistraksi dan malah memilih tidur.

Makin produktif dengan bantuan tanaman hijau

Untuk kamu yang sulit fokus, opsi ruang kerja minimalis satu ini bisa jadi pilihan tepat. Kumpulkan
banyak jenis tanaman hias di dalam ruangan. Sebab menurut penelitian, produktivitas pekerja bisa
meningkat hingga 15 persen ketika dikelilingi dengan tanaman. Selain meningkatkan produktivitas,
ruang kerja pun tampak semakin natural.
Dari 6 ruang kerja minimalis di atas, mana yang paling kamu suka?
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