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Sedang mencari desain kamar tidur remaja yang keren, gaya dan menarik? Dibutuhkan 

perspektif desain dari sudut pandang remaja untuk bisa menghasilkan desain kamar tidur 

remaja yang paling ideal. 

Tantangan untuk desain kamar tidur remaja yang paling tepat memang bisa saja cukup 

merepotkan. Ingin tahu apa saja inspirasi desain kamar tidur remaja impian a la 

Dekoruma? Yuk, simak dulu 7 desain kamar tidur remaja impian bareng Kania! 
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Fungsi utama desain kamar tidur remaja memang adalah untuk beristirahat. Tetapi jangan 

lupakan pula kebutuhan emosional mereka yang erat dengan kreativitas dan jiwa muda. 

Tambahkan elemen kreatif sesuai dengan hobi dan kesenangan mereka di desain kamar 

tidur remaja. 

Mural, lukisan dinding, atau artwork di dinding bisa menjadi kanvas curahan imajinasi 

supaya desain kamar tidur remaja tidak membosankan dan punya daya tarik tersendiri. 

Ruang Pribadi Dengan Storage Memadai 
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https://www.dekoruma.com/artikel/65103/ide-lukisan-dinding


Dukung dunia anak dengan memberikan desain kamar tidur remaja yang rapi, apik dan 

tertata dengan baik. Storage adalah salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dengan 

matang karena dirinya pasti membutuhkan ruang untuk menyimpan segudang pernak- 

pernik untuk kesehariannya. Sebuah meja belajar biasanya merupakan furnitur penting 

yang wajib ada. 

Cool & Kalem Pada Kamar Tidur Remaja 
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Tidak semua desain kamar tidur remaja harus menggunakan konsep remaja yang 

kekanak-kanakan. Inspirasi desain kamar tidur remaja di atas tampil layaknya ruang tidur 

untuk segala usia, tetapi masih ada elemen muda yang menonjol di penggunaan warna, 

dekorasi, hingga penataan dekorasi 

Desain & Warna Berani Untuk Si Jiwa Muda 
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Wallpaper bisa menjadi senjata ampuh untuk desain kamar tidur remaja yang ekspresif 

dan penuh warna. Berbeda dengan grafiti, wallpaper atau kombinasi warna cat custom 

bisa menjadi solusi desain kamar tidur remaja yang tampil beda, unik dan tetap punya 

sentuhan muda yang indah. Stiker atau gantungan Mandala tapestry juga kerap dipilih 

karena mudah untuk dibongkar pasang, tanpa harus menghabiskan banyak biaya loh. 

Pilihan Desain Modern & Minimalis 
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Desain kamar tidur remaja yang modern dan minimalis juga boleh dijadikan pilihan aman 

yang bisa dipertahankan setiap saat. Warna-warna kalem serta tatanan furnitur berkualitas 

yang modular dan praktis sangat tepat dijadikan pilihan karena akan sangat memudahkan 

perawatan kamar tidur yang anti ribet dan gampang dibersihkan. 

Konsep Terbuka yang Nyaman & Gaya 
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Anak tidak berminat dengan desain kamar tidur remaja yang rapi dan cenderung 

membosankan? Coba saja desain kamar tidur remaja ala terbuka yang bergaya remaja 

milenial serba kekinian. Desain kamar tidur remaja bergaya kamar tumblr ini bisa 

menjadi ruang ekspresi tanpa batas. 

Rak gantungan yang terbuka menggantikan lemari pintu yang berat, dan dinding yang 

dicat seadanya akan digantikan dengan berbagai frame dan wall art yang artistik. 

Desain Kamar Tidur Remaja Praktis 
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Untuk desain kamar tidur remaja yang minim ruang, manfaatkan saja gaya furnitur yang 

praktis, seperti tempat tidur tingkat dan perabot senada. Sangat penting untuk desain 

kamar tidur remaja yang menyisakan ruang untuk beraktivitas, jadi prioritaskan untuk 

area lantai yang memadai dan alihkan perabot berukuran besar dengan alternatif lain yang 

lebih praktis. 
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