
4 Tips Menata Furniture Apartemen Minimalis 
Furniture apartemen minimalis kerap kali menjadi pilihan bagi para pemilik apartemen baru 

atau bagi seseorang yang sedang berencana membeli apartemen sebagai tempat huniannya. 

Memang furniture untuk apartemen ini lebih cocok untuk apartemen yang minimalis sebagai 

pilihan yang tepat untuk melengkapi ruangan apartemen yang dimiliki. 

Apartemen minimalis memiliki kesan praktis dan simpel jika ditata didalam ruang apartemen, 

namun keindahan ruangannya juga tergantung dari hasil penataan furniture apartemen 

minimalis itu pula. 

Penataan yang dilakukan didalamnya harus dilakukan dengan hati-hati, pemilihan barang pun 

harus dilakukan dengan baik dan teliti supaya hasilnya pun lebih maksimal. Penataan 

apartemen minimalis ini terkadang menjadi kendala tersendiri bagi sang pemilik, terlebih jika 

sang pemilik ini masih baru dan belum memiliki pengalaman dalam hal penataan ruangan. 

Nah, oleh karena itulah artikel ini hadir spesial untuk membantu kamu menemukan gambaran 

dalam menata apartemen minimalis. Penataan apartemen minimalis selengkapnya dapat kamu 

simak dalam tips menata apartemen minimalis dengan penempatan furniture didalamnya 

sebagai berikut: 

Pilih tema desain furniture apartemen minimalis 
Tips menata furniture apartemen dengan model minimalis yang pertama adalah pilihlah tema 

desain dekorasinya. Ketika kamu memilih tema desain, pilihlah tema yang unik dan menarik. 

Pemilihan yang tepat dilakukan sebagai langkah awal yang akan mempengaruhi keindahan dan 

kenyamanan dari apartemen inimalis kamu. Pilih furniture apartemen minimalis yang sesuai 

dengan gaya modern yang cocok diletakkan pada setiap ruangannya. 

Untuk mendukung tema desain dekorasi, aplikasikan dengan warna dekorasi yang menarik 

pula. Jika warna serta dekorasinya dapat menyatu, maka kombinasinya akan menghasilkan 

sebuah karya seni yang indah sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan tatanan yang rapi 

disetiap nuansanya. 

Tentukan bagian ruang dengan warna yang sesuai 
Tips menata furniture apartemen minimalis yang ke dua adalah dengan menentukan bagian 

ruang sesuai dengan fungsinya. Umumnya apartemen memiliki beberapa ruangan seperti ruang 

tamu, kamar tidur, kamar mandi serta dapur yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. 

Dalam setiap ruangannya pun berbeda-beda sesuai dengan fungsi ruangan itu sendiri seperti 

contoh kesesuaian warna dinding ruang tamu dengan sofa dan karpetnya, warna sprei kamar 

tidur dan aksesoris kamar yang indah dan lain sebagainya. 

Selain menentukan bagian ruang sesuai dengan fungsinya hal yang perlu diperhatikan adalah 

pemilihan warna yang sesuai pula. Hal ini dimaksudkan agar keindahan pada setiap ruangan 

dapat selaras dan menyatu dalam apartemen tersebut. 

Jika seluruh kombinasi warna, furniture Jepara, kerapian serta kebersihannya dapat terjaga 

maka keindahan dan kenyamanan bagi para penghuninya akan membuat para penghuni 

apartemen tersebut betah tinggal disana. 
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Cara menata furniture disetiap ruang 
Tips menata furniture apartemen minimalis yang ke tiga adalah bagaimana cara yang tepat 

dalam menata barang disetiap ruang. Pertama-tama perhatikanlah luas dan lebar rangan 

apartemen yang kamu miliki, kemudian kombinasikan besar dan kecil ukuran furniturenya 

sampai terlihat proporsional didalam ruangan minimalis yang dimiliki. 

Jangan sampai kamu meletakkan lemari yang berukuran besar didalam ruangan yang berukuran 

kecil. Hal ini akan menyebabkan ruangan terasa sesak dan sempit. Sebaliknya, hindari 

meletakkan barang yang berukuran kecil diruangan yang luas. Hal ini akan menyebabkan 

ruangan terasa kosong dan hambar. 

Hal lain yang lebih mendukung adalah sesuaikan kontras pada setiap furniture. Sebagai contoh, 

padukan sofa yang berwarna gelap dengan karpet yang berwarna cerah sehingga dapat 

melengkapi keindahan satu sama lain. 

Contoh lain, jika kamu meletakkkan meja telfon pada sudut ruangan tambahkan dengan lampu 

hias atau vas lengkap dengan bungannya supaya lebih indah dipandang. 

Mintalah pendapat pada anggota keluarga atau kerabat 
Tips menata furniture apartemen minimalis yang ke empat adalah dengan meminta pendapat 

pada anggota keluarga atau kerabat. Hal ini tidak kalah pentingnya karena terkadang anggota 

keluarga atau kerabat kita lebih memiliki pengalaman ataupun jiwa seni yang tinggi. 

Jadi tidak ada salahnya jika kita meminta pendapat pada mereka dengan tujuan mendapatkan 

hasil yang maksimal pada penataan apartemen minimalis yang kita lakukan. 

Jangan sampai kamu lupa bahwa bukan hanya kamu atau kita sendiri yang menikmati 

pemandangan penataan ruangan diapartemen kamu, namun tamu atau kerabat yang berkunjung 

juga melihatnya dan bahkan jika penataannya kurang pas mereka akan mengomplain karya kita 

tersebut. 

Itulah beberapa tips menata furniture apartemen minimalis yang dihadirkan spesial buat kamu. 

Semoga tips-tips yang telah dihadirkan tadi dapat memberikan banyak inspirasi buat kamu 

khususnya yang sedang mencari ide tentang penataan apartemen minimalis tersebut. 

Setelah kamu membaca artikel ini, tidak ada salahnya jika kamu mulai membuat planning 

untuk penataan apartemen semenarik mungkin dan seindah mungkin. Selamat mencoba dan 

salam hangat. 


