


 Opening Ceremony
Berada di pulau wisata Bali, tempat peristirahatan Modern ini 

menggeser ekspektasi sebuah vila liburan yang lazimnya bergaya etnik.
text NARIDA BASREDO | photography THE ELITE HAVENS GROUP

Living Room 
Bagi pencinta aktivitas outdoor, 
ruangan dengan bentuk yang 
terbuka, baik dari minimnya penyekat 
hingga kaca lebar di bagian dinding 
menjadi sebuah dambaan.

Detail Temukan desain kursi serupa 
di Designclopedia.



Februari 2015      Februari 2015 8180

Living Room
Ruang keluarga  yang luas dan plafon 
yang lebih tinggi dapat membuat 
sirkulasi udara pada dalam rumah dan 
mengalirkannya ke seluruh ruangan.

Detail Designclopedia memiliki 
sofa serupa dengan vila ini.

“Dengan cuaca Bali yang panas, hunian ini berhasil memberikan 
kesan sejuk dan segar pada tampilannya”.

Bali adalah tempat yang tepat untuk 
membangun sebuah impian 
berbentuk tempat beristirahat, 
tempat Anda dapat bersembunyi 
dari segala kepenatan dan hingar 

bingar kota besar seperti Jakarta. Sebuah 
hunian bergaya Modern di Canggu, Bali, 
dilengkapi dengan fasilitas seperti kolam 
renang dan berisikan karya seni. Berlokasi 
kurang lebih 100 meter dari pantai dekat 
Canggu, Anda dapat dengan jelas mendengar 
ombak. Hunian ini dibagi menjadi dua; bagian 
selatan yang terdiri dari empat kamar 
bersebelahan dan bagian utara dengan dua 
kamar tidur. 

Homes

Dining Room
Ruang makan dengan desain 
minimalis dan Modern seperti ini 
tidak melulu harus terlihat 
membosankan. Tambahkan elemen 
seni pada dinding agar lebih playful.

Detail Temukan perabot serupa di 
Ethnicraft, Radio Dalam, Jakarta.

Warna putih yang mendominasi, rumah ini 
sangat menonjolkan desain Modern, 
ketimbang memakai cara konvensional seperti 
vila pantai lainnya. Dengan cuaca Bali yang 
panas, cara seperti ini berhasil memberikan 
kesan sejuk dan segar pada tampilannya. Tema 
putih Modern diterapkan oleh desainer, 
terlihat dari area pintu masuk hingga tiap 
ruangan. Semburat palet warna cokelat muda 
pada beberapa aksesori dan perabot menjadi 
aksen yang kian menarik dan memberi kesan 
nyaman. Ruang makan dan ruang keluarga 
didesain bersebelahan, dan berhadapan 
dengan jendela besar yang menyajikan 
pemandangan taman dan kolam renang. Ruang 

tips
Tropical 
Paradise

 Rumah bernuansa tropis yang berlokasi di daerah beriklim panas 
sebaiknya menggunakan lantai dari bahan porselen. Atau dapat 
memakai parket kayu yang minim menyerap panas.

 Minimalis keberadaan pintu dan pada rumah bergaya tropis 
karena dapat membuat sirkulasi udara dalam rumah berputar 
dengan baik. 

 Gunakan jendela yang banyak dan besar pada tiap sisi rumah 
agar dapat memanfaatkan sinar alami dan memberikan cahaya yang 
natural dan cantik.

 Pemilihan palet warna yang tepat pada rumah bergaya Tropis 
adalah menggunakan warna terang seperti putih atau biru langit.

keluarga memakai sofa besar berwarna cokelat muda tanpa sandaran, 
membuat ruang bersantai ini terlihat nyaman sekaligus teduh. Plafon 
rumah dibuat sangat tinggi, memungkinkan sirkulasi udara berputar 
dengan baik di dalam rumah.

Kamar tidur adalah ruang pribadi yang diisikan dengan artwork di 
atas dinding berwarna putih. Selain itu, terdapat elemen dekorasi 
dengan material kayu pada kamar tidur kedua. Kamar tidur didesain 
dengan sangat simpel tanpa perabot berlebihan, dan karena rumah 
ini begitu banyak jendela, maka tiap kamar dan ruangan disorot 
dengan sinar alami hingga terlihat sangat bercahaya. 

Home profile
Sebuah hunian Modern berlokasi di 
pulau dewata dengan konsep hunian 
tropis. Area indoor dan outdoor didesain 
selaras dengan menggunakan banyak 
bukaan. Hunian ini dibagi menjadi 
dua bagian, yakni bagian selatan yang 
berisikan empat kamar dan 
bersebelahan dengan bagian utara 
yang berisikan dua kamar.
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Sementara kamar mandi seperti memiliki konsep 
kembali ke alam, dengan pohon-pohon kecil berada di 
dalamnya dan bathtub besar berdiri di baliknya. 
Kemudian di area outdoor rumah, selain taman yang 
menyejukan juga terdapat kolam renang yang didesain 
sangat Modern. Di sekeliling kolam terdapat garis-garis 
beton yang tersambung dari bangunan rumah utama 
menjadi pilar-pilar yang berdiri menjadi dekorasi 
eksterior rumah. 

Vila ini juga memiliki ruang kerja yang lengkap 
dengan perabot minimalis tidak berlebihan dan 
berhadapan dengan jendela besar yang memandang 
pemandangan luar rumah. Tiap ruang pada rumah ini 
didesain seperti tidak berpintu, dapat mengakses dari 
satu ruang ke ruang lainnya dengan mudah dan dengan 
begini dapat membantu pengaliran udara ke seluruh 
rumah dengan baik. Hunian tropis seperti ini kerap 
memiliki jendela dan bukaan yang banyak, karena ingin 
memanfaatkan sinar matahari secara maksimal, serta 
sirkulasi udara agar lebih baik. Area outdoor juga 
biasanya menjadi focal point pada rumah di negara 
tropis, maka desain taman dan kolam biasanya tidak 
kalah penting. (www.elitehavens.com)

Swimming Pool 
Kebutuhan ruang untuk berolahraga 
dapat dituangkan salah satunya 
melalui pengadaan kolam renang 
yang juga dapat tampil cantik sebagai 
"penghias" hunian.

Detail Kolam renang dengan 
model persegi meminimalkan 
penggunaan ruang.

Bedroom
Ruang tidur yang dihiasi dengan 
lukisan abstrak membuat Anda tak 
perlu lagi untuk memaksimalkan 
aksesori di sekelilingnya, karena ruang 
akan terlihat penuh.

Detail Temukan cushion serupa di 
Zara Home.

Bathroom
Kamar mandi yang dikelilingi oleh 
tetumbuhan tentunya menjadikannya 
spesial, terlebih jika Anda dapat 
menambahkan bathtub untuk mandi 
dan bersantai.
Detail Kohler Design Center 
menyediakan bathub serupa.
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Workspace
Ruang kerja adalah tempat Anda 
dapat menyendiri dan mencari 
inspirasi. Desain ruang ini 
dengan nyaman dan gunakan 
jendela besar agar sinar alami 
dapat memasuki ruangan dengan 
skala besar.

Detail Moie memiliki kursi 
kerja serupa.

Master Bedroom
Kamar tidur dapat dibubuhi 
karya seni, misalnya dengan 
luksian dalam bingkai maupun 
artwork yang digambarkan 
langusng pada dinding.

Detail Temukan lampu lantai 
yang sama di Vastuhome. 

tips

Art Makes 
It Cool

 Jangan ragu untuk memberikan 
sedikti twist pada desain ruang yang 
didominasi dengan warna putih. 
Seperti hunian ini yang memakai 
elemen-elemen artwork yang pada 
beberapa ruangnya.

 Artwork bisa berupa lukisan yang 
terpasang pada bingkai atau dapat 
berupa lukisan maupun mural yang 
terlukis langsung pada dinding. 
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Tempat peristirahatan di kota pesisir Bali tak melulu harus menggunakan 
aksen etnik yang terasa berat. Minimalisme yang dituangkan pada ekspresi 

pilihan furnitur memberi kesan yang pure dan manis.

Less Grands

s t y l e  t i p s

Keberhasilan tempat peristirahatan ini tidak hanya terletak pada desain yang 
direncanakan, melainkan lokasi yang berdekatan dengan pantai Canggu, sehingga 
penghuni dapat bersosialisasi sembari menikmati keindahan pesisir.

DARI ATAS 1227 Table 
Lamp, Anglepoise, 
Anglepoise.com. Gatto Lamp, 
Flos, Designclopedia. Tripode 
Dining Table, Miniforms, 
Miniforms.com. OW150 
Bench didesain oleh Ole 
Wanscher, Carl Hansen & Son, 
Carlhansen.com.

KIRI DAN K ANAN 
373L Tall Maia Desk, 
Matthew Hilton, De La 
Espada, Delaespada.com. 
Massimosistema Sofa, 
Poltrona Frau, Ambiente.
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