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PALM HOUSE VILLA:

LARGE CONTEMPORARY HOUSE
FOTOGRAFER
ARNO
SANTOSA

TEKS
LUCKY

S

etiap orang pasti mempunyai gagasan
tentang bagaimana mereka ingin menikmati
hidupnya. Seperti juga, bagaimana mereka
ingin merasakan kenyamanan di dalam
rumah tinggalnya. Kegiatan apa yang akan dilakukan
di rumahnya. Ruang mana yang paling disukai di
dalam rumahnya. Atau, di ruang mana ia akan paling
lama menghabiskan waktu di sana. Lewat rancangan
desain Felipe Gonzales, arsitek asal Spanyol, pendiri
Sukyf & Architects, Palms House menjadi rumah
besar yang bukan hanya cantik dan mewah, tapi juga
punya banyakspotdan area untuk menghabiskan
waktu di rumah ini dengan rasa bahagia dan nyaman.

18

HOME LIVING

HOME LIVING

19

YOUR HOME
YOUR STYLE

Living room terbuka yang homey.

Living room lain dengan interior yang berbeda.

Area duduk-duduk santai di dekat kolam renang.

High Level
Residential Housing

Great House with
Many Rooms

Banyak orang memimpikan tinggal di kawasan
elite, termasuk pemilik villa cantik ini, Jamie Goodman.
Villa yang mereka namakan Palms House ini, terletak di
Canggu, Bali. Sebuah kawasan elite dengan banyak
perumahan eksklusif untuk para ekspatriat di Bali.
Lahan yang luas, sekitar 1900 meter persegi, memungkinkan Felipe merancang sebuah rumah tinggal besar
dengan banyak kamar dan area untuk berbagai kegiatan
bersama di rumah. Salah satunya, sebuah kolam renang
dengan panjang 30 meter menghadap deretan pohon
palem dan sawah yang indah.
Villa berkonsep modern-kontemporer ini berada
di kawasan yang juga berdekatan dengan Echo Beach
dan hanya 15 menit ke Nirvana Golf Resort. Sebuah
lapangan golf yang termasuk salah satu dari 20 lapangan
golf terbaik di dunia. Felipe Gonzales, sang arsitek
merancang villa ini dengan komposisi yang seimbang
antara ruang-ruang primer dengan area untuk rileks.
Selain kolam renang, di beberapa spot juga ada area
duduk-duduk santai, area perapian dan tempat
barbekyu.

Villa besar ini tampak sangat elegan. Warna putih
mendominasi di hampir seluruh bangunan. Warnawarna lain pada interior adalah warna-warna tanah yang
hangat, semisal cokelat dan hitam. Villa ini dibuat
dengan banyak ruang, lima kamar tidur, termasuk
kamar tidur anak. Empat ruang tidur berada di lantai
dua dan satu lagi di bawah dekat dengan kolam renang.
Lantai bawah juga diperuntukkan sebagai ruang publik.
Bentuk bangunan villa ini menyerupai huruf L.
Pada sisi yang memanjang, terdapat ruang makan
terbuka dan sebuah living room. Semua ruang menghadap ke arah luar dengan view pemandangan hijau yang
indah. Pada sisi bangunan lainnya berisi pantry, dining
room, dan living room. Villa yang baru saja selesai
dibangun ini, menggunakan desainer interior dari
Australia, Ros Hemley yang memberi nuansa dominan
hangat pada seluruh interior villa. Interior nampak
elegan dengan beberapa hiasan dinding sebagai unsur
dekoratif yang menarik. Sementara keindahan taman di
villa ini adalah hasil rancangan landscaper, I Ketut
Suratman
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Recycled and Natural

Salah satu tipe bathroom yang ada di villa ini.

Menurut Felipe, keputusan yang paling menantang
adalah, bagaimana menyesuaikan arsitektur modernkontemporer ke dalam konteks alam yang alamiah dan
natural, seperti keadaan alam Bali. Konsep itu juga mengenai
kombinasi antara komposisi garis-garis horizontal yang
berpadu dengan garis vertikal pada bangunan villa. Dan
Tentu saja, Felipe juga lebih memilih bahan dan material lokal,
seperti batu Singaraya yang menjadi bagian cukup banyak
sebagai elemen proyek, serta kayu-kayu jati hasil recycle. Bahan
alami dan natural dari material recycle membuat villa ini seperti
kembali pada alam. Felipe menyukai unsur daur ulang dalam
mendesain karyanya.

Kamar tidur utama dengan balkon yang luas dan view yang indah.

Kamar tidur anak juga termasuk area bermain di dalamnya.

Interior dining room modern yang
didominasi warna-warna hangat.
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Bahan alami dari
material recycle
membuat villa ini seperti
kembali pada alam.

Area pantry yang
menerus ke
dining room.

Tempat barbekyu
di area outdoor
dekat kolam
renang.

Inilah mengapa villa ini dinamakan Palm
House, karena terdapat banyak pohon palem.
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Bangunan villa
bergaya kontemporer
yang terbuka tanpa
sekat-sekat.

Spectacular
Panoramic Views
Villa dengan luas bangunan 1200 meter persegi ini dibangun
Felipe dengan maksud untuk dapat menikmati pemandangan
spektakuler dari setiap sudut. Lingkungan yang menakjubkan
dari view kebun hijau dan sawah yang terlihat segar adalah
sebuah keindahan tersendiri. Seluruh bangunan menghadap ke
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Barat, sehingga memungkinkan kita menikmati cahaya matahari sore
hingga terbenam dalam sebuah panorama yang luar bisa indah. Villa ini
bukan saja terasa nyaman dalam kamar-kamarnya yang elegan, tapi juga
mempunyai banyak area outdoor yang menakjubkan. HL

