THE KAYU COLLECTION
VILLA

massa bangunan dirancang dengan sisi yang lebih
panjang menghadap ke pantai sehingga semua ruang
Foto Arno Santosa
mendapat view terbaik. Vila ini dinamakan dengan
Villa 4B atau juga disebut Kayu Collection Villa.
Teks Donny Amrin
Sisi belakang dan depannya masih lereng bukit
yang landai. Sang klien bertekad untuk mencari solusi
untuk lahan yang tricky tersebut. Ia ingin mewujudkan
antai Selong Belanak berupa sebuah
mimpinya untuk membuat sebuah treehouse villa di
teluk dengan bukit-bukit yang
komplek Selong Selo Resort & Residences. Sebuah
mengelilinginya. Sesuai teori, hampir
vila dengan dampak minimal terhadap bumi, ringan,
semua bangunan yang ada di bukit-bukit
konstruksinya lebih mudah, sehingga berdampak pada
tersebut berorientasi ke arah pantai
efisiensi biaya. Solusi tepat bagi mereka yang memilih
sebagai view yang paling menarik. Begitu pula dengan
vila yang membaur dibanding menonjol sebagai objek
sebuah vila yang berada di kawasan Selong Selo
yang asing di tengah lingkungan yang alami. Bangunan
Resort & Residences. “Pemandangan teluk Selong
vila tropis ini menggunakan gaya arsitektur modern yang
Belanak dari tapak ini sangat mengagumkan. Begitu
simple. Untuk materialnya, pihak Selong Selo Residences
dramatis sehingga bisa langsung berdampak pada
sudah berkomitmen terhadap desain yang berkelanjutan
bangunan di tempat ini,” ujar Ros Hemley, desainer
dengan cara menggunakan material setempat sehingga
asal Australia yang merancang vila ini. Bentuk
jejak karbonnya lebih sedikit.
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Kiri
Salah satu interior kamar tidur yang
berada di kedua sisi massa bangunan
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Kanan
Bukaan di kedua sisi menjamin vila ini
mendapat cukup cahaya dan aliran udara
sepanjang hari
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Ada beberapa tipe vila dengan konsep seperti ini, namun
berbeda luasan dan detailnya. Konsep skema warna yang
dipakai terinspirasi dari tanaman-tanaman yang banyak
terdapat di Lombok seperti kayu manis, kelapa, dan espresso
(kopi). Jadi setiap vila bisa menjadi identitas baru bagi
lingkungan sekelilingnya dan sang pemilik mendapatkan
warna yang paling sesuai dengan selera pribadi mereka.
Layout ruang di villa ini sangat sederhana. Area publik
diapit oleh area-area privatnya. Living room berada pada satu
area dengan ruang makan dan dapur. Di kanan-kirinya ada
kamar tidur yang masing-masing dilengkapi dengan kamar
mandi. Bahkan di kamar mandi kita bisa menikmati view
terbaik.dari dalam bathtub.
Jika pintu geser yang lebar di living room ini dibuka
semua, ruang tengah akan langsung terhubung dengan
teras kayu sebagai area tepi kolam. Pemandangan yang
menakjubkan tersaji setiap harinya di vila ini. Birunya air
kolam dan hijaunya halaman rumput seolah menyatu dengan
birunya laut dan bukit-bukit yang lebih rendah di bawah sana.
Sebuah gazebo berdiri di tepi kolam sebagai tempat penghuni
bersantai di luar ruangan.

Kiri
Dapur, ruang makan, dan living room
berada pada satu ruang dengan layout
terbuka
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