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Soothing

Profil rumah

P E M I L I K Yves dan Isabelle Sieur
P R O P E R T I Properti tanah seluas 2
hektare dengan properti seluas 250 meter
persegi yang memiliki lima kamar tidur, lima
kamar mandi, satu ruang tamu, satu ruang
makan, dapur, dan kolam renang.

SCENERY

Hamparan hijau di Bali berhasil mencuri hati
Yves dan Isabelle untuk membangun sebuah
pondok kayu untuk rumah peristirahatan
TEKS ANDREA SHARON
F OTO G R A F I A L E S S A N D R O L U P P I ( M B U L L E .C O M )

R UA N G TA M U
Hampir semua perabot di Shanti
Lodge dirancang sendiri oleh Yves
dan Isabelle. Beberapa juga
merupakan temuan mereka selama
enam tahun dari luar negeri dan dari
Kerobokan.

Get the look Trunk serupa dapat
Anda beli di Moje Natural. Arbor &
Troy menyediakan sofa berkain putih.
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R UA N G TA M U
“Di sini kami sering berkumpul dan menikmati
waktu dengan keluarga,” jelas Isabelle. Area
terbuka membuat ruang tamu terasa semakin
nyaman dan teduh dengan sirkulasi udara
yang sempurna.

Get the look Moje Natural memiliki
berbagai perabot dan pernak-pernik kayu
serupa. Kunjungi Debenhams untuk pilihan
sarung bantal sofa berwarna-warni.

Pondok yang sederhana ini tampil
tradisional dengan konstruksi kayu
dikelilingi dengan area hijau yang luas.

K

Kebanyakan orang berlombalomba untuk memiliki properti
di pinggiran pantai, Yves dan
Isabelle Sieur justru jatuh cinta
dengan ladang padi hijau yang
menenangkan. “Ketenangan dan keindahan
ladang padi jauh lebih menenangkan daripada
pinggiran pantai yang ramai dengan deburan
ombak,” jelas Isabelle. “Kami menemukan
tanah ini tujuh tahun yang lalu saat liburan
pendek. Kami tidak merencanakan apa pun,
tetapi tanah ini seakan-akan menyerahkan
dirinya untuk kami, seperti sebuah hadiah
dari Bali untuk kami,” lanjutnya sambil
tersenyum. Dalam luasan 2 hektare, terdapat
pondok kecil yang memiliki sentuhan kental
khas Indonesia, sempurna ketika berpadu
dengan hamparan hijau di sekelilingnya.
Pasangan ini tidak menggunakan jasa
interior maupun arsitek dalam pembangunan
pondok ini. “Proses pembangunannya
benar-benar menggunakan tenaga kerja
manusia, karena jalan yang sangat kecil,
semuanya harus diangkut dengan tangan. Bagi
kami itu hal yang sangat menarik ketika
bekerja dengan penduduk lokal di sini,” jelas
Isabelle. Meskipun terdapat perbedaan
budaya dan aturan, hal ini tidak menghalangi
mereka untuk meneruskan pembangunan.
“Pohon kelapa dan pohon kemboja yang harus
dipindah membutuhkan sepuluh orang >
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Home truths

Makanan favorit khas Indonesia?
Masakan Pak Koko, chef kami di Shanti
Lodge.
Bagian Indonesia mana saja yang ingin
Anda kunjungi? Semuanya!
Hadiah terbaik yang pernah Anda terima?
Menjadi ibu, orangtua bagi anak saya.
Moto keseharian Anda? “Let go your will
and you’ll get what you want.”
Hal pertama yang Anda lakukan di pagi
hari? Tersenyum.
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R UA N G M A K A N
Pemandangan hijau yang mengelilingi
ruang makan dengan serba kayu ini
menjadikan suasana tampil semakin
hangat dan homey. Ruang makan juga
bersebelahan dengan dapur.

Get the look Perabot kayu dapat
Anda pesan melalui TrystLiving.

untuk mengangkutnya! Saya sangat terhibur ketika
mereka yang menggotong tiba-tiba jatuh. Mereka
dengan senangnya tertawa terbahak-bahak melihat
pohon itu meluncur dengan cepat,” lanjut Isabelle
sambil tertawa.
Dinamakan Shanti Lodge, pondok kecil ini
tampil hangat dengan penggunaan kayu yang
menyeluruh, mulai dari perabot, dinding, hingga
lantai. “Kami merancang semuanya dari ide-ide
sendiri dan sedikit inspirasi dari buku-buku
Geoffrey Bawa,” ujar Isabelle.
Ruang makan terbuka yang juga bersebelahan
dengan dapur merupakan area di mana chef pribadi
mereka, Pak Koko, memasak hidangan-hidangan
lezat. Semua kamar tidur memiliki tampilan dan
pemandangan masing-masing yang berbeda,
membuatnya semakin unik dan menjamin
ketenangan dan keintiman area. Penggunaan bambu
kuning dari Bali dan bambu hitam dari Jawa pada
dinding yang dipadukan dengan kayu jati serta batu
paras memberikan kesan teduh pada bangunan.
“Semua karya seni yang dipajang juga merupakan
pilihan kami dan salah satu perabot favorit saya
ialah coffee table ini,” kata Isabelle yang sangat
mengagumi kekayaan budaya dan keindahan
Indonesia.
Pasangan ini tinggal di Shanti Lodge pada dua
tahun pertama saat pembangunan, lalu kembali ke
Hong Kong ketika selesai. Namun, mereka masih
sering kembali ke Bali untuk memberi sentuhan
tambahan bagi Shanti Lodge. “Setiap kami kembali
ke Shanti Lodge, pasti ada sesuatu yang kami ubah
atau tambahkan. Tambahan terakhir merupakan
meja untuk area kolam renang,” ujar Isabelle.
Bagi Yves dan Isabelle Sieur, hunian sempurna
dibuat dengan intuisi dan kesabaran dalam setiap
proses.
Shanti Lodge merupakan salah satu vila yang tersedia
pada koleksi internasional holiday homes dari
Maisonbulle. Kunjungi mbulle.com untuk
keterangan lebih lanjut. >
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DENAH

K. Tidur

IDEAS TO STEAL
K. Mandi

dari RUMAH YVES & ISABELLE

SEARAH JARUM JAM
DARI KIRI Bantal Big
Flowers dari Ideko. Lampu
Banaspati; Jam kayu Asta,
keduanya dari Dewangga
Studio.

P U R E R E L A X AT I O N
Kombinasi kayu dengan karya seni yang
khas Indonesia membuat ruang tamu ini
sempurna untuk beristirahat.
Seimbangkan tampilan dengan sofa berkain
dengan gaya country agar terdapat sentuhan
modern yang nyaman.

K. Tidur

Ruang Tamu

Kamar mandi yang terbuka memberikan
kesan zen yang nyaman untuk relaksasi.
Kayu besi dari dek sebuah perahu tua juga
digunakan pada lantai kamar mandi dan
shower.

Get the look Pilihan bathtub putih
beragam tersedia di Wisma Sehati.

K AMAR TIDUR
Kamar tidur yang dibuat berbeda satu sama
lain tetap memiliki kualitas ketenangan dan
pemandangan yang sama dengan unsur
tradisional dari material perabot.

Get the look Temukan pilihan kelambu
putih di Ace Hardware. Meja dan kursi kayu
serupa dapat Anda temukan di Rumah Lunar.
Kunjungi Muji untuk karpet cokelat serupa.

FOTOGR AFI (INTERIOR) M AISONB U LLE; (JAM DAN TIANG) DE WANGGA STU DIO;
(BANTAL) DOK . LIVING ETC INDONESIA ; (BANGKU) TOM DIXON; (BATHTUB) AGAPE

K AMAR MANDI

PA L E T T E K S T U R
TR ADISIONAL

KIRI Bangku Slab
karya Tom Dixon;
BAWAH Bathtub Pear dari
Agape; keduanya dapat
dipesan melalui Ambiente.

DARI ATAS KE BAWAH Pilih
material kayu serupa dari toko
bangunan tradisional, lapisi dengan
woodstain berwarna gelap untuk
efek kayu lama.
Cat krem PRO 0019 Pale
Cashmere dari Nippon Paint.
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