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Ini villa keluarga muda, pasangan Adam dan Sophie 
beserta anak mereka, Thomas. Untuk sebuah 
keluarga kecil, villa dua lantai milik mereka seluas 
475 meter persegi dengan 4 bedroom, terasa sangat 

luas. Villa bergaya modern-kontemporer hasil desain Felipe 
Gonzales, arsitek tenar di Bali yang juga membawahi Sukif 
& Architects, dibuat terbuka. Bahkan pada lantai dasar, living 
room, diningroom dan kitchen dirancang menyatu tanpa sekat-
sekat. Jadi area ini terasa semakin lapang.

your home 
your style

Luxury & 
comfortabLe
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area living room 
yang menyatu 
dengan kitchen 
dan dining room.

View dari lantai dua 
ke arah bawah, ruang 
terbuka untuk living room, 
dining room dan kitchen.

sebuah kitchen 
yang dirancang 
dengan gaya 
modern.

your home 
your style

Relaxed and Exotic
Adam dan Sophie menamakan villa mereka, villa 

Coco. Sophie punya alasan sendiri, mengapa memilih 
nama itu, selain karena memang menyukai nama Coco. 
“Nama itu sangat tepat, karena terasa segar, rileks tapi 
juga berkesan eksotis,” ujar Sophie. Sebagai keluarga 
kecil, mereka lebih kerap menghabiskan waktu di living 
room yang terbuka, sambil mengawasi Thomas bermain. 

Biasanya, Adam bisa sambil bekerja di ruang kerja, yang 
juga berada dekat living room. Living room terasa nyaman 
dengan sofa-sofa besar sebagai area relaksasi di rumah. 
Area ini yang menyatu dengan dining room dan kitchen 
modern, juga memungkinkan mereka melakukan aktivitas 
bersama dalam satu area yang terbuka. Sebuah aktivitas 
kebersamaan keluarga yang indah.
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Master bedroom 
yang luxury, 
dengan area 
wardrobe, 
bathroom luas 
dan balkon 
untuk bersantai.

Modern-Contemporary 
Villa

Sebagai arsitek yang mendesain villa ini, Felipe 
Gonzales sudah memikirkan detail rancangannya. 

Villa Coco ini dirancang untuk mengurangi se-
banyak mungkin dampaknya terhadap lingkungan 
sekitarnya. Artinya, kehadiran Villa Coco yang berada 
di kawasan Canggu, dan masih berada di sekeliling 
persawahan nan hijau ini, justru bisa menyatu dengan 
lingkungan sekitarnya karena dibuat dengan konsep 
green living. Villa ini juga menggunakan material lokal 
dan dibangun untuk menjadi rumah bergaya modern-
kontemporer yang nyaman.

Felipe membagi dalam dua lantai, hingga semua 
keperluan keluarga terpenuhi. Begitu masuk, kita 
akan melihat sebuah foyer dalam koridor yang seakan 
mengajak kita ke living room, sekaligus menyatu de-
ngan ruang kerja, kitchen, dining room dan bathroom. 
Lalu di area outdoor, ada dua bedroom tamu yang me-
nyambung dengan kolam renang. Hamparan rumput 
hijau dan area duduk-duduk dalam naungan tanaman 
rambat yang teduh. Lantai atas, terdiri dari master 
bedroom yang mempunyai bathroom yang cantik, juga 
balkon yang luas untuk bersantai. Lalu ada juga kamar 
tidur anak.

rak dan laci-laci 
penyimpanan di 
area bathroom 
lantai dua.
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Beautiful and Unique 
Bathroom

Sebagai rumah tinggal, Villa Coco adalah sebuah hu-
nian yang nyaman sekaligus tampil fotogenik. Banyak 
spot-spot indah jika rumah ini dilihat dari mata kamera. 
Tapi terutama kelebihan villa ini adalah dua bathroom-nya, 
baik yang besar dan berada dalam master bedroom, maupun 
bathroom mungil di dekat dining room. Sangat cantik dan 
unik. Juga area dining room yang tampil menakjubkan de-
ngan mural warna-warni yang dilukis oleh semiman lokal. 
Area dining  juga terlihat menonjol karena langit-langit yang 
begitu tinggi dengan lampu-lampu gantung yang menjun-
tai. Tapi di mana area favorit pasangan Adam-Sophie? So-
phie mengatakan menyukai semua bagian rumah ini, bed-
room, diningroom, bahkan bathroom mungilnya. “It’s fun and 
Unique,” katanya. Juga tentu saja, area outdoor yang diguna-
kan untuk barbekyu bersama teman-teman mereka.   HL

kamar anak 
di lantai 
dua yang 
nyaman.

sophie 
menyukai 
bedroom 
ini, “fun and 
unique.“

Bedroom 
dengan 
view ke arah 
outdoor 
yang indah.

Inilah salah satu 
area outdoor yang 

menyenangkan untuk 
barbekyu dengan 

teman-teman.


