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Bangunan dengan citarasa khas Pulau Dewata ini tampil memikat melalui
percampuran tiga tema interior yang dikemas apik sehingga berhasil mengiring
penghuninya untuk merasakan relaksasi sepenuhnya.
Text Hadistian Emirul
Private house bernama Kaba Kaba Estate yang berdiri megah di atas tanah Tabanan ini memiliki
luas tanah 1.5 hektar. Dengan view mengarah ke area sawah nan luas, menjadikan Kaba Kaba
sebagai tempat relaksasi menjanjikan di Bali. Sesuai dengan keinginan sang pemilik, private house
ini memang sengaja dibuat sebagai tempat untuk meluruhkan semua penat akan kesibukan dari
kehidupan kota. Maka Popo Danes pun dipercaya oleh sang pemilik sebagai arsitek dan HC2
sebagai designer interior. Popo Danes yang dikenal apik dalam merancang bangunan khas Bali yang
mengawinkan budaya Bali dengan bentuk yang lebih modern. Sedangkan HC2 yang didirikan oleh
David Haughton dan Lesley Campbell berhasil mengangkat suasana lebih bervarian pada villa ini
dengan menggunakan furniture dari David Boss serta permainan elemen interior lainnya yang
menggunakan material unik.

Kaba Kaba terdiri dari 3 bagian, yang pertama adalah bagian utama. Suasana pada bagian ini
sengaja menonjolkan gaya tropical modern. Dilengkapi beberapa ruang tambahan seperti home
theater juga ruang gym dengan fasilitas lengkap, serta area spa yang terletak dekan dengan kolam
renang utama untuk memanjakan diri. Bagian kedua diisi dengan tema lebih playful, yakni rona
eklektik dan whimsical. Bagian ini sengaja dibuat demikian agar mendapat suasana kontemporer,
mengingat sang pemilik memang sangat menyukai dan mengoleksi karya seni kontemporer dari
seluruh Asia. Di area ini terdapat ruang bermain, juga lapangan tenis pada bagian belakang
sehingga aktivitas aktif banyak dilakukan disini. Pada bagian terakhir, HC2 menghadirkan suasana
colonial yang terinspirasi dari masa-masa kejayaan Hotel Raffles. Dari ketiga bagian tersebut ada
beberapa tempat yang memiliki nilai lebih seperti master suite yang dibuat sangat cozy dengan
fasilitas lengkap seperti walk-in closet, ruang kerja, kamar mandi indoor dan outdoor, hingga kolam
renang khusus. Selain itu, ada area home theatre yang dibuat HC2 dengan gaya interior ala beduoin
tent Maroko. Keselarasan ketiga bangunan tampil dengan kemasan yang tidak banyak berkoar
namun menghadirkan banyak sekali kejutan di dalamnya.
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