
1. Pemandangan dari atas bukit di sebelah Pura 
Penyarikan ke arah Pantai Pandawa; 2. Hamparan 
lapangan golf karya Bob Moore yang langsung 
mengarah ke laut lepas; 3. Salah satu sudut di kawasan 
Pura Gunung Payung mengarah ke Samudera Hindia; 
4. Permainan elemen air pada interior club house; 
5. Area rooftop pada club house yang dirancang oleh 
Antony Liu dengan material batu lava dan atap limasan 
khas Bali; 6&7. Desain interior bernuansa tropical 
elegance pada The Residences at Mandarin Oriental, 
Bali, karya Jasin Tedjasukmana dari Kiat Architects.

A
dv

er
to

ri
al

. F
ot

o:
 S

ae
ff

ie
 A

dj
ie

 B
ad

as
, D

ok
. B

uk
it

 P
an

da
w

a 
R

es
or

t &
 G

ol
f

CASA 44

LUXURY AT THE FORTE
Sebuah kesempatan menjadi bagian dalam pengalaman tiada dua 

bersama legenda harmoni alam tanah Dewata.
TEKS OLEH SARAH HUTAPEA

S
emilir angin sejuk khas perbukitan, kehangatan sinar 

matahari sepanjang hari, gemerlap bintang di waktu malam, 

dan bentang Samudera Hindia sejauh mata memandang, 

mengantarkan hidup pada puncak anak tangga dalam 

definisi sebuah pencapaian. Saat nilai tertinggi tak lagi berarti 

polesan serba glamor dan kemilau material, di sanalah alam dan 

segala potensinya menyuguhkan pesona yang tidak tertandingi 

oleh apapun. Seperti pada sebuah pahatan artistik di bibir tebing 

dataran tinggi Desa Kutuh, Kuta Selatan, Bali.

 Tepat berada di kawasan Bukit Pandawa Resort & Golf, 

The Residences at Mandarin Oriental, Bali, adalah 

presentasi rasa kehidupan dalam balutan keistimewaan khas 

Mandarin Oriental. Berbagai karya dari tangan dingin para 

maestro telah membalut Bukit Pandawa Resort & Golf sejak 

pembukaannya pada bulan Oktober 2016 silam. Tak kurang 

dari 30 hektar lapangan golf digubah oleh Bob Moore dari JMP 

Golf Design Group yang memiliki kebolehan dalam merancang 

golf course kelas dunia. Sebuah menara yang menyerupai Kulkul 

dan gapura dari batu kapur dengan ukiran khas Bali di tengah 

lapangan 18-hole par-3 ini dihadirkan oleh mendiang Made 

Wijaya, sang pakar arsitektur lanskap, yang juga merancang 

beach club, sebagai unsur tradisi lokal di tengah gubahan 

modern. Dalam master plan yang dilahirkan oleh Jean-Michel 

Gathy ini, karya arsitektur dari arsitek kenamaan Indonesia, 

Antony Liu, terpancar dari club house yang sekilas menyiratkan 

bangunan khas Bali dengan atap limasannya. Di dalam fasilitas 

ini saja, panca indera setiap orang yang masuk ke dalamnya 

seolah dibuai melalui suara gemericik air terus mengaliri 

undakan batu lava pada dinding, kesejukan mata ketika melihat 

aliran air layaknya sungai, hingga sirkulasi angin yang bebas 

bertiup keluar dan masuk.

 Kejeniusan Jean-Michel Gathy dalam menciptakan 

atmosfer Bukit Pandawa Golf & Resort ini mampu membiaskan 

wujud bangunan dan lanskap yang saling bersinergi. Ke-91 

vila di atas lahan seluas delapan hektar ini disusun berundak, 

seperti halnya konsep terasering. Dengan demikian, 61 Ocean 

View Villa memiliki pemandangan panoramik tanpa halangan 

ke arah samudra di samping 30 Courtyard Villa yang memiliki 

pemandangan ke sekeliling lingkungan Bukit Pandawa Resort 

& Golf. Rancangan ini tak semata-mata diciptakan hanya untuk 

memperoleh pemandangan terbaik ke arah laut lepas. Namun 

lebih dari itu, pencahayaan alami yang optimal hingga aliran 

udara dari kawasan Bukit Pandawa menjadi poin penting pada 

perancangannya. Dua tipe vila, yakni Ocean View Villa dengan 

luas 550 hingga 1849 meter persegi, dan Courtyard Villa 

seluas 180 sampai 407 meter persegi tidak hanya dilengkapi 

private pool namun juga arsitektur dan desain interior premium 

fully furnished yang dirancang oleh Jasin Tedjasukmana dari Kiat 

Architects. Nama besar Kengo Kuma juga turut terlibat melalui 

enam vila eksklusif, The Tsubomi Villas, dan The Bukit Pandawa 

Art Center. Rasanya tak berlebihan jika menyebut Bukit Pandawa 

Resort & Golf sebagai gallery of great architects.

 Sebagai The Residences at Mandarin Oriental ke-9 di dunia, 

lingkungan 91 hunian ini juga akan dilengkapi oleh kehadiran 

Mandarin Oriental, Bali, yang akan diluncurkan pada tahun 2018 

dengan 88 unit di atas lahan seluas 12 hektar. Sebuah infinity pool 

sepanjang 88 meter dan ecowalk sepanjang 2,2 kilometer di tebing 

kian menciptakan pengalaman berkelas yang tidak ada batasnya. 

Setiap insan dimanapun berada pada kawasan ini akan merasakan 

sensasi rona sinar matahari, hembusan angin, hingga desiran 

ombak yang berbeda-beda. Tak heran, meski serah terima baru 

akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang, tidak kurang dari 

35 homes dari The Residences at Mandarin Oriental, Bali, ini 

telah terjual sejak bulan Oktober 2016 lalu. Baru-baru ini, sebagai 

tanda peluncuran The Residences at Mandarin Oriental, Bali, 

sebuah konferensi pers dilangsungkan di Hong Kong pada tanggal 

21 Maret 2017, diikuti dengan pameran di penghujung Art Basel 

Week yang disambut hangat renowned artists dan Asian billionaires. 

Perkenalan di negara Asia lainnya akan dilangsungkan di dua kota 

besar di Asia lainnya, yakni Taipei dan Singapura. Inilah buah dari 

curahan rasa menghargai alam yang bersambut dengan identitas 

ikonis dari Mandarin Oriental, The Legendary Service. Untuk 

informasi selengkapnya, cek di www.moresidencesbali.com ■
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