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UMA BULUH 
CANGGU
Bali selalu menawarkan sebuah sensasi alam yang luar biasa. 
Terdapat sebuah guest house bernama Uma Buluh Canggu yang 
menawarkan sebuah sensasi lain dengan mengedepankan 
material-material yang solid dan kokoh, seperti beton dan 
batu bata, untuk memberikan kesan kontras di tengah asrinya 
pemandangan indah dari sawah dan pohon kelapa di sekitarnya.

KONSEP TERAPUNG
Berlokasi di Jalan Raya Uma Buluh, Canggu, guest house karya 
Biombo Architects ini dirancang bagi mereka yang ingin tinggal 
dalam waktu yang cukup lama. Bangunan ini terdiri dari dua 
kamar tidur yang disewakan, satu ruang pertemuan, satu dapur 
dan ruang makan bersama, satu toilet tamu, satu gudang, 
taman, dan kolam renang. 

Lantai atas didesain dengan volume yang lebih besar daripada 
lantai dasar dengan tujuan untuk menampilkan tampak luar 
bagaikan bangunan terapung. Dari pintu masuk, kita juga dapat 
melihat langit-langit kayu dengan ketinggian ganda.

MATERIAL BETON DAN BATA MERAH
Uma Buluh mengadopsi pemakaian material dinding beton 
abu-abu, bata merah yang diekspos sebagai fasad, lantai beton, 
serta penggunaan triplek. Penggunaan bata merah dengan 
penataan yang sengaja dibuat tidak rapat pada fasad bangunan 
bertujuan untuk menjaga cahaya alami masuk ke kamar tidur 
dan menciptakan pencahayaan yang unik di malam hari. Tampak muka bangunan utama
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Pada lantai dasar, Biombo Architects benar-benar 
memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi alami. Hal itu 
tampak dari minimnya penggunaan dinding masif yang terlalu 
memberikan privasi, kecuali pada area toilet dan penyimpanan 
saja. Sementara itu, untuk ruang makan dan ruang berkumpul, 
tim arsitek memaksimalkan desain dengan pencahayaan yang 
memanfaatkan pintu kaca dengan kusen aluminium. 

VENTILASI DAN TANAMAN HIJAU
Tidak hanya itu, bukaan di lantai dasar juga dimaksimalkan pada 
setiap sisinya untuk menciptakan cross ventilation yang baik 
agar pengudaraan di area bawah tetap segar. Untuk menambah 
asri desain yang ada di ruang berkumpul, Biombo Architects 
juga mengaplikasikan planter box sebagai wadah tanaman untuk 
menciptakan penghijauan pada ruangan, sekaligus menambah 
estetika. Tanaman juga ditempatkan di banyak area lain untuk 
menciptakan penghijauan dan memberikan suasana tropis khas 
Bali.

Salah satu focal point pada bangunan ini adalah kolam renang. 
Didesain dengan bentuk organik mengadopsi pebble wash 
finishing untuk menciptakan ikon yang berbeda, kolam renang 
ini terlihat kontras dengan bentuk dasar persegi dari guest house. 

Di kolam renangnya juga terdapat beberapa deck yang dapat 
dimanfaatkan untuk berjemur dan menikmati sinar matahari. 
Desain pool deck ini dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan 
air kolam sehingga muncul kesan terapung di sana.

Salah satu kamar tidur tamuKolam renang di common area
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Fasad di area belakang bangunan Area dapur dan makan bersama
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