
Memilih Furnitur yang Sesuai dengan Konsep Rumah Bali 

Modern Minimalis 

Kesan unik yang ditimbulkan oleh interior dan eksterior rumah berdesain khas Bali sudah 

tidak dapat dimungkiri lagi. Desain khas Bali biasanya ditunjukkan melalui penggunaan 

batu alam atau batu bata yang alami dan memiliki warna asli. Selain itu, kayu dengan 

ukiran khas juga biasa terdapat dalam konsep rumah Bali. 

Sebenarnya, belum terlalu banyak perumahan yang menerapkan desain khas Bali ini pada 

desain rumah. Developer perumahan cenderung “cari aman” dengan memberikan desain 

rumah yang minimalis. Alasannya, desain eksterior yang minimalis bisa cocok dengan gaya 

interior apa saja, sesuai selera pemilik rumah.  

Nah, salah satu perumahan yang berani menawarkan konsep perumahan dengan desain 

khas Bali adalah Terra Maharani di Bogor. Perumahan yang terletak di Jalan Ciburial, 

Ciparigi, Bogor Utara ini memiliki tiga tipe yang bernama Sangkara, Adyatma, dan Akusara. 

Ketiga tipe rumah tersebut memiliki desain eksterior yang didominasi oleh warna putih 

dan cokelat. Penggunaan batu alam juga menambah kesan khas Bali di setiap tipe. Bagi 

Anda yang tertarik untuk memiliki rumah dengan nuansa Bali, sebaiknya Anda memilih 

furnitur yang sesuai.  

Padukan Warna-Warna Alam di Sekitar Rumah 

Desain khas Bali pada dasarnya masih terasa tradisional dengan warna-warna alami yang 

melekat. Pada konsep rumah Bali modern minimalis, batu alam atau batu bata yang 

terekspos dipadukan dengan lekukan dinding yang tegas. Desain rumah tersebut banyak 

menggunakan warna netral seperti putih, broken white, atau abu-abu. Beberapa bagian 

menggunakan warna cokelat tua atau hitam untuk mempertegas bentuk dan batas rumah.  

Mengacu pada warna-warna tersebut, Anda bisa memilih furnitur Bali modern minimalis. 

seperti sofa yang berwarna putih, kuning, atau broken white untuk ruang tamu. Pada kamar 

tidur, Anda bisa memanfaatkan rangka tempat tidur yang terbuat dari kayu. Sebaiknya 

pilih kayu seperti jati atau ulin yang dipernis untuk memperkuat kesan alami yang elegan. 



Kayu dengan Ukiran 

Untuk memilih furnitur Bali modern minimalis selanjutnya, Anda bisa menggunakan kayu 

pada tempat tidur, sekat rumah, kursi makan, atau lemari yang diberi detail ukiran. Anda 

bisa pergi ke tempat penjual furnitur kayu alami dan mencari model ukiran yang Anda 

inginkan. Biasanya, ukiran khas Bali menggambarkan bunga, buah, dan dedaunan yang 

melingkar di ujungnya.  

Perkuat Kesan Bali dengan Tanaman Bunga Kamboja 

Di Bali, hampir semua rumah memiliki pohon kamboja di halaman. Bunga kamboja 

digunakan dalam banyak ritual umat Hindu di Bali karena dianggap sebagai simbolisasi 

para dewa. Di luar makna sakral tersebut, bunga kamboja sendiri memiliki ragam warna 

yang menarik serta memiliki harum yang khas. 

Anda bisa menanam tanaman ini di halaman depan atau belakang rumah. Untuk 

menghadirkan bunga kamboja di dalam rumah, Anda bisa memilih furnitur Bali modern 

minimalis dengan ornamen berbentuk bunga kamboja; atau menyematkan bunga kamboja 

sintetis pada vas di meja. 

Terra Maharani Menghadirkan Suasana Bali Modern di Seluruh Sudut Cluster 

Bukan hanya desain rumah, Terra Maharani juga menawarkan lingkungan yang asri 

dengan konsep yang sama, yaitu Bali modern. Di sudut-sudut taman perumahan, terdapat 

obor khas Bali yang menambah kesenduan suasana di malam hari. Selain itu, di dalam 

perumahan juga terdapat gazebo yang bernuansa Bali. Gazebo ini bisa digunakan oleh para 

penghuni cluster untuk berkumpul atau mengadakan acara bersama.  

Dengan pemandangan yang asri, Anda akan menemukan hunian yang bisa menjadi tempat 

beristirahat yang nyaman. Hal tersebut tentunya akan sangat bermakna bagi Anda yang 

sehari-hari bekerja, dan membutuhkan tempat tinggal yang bisa menyegarkan pikiran dan 

menenangkan hati. 



Selain desainnya yang menawan, Terra Maharani juga bisa Anda miliki dengan 

memanfaatkan program KPR dari bank. Jadi, Anda tidak perlu menunggu lama untuk 

memiliki rumah di Terra Maharani ini.  

Untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai perumahan di Bogor ini, Anda bisa 

menghubungi kami di nomor Whatsapp +62 8777 888 7776. Tunggu apa lagi, segera 

hubungi dan miliki rumah di Terra Maharani, the serenity of luxurious living.  

 


