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ABSTRACT  

Economic development of the community through the preservation of the agricultural sector began to decline, 

seen from the aspect of agricultural land availability and enthusiasm of people to go directly into farmers. What's 

more is happening in Tabanan city which is the icon of rice granary in Bali. Responding to that, Mr. Effendi 

Tjoeng, Mr. Boedi Krisnawan as Owner and the entire team of Kedungu Resort, designed the masterplan of 

Kedungu Area with one of its objectives to generate the idea of area design which is based on the local culture 

wisdom, especially to maintain and care for the agriculture within the area planning Kedungu Resort. And 

packaged the farm as a proud host of farmers and their sons and daughters. This paper describes the concept 

proposed by the author as a designer in the planning of Kedungu Resort area as an effort to develop sustainable 

agriculture sector in Tabanan regency. To produce the appropriate draft concept, Kedungu Resort is committed to 

a "triple bottom line" Sustainable Construction concept that confirms that sustainable and long term progress 

requires economic development, social progress and balanced environmental performance. 

Keywords: area, design, sustainable. 

 

ABSTRAK 

Pembangunan perekonomian masyarakat melalui pelestarian sektor pertanian mulai menurun, dilihat dari aspek 

ketersediaan lahan pertanian dan antusias masyarakat untuk terjun langsung menjadi petani. Terlebih lagi yang 

terjadi di Kota Tabanan yang merupakan ikon lumbung padi di Bali. Merespon hal tersebut, Pak Effendi Tjoeng, 

Pak Boedi Krisnawan selaku Owner dan seluruh tim dari Kedungu Resort, merancang masterplan Kawasan 

Kedungu dengan salah satu tujuannya untuk menghasilkan ide rancangan kawasan yang tetap berpedoman 

pada kearifan budaya lokal, khususnya menjaga dan merawat pertanian yang berada dalam kawasan 

perencanaan Kedungu Resort. Serta mengemas pertanian sebagai tuan rumah yang membanggakan petani dan 

putra-putrinya. Tulisan ini memaparkan konsep yang diusulkan penulis sebagai perancang dalam perencanaan 

kawasan Kedungu Resort sebagai upaya pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten 

Tabanan. Untuk menghasilkan konsep rancangan yang tepat sasaran Kedungu Resort berkomitmen berbasis 

kepada Konstruksi Berkelanjutan yang berkonsep “triple bottom line” yang menegaskan bahwa kemajuan 

berkelanjutan dan jangka panjang memerlukan pembangunan ekonomi, kemajuan sosial dan kinerja lingkungan 

yang seimbang. 

Kata Kunci: kawasan, perancangan, berkelanjutan. 

 

PENDAHULUAN  

Objek wisata Pantai Kedungu berlokasi di Banjar Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, 
Kabupaten Tabanan. Pantai ini berpasir hitam dan memiliki panorama yang indah dengan latar 
belakang pemandangan persawahan hijau yang luas membentang. Pantai Kedungu resmi menjadi 
objek wisata pantai untuk mendukung sektor kepariwisataan di Kabupaten Tabanan pada tahun 1998 
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan. Maka melestarikan persawahan hijau itu sangat 
penting tidak hanya untuk ketahanan pangan tapi juga untuk menunjang banyak hal, termasuk 
pariwisata. Tetapi di lain sisi jika setiap memandang persawahan yang hijau itu hanya terkenang 
kemiskinan yang masih menjerat para petani yang menanam dan merawatnya sehingga masih jauh 
dari kata “sejahtera” untuk para petani. Terlebih lagi masuknya para investor yang hanya 
mengutamakan keuntungan dari segi finansial dengan membangun bangunan komersial seperti; villa 
dan perumahan di atas lahan persawahan tanpa memperdulikan lingkungan yang ada disekitar. Hal 
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ini kedepannya tentu akan semakain berkurangnya lahan hijau yang merupakan sektor pertanian 
khususnya di Kedungu, Kediri-Tabanan tersebut. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara 
tuntutan akan kebutuhan tempat tinggal (investasi) dengan kebutuhan akan sumber pangan dalam 
pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan disebutkan tabrakan 
kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi 
kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degredasi (Sutamihardja, 2004).  

Dilihat dari sektor pariwisata, putra-putri dari daerah wisata yang ada, mereka tidak menjadi tuan 
rumah karena potensi wisata di wilayahnya lebih dikuasai investor-investor asing dan hanya segelintir 
investor lokal. Mereka dibayar hanya untuk menjadi abdi yang melayani, bukan dibayar karena 
mereka tuan rumah yang layak dihormati. Maka program konservasi sawah di Bali yang dirancang 
melalui Kedungu Resort dengan tujuan dapat menarik minat generasi muda Bali untuk kembali 
mengenal dan mencintai pertanian, bahkan untuk kembali menjadi petani yang sejahtera. Ditambah 
lagi dengan pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan 
kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultur (Fauzi, 2004). Sehingga, hal itu kemudian menjadi 
dasar pemikiran dan serta tantangan tersendiri bagi Pak Effendi Tjoeng, Pak Boedi Krisnawan selaku 
Owner dan seluruh tim dari Kedungu Resort untuk mengemas pertanian yang ada di kawasan 
perencanaan Kedungu sehingga mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan petani dan putra-
putrinya. Salah satu dari usaha yang tengah dilakukan  Kedungu Resort saat ini dan yang tengah 
menjadi salah satu jawaban untuk problematika di atas adalah mencoba mengkonservasi sawah yang 
sudah semakin sedikit dan produktivitasnya semakin rendah di pulau Dewata, Bali. Beberapa 
penekanan dari konsep perencanaan Kedungu Resort diantaranya koefisien dasar bangunan 30% 
dari luas area, desain berbasis pertanian, menerapkan konsep arsitektur bangunan Bali, 
menggunakan material dan konstruksi lokal, pelestarian terhadap kondisi site eksisting, menerapkan 
metode pertanian tradisional serta menyediakan ruang untuk menampilkan seni dan budaya lokal. 
Sehingga masyarakat sekitar menjadi tuan rumah di kampung halamannya sendiri melalui Kedungu 
Resort, Sustainble Agricultureal Development Project. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber 
daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak 
negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki 
kapasitas daya dukung yang terbatas (Patton, 1986 dalam Aldy Adrianus, Martha Pisu dan Richy 
Daniel 2016).  

Tulisan ini memaparkan kajian mengenai dampak pembangunan yang hanya mengutamakan 
keuntungan bagi investor dalam hal membangun bangunan komersial di lahan persawahan tanpa 
memperdulikan lingkungan sekitar. Sehingga, solusi yang ditawarkan dalam konsep perancangan 
kawasan Kedungu Resort di Tabanan ini tetap mempertahankan sekaligus melestarikan pertanian 
lokal di kawasan perencanaan Kedungu Resort. Konsep pembangunan berkelanjutan ini sekaligus 
memperkuat karakter kawasan Kedungu Kabupaten Tabanan melalui kearifan lokal yang tetap 
dipertahankan didalamnya. Diharapkan konsep rancangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai 
masukan dan pertimbangan bagi stakeholder  dalam merancang kawasan komersial khususnya di 
Tabanan, rancangan yang dapat bersinergi dan mempertegas karakter kota Tabanan sebagai ikon 
kota Lumbung Padi di Bali.  

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam penelitian ini permasalahan yang muncul adalah berkembangnya pembangunan secara 
berkala untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada lahan yang merupakan sektor pertanian. 
Sehingga secara berkelanjutan apabila hal ini terjadi terus-menerus akan mengakibatkan disintegrasi 
antara pembanguan dengan lingkungan yang ada. Landasan teoritis tentang mengapa penelitian 
tersebut perlu dilakukan dalam kaitannya dengan kerangka pengetahuan dijabarkan dalam indikator 
pembangunan berkelanjutan dan kajian inovasi pembangunan berkelanjutan. 

Indikator Pembangunan Berkelanjutan 

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup 
masyarakat saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi mendatang (Wced. 1987). Pembangunan 
berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan 
dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari 
pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Emil, 1990). 
Pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberkelanjutannya 
berdasarkan tiga kriteria yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau 
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depletion of natural resources; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya 
harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource (Redecon, 1990). 

Kajian Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 

Inovasi diartikan sebagai suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan 
praktek baru atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dinilai baru oleh individu 
atau masyarakat (Taufik. 2008). Inovasi muncul sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan 
pembangunan yang telah terjadi. Secara lebih luas, kegagalan yang terjadi juga bukan semata 
kesalahan pada implementasi kebijakannya, namun juga pada tataran proses kebijakan itu sendiri. 
Senada dengan konsep diatas sasaran pembangunan berkelanjutan mencangkup pada upaya untuk 
mewujudkan terjadinya: (1) Pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi; (2) Pengamanan 
terhadap kelestarian sumber daya alam; (3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam; (4) 
Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan; (5) Mempertahankan manfaat 
pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan (Sutamihardja, 2004). Dengan 
demikian, pengembangan dan pelestarian lingkungan budaya perlu dihubungkan dengan proses 
pendidikan bagi generasi penerusnya. Sehingga perubahan kebudayaan tidak hanya melibatkan 
sistem normatif tetapi juga melibatkan sistem kognitif (Sutrisna, 1992). 

METODELOGI 

Makalah ini merupakan suatu bagian dari proses perancangan Kawasan Kedungu Resort Sebagai 
Upaya Pembangunan Sektor Pertanian Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Tabanan, maka metode 
yang dipakai adalah Metode Perancangan. Adapun tahapan-tahapan yang dilalui dalam membahas 
setiap persoalan mengenai perancangan Kawasan Kedungu Resort tersebut dapat diuraikan dalam 
tiga langkah proses perancangan (Snyder, 1984:225) sebagai berikut: tahap identifikasi, persiapan, 
sintesis, evaluasi, dan tindakan.  

Tahap identifikasi, pada tahapan awal ini proses perancangan meliputi identifikasi dan pengenalan 
terhadap Kawasan Kedungu Resort. Pada makalah ini Tahap Permulaan terhadap identifikasi desain 
Kawasan Kedungu Resort dituangkan dalam latar belakang proyek, rumusan masalah, serta tujuan 
dalam perancangan Kawasan Kedungu Resort ini terdapat di dalam pendahuluan.  

Persiapan, tahapan kedua dalam proses perancangan yaitu persiapan yang meliputi pengumpulan 
dan analisa data yang terkait dengan perancangan Kawasan Kedungu Resort di Kabupaten Tabanan. 
Teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 
primer adalah data-data yang didapat secara langsung melalui pengamatan, observasi dan 
wawancara. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui studi literature, hasil penelitian atau 
data milik orang lain, serta data-data yang didapat melalui internet. Analisa data dilakukan dengan 
mencari landasan teori seperti pemahaman fungsi bangunan, bentuk, syarat-syarat dan kebutuhan 
ruang yang berkaitan dengan Perencanaan Kawasan Kedungu Resort. Sehingga dengan demikian, 
pada tahap persiapan ini ditemukan berbagai titik terang untuk permasalahan-permasalahan dalam 
konteks perancangan Kedungu Resort.  

Sintesis, sintesis merupakan rangkaian dari usul-usul rancangan yang telah memperhatikan berbagai 
pertimbangan terhadap konteks sosial, ekonomi, fisik, program, analisis tapak, klien, teknologi, 
estetika, dan nilai-nilai perancangan khususnya mengenai Kedungu Resort di Tabanan. Dalam 
tahapan ini sudah ada konsep-konsep yang menjadi solusi untuk setiap permasalahan terkait dengan 
membangun Resort di Kawasan Kedungu. Sehingga pada tahapan ini schematic design sudah dapat 
dilakukan.  

Evaluasi, tahapan ini merupakan tahapan yang berpusat pada kegiatan mengevaluasi sebuah konsep 
rancangan sehingga didapat berbagai kemungkinan alternative-alternatif desain. 

Tindakan, tahap tindakan pada proses perancangan meliputi kegiatan-kegiatan dalam rangka 
mempersiapkan dan melaksanakan suatu proyek. 

Pada makalah ini hanya mencangkup poin dari poin satu sampai dengan poin nomor tiga yaitu, tahap 
identifikasi, persiapan dan sintesis. Dengan menekankan pada tahap pengenalan terhadap kawasan 
dengan mengidentifikasi permsalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan. Dalam perencanaan 
pengembangan wilayah sering terlebih dahulu dilakukan delineasi wilayah (region) yang di dalamnya 
terdapat kegiatan untuk menentukan batas-batas wilayah. Penentuan batas wilayah dengan 
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memperhatikan terhadap konsep wilayah. Tulisan ini akan menjabarkan konsep rancangan yang 
dihasilkan secara kualitatif, dan diilustrasikan dalam bentuk gambar hasil rancangan (Bungin: 2005). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kedungu Resort berbasis kepada Konstruksi Berkelanjutan Berkomitmen yang berkonsep “triple 
bottom line,” yang menegaskan bahwa kemajuan berkelanjutan dan jangka panjang memerlukan 
pembangunan ekonomi, kemajuan sosial dan kinerja lingkungan yang seimbang. Adapun beberapa 
konsep yang dikembangkan pada Kedungu Resort in Agriculture Sustainable Development yaitu: (1) 
Tourist Engagement in Farming as Economy Sustainable Development; (2) Farmer (Community) 
Empowerment as Social Sustainable Development; (3) Local Irigation System (Subak) and Natural 
Resourcese as System of Enviroment Sustainable Development. Berdasarkan konsep ini, konstruksi 
berkelanjutan ditetapkan dengan lima “sasaran masalah” sebagai dasar untuk konstruksi 
berkelanjutan, yang akan diterapkan pada proyek Kedungu Resort ini.  

Tourist Engagement in Farming as Economy Sustainable Development 

Resort ini tidak hanya sebagai tempat beristirahat tetapi juga memberikan wadah kepada tamu 
bergabung dengan para petani lokal untuk belajar tentang pertanian berkelanjutan mulai dari proses 
pembibitan, pengolahan, penanaman, pemeliharan dan panen seta pasca panen. Project sebagai 
tempat belajar pertanian sangat jelas terlihat dari KDB 30%, yaitu hanya 30% area yang terbangun, 
sementara sisanya 70% dibiarkan tumbuh secara alami sebagai sebuah kawasan pertanian sebagai 
tempat edukasi, penelitian dan kesempatan bekerja kepada para petani. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsep Kawasan Kedungu Resort 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 

Sawah dipertahankan dan dilestarikan secara alami serta jalan-jalan atau sirkulasi eksisting dibiarkan 
sesuai kondisi yang ada sehingga pertanian menjadi dominasi dan jiwa yang sangat kuat dari 
perencanaan kawasan ini yang tetap menjadikan sawah pertanian sebagai vocal point. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Konsep Perletakkan Bangunan Tetap Melestarikan Persawahan 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 
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Farmer (Community) Empowerment as Social Sustainable Development 

Proyek Kedungu Resort melibatkan semua para petani dan masyarakat dalam pengolahan pertanian 
(employment opportunities) dan juga tergabung dalam menjadi anggota Koperasi yang bernama 
Koperasi BERSEMI (Bersama Sembuhkan Bumi) sebagai pembiayaan dalam pengolahan dan 
kehidupan perekomonian para petani (micor finance). Para petani dan masyarakat  bergotong royong 
belajar dengan langsung melakukan pola bertani yang baru. Belajar menggunakan traktor tangan dan 
membalik tanah untuk memperbaiki unsur hara sampai akhirnya Panen tiba saat yang dinanti dari 
program pemberdayaan pertanian yang pertama ini.  Membuktikan banyak hal bagi masyarakat 
setempat. Pertanian yang pernah tak lagi diutamakan, kini menjadi sebuah peluang yang perlahan 
bisa diandalkan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Melibatkan Masyarakat Sekitar dalam Pengelolaan Pertanian 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 

Persoalan lokal yang dihadapi adalah bahwa sudah sangat langka anak muda Bali yang mau jadi 
petani. Bahkan bisa dikatakan mereka tak lagi mengenal pertanian. Petani Bali yang tersisa rata-rata 
berusia di atas 50 tahun, bahkan 70 tahun. Mereka memang bukan petani miskin seperti sebagian 
besar petani di wilayah Indonesia. Para petani Bali cukup mampu dan hidup layak, karena mereka 
memiliki kerja sambilan sebagai pemandu wisata atau menjadi tukang foto di sektor wisata Bali. 
Bahkan selama ini, beberapa bagian dari proses bertani, mereka memborongkan kepada para pekerja 
tani dari pulau Jawa yang khusus didatangkan berkala ke Bali, yang tentunya hal tersebut sangat 
mengurangi total penghasilan pertanian mereka. Ini jugalah yang lama-lama menjadi keprihatinan dan 
kekhawatiran para petani Bali tentang siapakah kelak yang akan mewarisi pertanian. 

Perencanaan Kedungu Resort juga memberikan wadah untuk kegiatan spiritual dan wellness dengan 
ada tempat yoga dan juga adanya aktivitas sosial art dan budaya dari masyarakat. Seperti wadah 
untuk melakukan persembahan di tepi sawah memberikan gambaran tentang harapan dari usaha 
yang nyata untuk serasi dengan alam dan hasil yang penuh berkah.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Konsep Perancangan dengan Memberikan Wadah untuk Aktivitas Sosial 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 
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Local Irigation System (Subak) and Natural Resourcese as System of Enviroment Sustainable 
Development 

Perencanaan Kedungu Resort tidak hanya melestarikan kondisi fisik eksisting dan pemberdayaan 
masyarakat juga mempertahankan sistem pengairan pada pertanian di Bali yang disebut Subak. 
Sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur sekali bahwa Bali memiliki Subak, sebuah organisasi irigasi 
dan pertanian yang telah dinyatakan oleh UNESCO sebagai salah satu Warisan Dunia yang sangat 
perlu dilestarikan. Subak lahir sebagai budaya dan tatanan dari leluhur masyarakat Bali dalam 
membangun pertanian dan menjadikan kita sebagai masyarakat agraris yang pernah jaya di masa 
silam. Kita juga sangat bersyukur bahwa saat ini dinamika perekonomian pulau Bali sangat baik walau 
hampir semua ditopang oleh sektor pariwisatanya. Menjadi tantangan tersendiri untuk turut 
melestarikan Subak di era kini dan ke depan nanti yang mampu mensejahterakan, yang kelak 
membuat Bali tak harus selalu bergantung di sektor wisata saja.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Konsep Perancangan dengan Tetap Melestarikan Sistem Subak 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 

Program Pemberdayaan Pertanian dan Pariwisata  Kedungu Resort dimulai dari sistem pembibitan 
unggul lokal, menjadikan petani Kedungu sebagai petani pengusaha bersama dengan metode 
Koperasi BERSEMI sampai kepada melestarikan sistem irigasi pengairan Subaknya sehingga dengan 
harapan hasil panen bisa menembus dua digit ton/Ha atau lebih. Bekerja sama dengan petani dan 
organisasi Subak setempat, program tersebut sudah mulai dirintis dari bulan Oktober lalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Konsep Lima “Sasaran Masalah” sebagai Dasar untuk Konstruksi Berkelanjutan 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 
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KESIMPULAN  

Latar belakang perencanaan kawasan Kedungu Resort adalah kurang kepeduliannya para investor 
terhadap kondisi eksisting dan lebih mengejar finansial semata, sehinga mengakibatkan berkurangnya 
lahan pertanian yang produktif untuk tetap menghasilkan. Sebagai kawasan dengan produksi padi 
terbanyak di Bali, rancangan harusnya tetap memperhatikan sistem keseimbangan lingkungan alam 
dan buatan dengan unsur utama manusia, bangunan dan lingkungan. Manusia sebagai pelaku dan 
pengguna mempunyai keragaman sosial budaya untuk mengolah bangunan dan lingkungan secara 
harmonis. 

Dengan berpedoman pada Konstruksi Berkelanjutan Berkomitmen yang berkonsep “triple bottom line”. 
Dapat dirumuskan bahwa beberapa konsep yang harus diimplementasikan untuk menciptakan 
hubungan yang harmonis antara manusia, bangunan dan lingkungan tetap terjaga antara lain : 1) 
Melibatkan wisatawan untuk ikut terlibat dalam sektor pertanian antara lain belajar mulai dari proses 
pembibitan, pengolahan, penanaman, pemeliharan dan panen seta pasca panen; 2) Pemberdayaan 
petani lokal sebagai pembangunan berkelanjutan antara lain petani dan masyarakat  bergotong 
royong belajar dengan langsung melakukan pola bertani yang baru; 3) Menjadikan sistem irigasi lokal 
(Subak) sebagai sistem pembangunan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Konsep Zonasi Kawasan Kedungu Resort 

Sumber: Dokumen Tim, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Konsep Massa Bangunan pada Kawasan Kedungu Resort 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 
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Perencanaan Kedungu Resort  juga memberikan wadah untuk kegiatan spiritual dan welness dengan 
ada tempat yoga dan juga adanya aktivitas sosial art dan budaya dari masyarakat.Seperti wadah 
untuk melakukan persembahan di tepi sawah memberikan gambaran tentang harapan dari usaha 
yang nyata untuk serasi dengan alam dan hasil yang penuh berkah. Secara lebih detail, konsep 
rancangan Kedungu Resort dapat memperkuat karakter lokal dengan tetap mempertahankan sektor 
pertanian. Konsep-konsep tersebut diilustrasikan dalam beberapa model hasil rancangan (Gambar 7, 
8 dan 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Konsep Zoning, Site Analysis dan Site Acces pada Kawasan Kedungu Resort 
Sumber: Dokumen Tim, 2017 

 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Ilustrasi rancangan kawasan Kedungu Resort yang ditampilkan dalam laporan ini merupakan hasil 
dari pekerjaan bersama (tim). Penulis selaku ketua tim mengucapkan terima kasih sebesarnya atas 
kontribusi seluruh anggota tim yaitu : Dr. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST., MA, Marthin Gunardhy, 
ST., IAI., AA dan Made Arya, ST.  
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