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SAMBUTAN 
Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, 

gkungan hidup mer'upakan salah satu aspek yang harus diperhatikan, 

dimana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial 

diharapkan tidak mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan dan 
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ingkungan Hidup telah mengamanatkan hal t@rsebut untuk diterapkan 
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tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup dalam penyusunan rencana tata ruang 
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Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang 

telah mendukung penyusunan pedoman ini. Semoga buku pedoman 

ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pembuat 

kebijakan, rencana maupun program dan para pemangku kepentingan 

lainnya demi tercapalnya pembangunan berkelanjutan. 
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