SAMBUTAN
PEDOMAN PENENTUAN
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG L1NGKUNGAN HIDUP
Bagian atau seluruh isi buku ini dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya disertai
ucapan terima kasih kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Cara mengutip :
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2014, Pedoman Penentuan Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam upaya menc
lingkungan hidup merupa
dimana pertumbuhan ek
diharapkan tidak meng,
terjaga keberlanjutannya
undang Nomor 32 Tahun
Lingkungan Hidup telah m
dalam perencanaan pemc
pemanfaatan ruang, bahl
:entang Penataan Ruang
~a mpung

lingkungan hid l

rnenjadi aspek yang perlu
Memperhatikan kondi
_""a at peraturan perur
Pengarah:
Imam Hendargo Abu Ismoyo
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup
Tim Penulis Utama :
Haruki Agustina
Akhmad Fauzi Syam
Luthfi Muta'ali
Ahmad Riqqi
Baba Barus
Roland Alexander Barkey
Penulis Pendukung :
Laksmi Wijayanti
Zulkarnain Daulay
Rima Yulianti
Erlina Daniyati
Nadia Paramitha Kusumawardhani
Isluyandari Woe Ian Yanuartanti

~

ungan hidup sangat ~

~ alam perencanaan per

lingkungan hidup
-5 i.J gan hidup maupu
ahami oleh para pel
ara pemangku kepen
pe

~

oman Penentuan [

- ni merupakan sebl
_ at perlindungan d;
-- ~ a gkan oleh Kemen
: ~- nnya pedoman
em iliki kesepahan
- ""an daya tampUi
- encanaan pembc

~~

SAMBUTAN
UNGAN HIDUP

Dalam

upaya

mencapai

tujuan

pembangunan

berkelanjutan,

menyebutkan sumbernya disertai
(ungan Hidup Republik Indonesia.

gkungan hidup mer'upakan salah satu aspek yang harus diperhatikan,
dimana pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan sosial
diharapkan tidak mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan dan
terjaga keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang. Undang

2014, Pedoman Penentuan Daya

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
ingkungan Hidup telah mengamanatkan hal t@rsebut untuk diterapkan
dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan
pemanfaatan ruang, bahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
t entang Penataan Ruang menegaskan bahwa daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup dalam penyusunan rencana tata ruang
menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Memperhatikan kondisi lingkungan hidup saat ini dan melaksanakan
amanat peraturan perundang-undangan, telaahan terhadap aspek
lingkungan hidup sangat penting di,lakukan dan diintegrasi'kan hasilnya
ke dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu, implementasi telaahan
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Kementerian Lingkungan

aspek lingkungan hid up yang memperhatikan batas kemampuan
0..

lingkungan hidup maupun standar kebutuhan perikehidupan perlu
disepahami oleh para pembuat kebijakan, rencana maupun program
dan para pemangku kepentingan.
Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup ini merupakan sebuah langkah positif dalam menyempurnakan
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perangkat pedindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terus
dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan disusun dan
diluncurkannya pedoman ini, diharapkan para pemangku kepentingan
dapat memiliki kesepahaman tentang urgensi dan implementasi daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menerapkannya
dalam perencanaan pembangunan.
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Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang
telah mendukung penyusunan pedoman ini. Semoga buku pedoman
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ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pembuat
kebijakan, rencana maupun program dan para pemangku kepentingan
lainnya demi tercapalnya pembangunan berkelanjutan.
Jakarta, November 2014
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