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PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KOMITMEN GLOBAL INDONESIA

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam,

yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam

sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus

disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam

banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya.

Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan

waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana.

Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia

sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak

ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain

menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air.

Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan

sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan

oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan

yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air,

pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas

manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam; namun

eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung

lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang

menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat

diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu dalam makalah ini dicoba

diungkap secara umum sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalam

hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.
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Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk

melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan

Undangundang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu

memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai

dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm

Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun

1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus

memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan

di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas

lingkungan hidup.

Bagi Indonesia mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam

menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah

dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan

penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa

mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati

dunia internasional. Namun demikian, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi

besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering

diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan

pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi

kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung

lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan

kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang

tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan,

krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir

seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung

mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu.
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Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan

lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pemerintah Propinsi mempunyai 6 kewenangan terutama menangani lintas

Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di

Kabupaten/ Kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 045/560 tanggal 24 Mei

2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang

lingkungan hidup.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia sudah ikut berkomitmen dalam

menjaga lingkungan atau mengelola lingkungan tanpa melakukan pengerusakkan. Yang

menjadi masalah adalah kesadaran dari oknum-oknum yang mementingkan diri sendiri

danpa melihat kedepan. Untuk itu, semua kalangan terutama pemerintah harus selalu

melakukan pengawasan terhadap keamanan lingkungan.
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NORMA-NORMA PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN AGENDA 21

1. Menghemat pemakaian SDA, terutama SDA yang tidak terbarukan (minyak bumi,

gas, mineral, logam)

2. Menggunakan energi alternatif yang terbarukan seperti angin, sinar matahari dll

3. Tidak melakukan tindakan merusak kelestarian fungsi SDA seperti menggunakan

peledak untuk menangkap ikan dan menebang ponon yang dilindungi.

4. Tidak melakukan perburuan dan perdagangan hewan yang dilindungi.

5. Tidak melakukan tindakan yang dapat mencemari SDA misalnya membuang

limbah ke sungai/laut tanpa diolah terlebih dahulu.

6. Ikut serta menjaga kelestarian hutan dari upaya pencurian atau penebangan illegal.

7. Tidak memanfaatkan lahan untuk kegiatan pemukiman dan industri di wilayah

konservasi.

Agenda 21 merupakan dokumen yang dihalirkan pada saat KTT Rio, bersifat

sangat penting karena sifatnya yang komprehensif. Agenda ini memuat program dan

strategi rinci untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seleruh negara di dunia,

agenda ini bersufat Non-legally Binding. Untuk menajga penerapan Agenda-21 UNCED

membentuk Commission for Suistainable Development (CSD)

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan

dikemukakan secara rinci dalam deklarasi dan perjanjin internasional yang dihasilkan

melalui melalui konferebsi PBB tentang lingkungan dn pembangunan (United Nations

Conference on Environment and Development) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dari

berbagai dokumen yang dihasilkan pada konferensi itu, scara formal terdapat lima prinsip

utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Prinsip Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Equity Principle), prinsip ini

mengndung makna bahwa setip generasi umat masnusia di dunia memiliki hak
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untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat

perbuatan generasi sebelumnya

2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (Intergenerational Equity Principle), prinsip

keadilan dalam satu generasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di

dalam sebuah generasi umat manusia, di mana beban dari permasalahan

lingkungan ahrus dipikul bersama oleh masyarakatdalam satu generasi

3. Prinsip pencegahan dini (precautionary principle), prinsip pencegahan dini

mengandungsuatu pengertian bahwa apabila ada ancaman yang berart atau adanya

ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan serta ketiadaan

temuan atau pembuktian ilmiah yang konsklusifdan pasti, tidak dapat dijaidkan

alasan untk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan

lingkungan.

4. Prinsip Kerlindungan Keragaman Hayati, perlindungan keragaman hayati

merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan

antargenerasi. Perlindungan keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini

5. Prinsip Internalisasi Biaya Lingkungan, kerusakan lingkungan dapat dilihat

sebagai external cost dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang

tidak terlbat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi, keruskaan lingkungan

merupakan external cost yang harus ditanggung oelh kegiatan pelaku ekonomi.

Oelh kaena itu, biaya kerusakan lingkungan harus di integrasikan ke dalam proses

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam

tersebut.

Kelima prinsip tersebut di atas dikenal sebagai prinsip pokok dari pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian, kelima prinsip tersebut oleh

sebagaian besar peserta KTT bumi 1992 dijadikan landasan hukum lingkungan, baik

tingkat global (sebagaimna tertuang dalam deklarasi dan dokumen-dokumen Internasional

yang dihasilkan melalui KTT Bumi 1992) maupun tingkat nasional sebagiman tertuang

dalam Undang-Undang nomor23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
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PROSES PEMBANGUNAN YANG TIDAK MERUSAK LINGKUNGAN

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan

kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1994 : 90).

Pembangunan juga telah didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang

merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai

kehidupan yang lebih baik (United Nations, 1972). Selain pengertian tersebut, Surna

(1992) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai kegiatan-kegiatan yang

direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan

hidup manusia.

Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu : domain ekonomi,

domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain

tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu:

(1) pembangunan sosial (social development);

(2) pembangunan berwawasan lingkungan (environmental development);

(3) pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (people centered development).

Integrasi antara ketiga himpunan bagian disebut paradigma pembangunan

berkelanjutan (sustainable development).

Dalam pembangunan yang tidak merusak lingkungan ada 5 (lima) prinsip utama yang

terkandung dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (ecologically

sustainable development) yaitu :

1. Prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity)

2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity)
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3. Prinsip pencegahan dini (precautionary principle)

4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (conservation of biological diversity) ;

5. Internalisasi biaya lingkungan. (Internalisation of environmental cost and incentive

mechanism).


