 SITI

MARDIANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA

BERSIFAT HOLISTIK

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

TRANSFORMASI PROGRESIF
TERHADAP STRUKTUR
SOSIAL DAN POLITIK
UNTUK MENINGKATKAN
KAPASITAS MASYARAKAT
DALAM MEMENUHI
KEPENTINGAN SAAT INI
TANPA MENGORBANKAN
KEMAMPUAN GENERASI
YANG AKAN MENDATANG
UNTUK MEMENUHI
KEPENTINGAN MEREKA

PEMBANGUNAN YANG DIJALANKAN UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN SEKARANG TIDAK BOLEH
MENGURANGI KEMAMPUAN GENERASI-GENERASI
MENDATANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYA

 Menghormati
dan
memelihara
komunitas
kehidupan
 Memperbaiki kualitas hidup manusia
 Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi
 Menghindari sumber-sumber daya yang tidak
terbarukan
 Berusaha untuk tidak melampaui kapasitas daya
dukung bumi
 Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang
 Mendukung kreativitas masyarakat untuk
memelihara lingkungan sendiri
 Menyediakan kerangka kerja nasional untuk
memadukan upaya pembangunan pelestarian
 Menciptakan kerjasama global

Prinsip konservasi (Principle of Conservation),
(mengarah kepada pemeliharaan sumberdaya
alam yang telah mencapai tingkatan tertentu
guna memperbaharui dan menghindari terjadinya
penelantaran sumberdaya alam yang tidak dapat
diperbaharu).
Prinsip peningkatan (Principle of Amelioration),
(bertujuan untuk peningkatan kualitas/
kemampuan lingkungan. Prinsip ini memerlukan
peran nyata dari masyarakat untuk aktif dalam
memperbaiki lingkungan).

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan (Precaution and
Prevention Principles), (mengutamakan melakukan tindakan
hati-hati dan pencegahan terhadap sumber terjadinya
pencemaran dan atau perusakan lingkungan, ketimbang
mengatasi akibat yang telah terjadi).
 Prinsip perlindungan (Protection Principles),
(meliputi pencegahan aktifitas berbahaya dan melakukan
tindakan yang tegas guna tidak terjadinya pencemaran dan
atau perusakan lingkungan. Prinsip ini mengisyaratkan
perlunya perencanaan ekologis dan manajemen yang lebih
luas termasuk di buatnya peraturan pelaksana, prosedur
dan kelembagaan dalam skala nasional).
Prinsip

Principles),

pencemar

membayar

(The

Polluter

Pays

(mengandung makna pencemar harus membayar biaya
penanggulangan pencemaran lingkungan & pencegahannya).

Prinsip-prinsip lainnya,
The best aviable technologi (BAT),
(menekankan kepada penggunaan teknologi terbaik
yang tersedia).
The Best Aviable Technology not Entailing
Excessive Cost (BATNEEC),
(menekankan kepada penggunaan teknologi terbaik
yang tersedia dengan biaya murah).
The Best Environment Practices (BPO),
(yang mengutamakan lingkungan).
The Best Practicable Environmental Option
(BPEO),
(melakukan pilihan dengan mengutamakan
lingkungan).

dijadikan standard
perlindungan lingkungan
Artinya

kebijaksanaan pembangunan

dalam
penyediaan,
penggunaan,
peningkatan kemampuan SDA dan
peningkatan taraf ekonomi,
perlu menyadari pentingnya
pelestarian kemampuan lingkungan,
kesamaan derajat antar generasi,
kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat,
pencegahan pembangunan yang deskruktif (merusak) yang tidak
bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta
berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan
berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat

UUPLH merupakan dasar
hukum pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah

permasalahan LH tidak cukup diselesaikan
dari segi ILMU dan TEKNOLOGI
tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk
kebijaksanaan LH
dan dituangkan dalam perangkat peraturan
perundang-undangan

Pembangunan

Mempengaruhi
dan
dipengaruhi

berinteraksi
Membentuk system ekologi
(ekosistem)

Lingkungan hidup
menghasilkan
manfaat
resiko

Bagaimana
membangun
agar sekaligus
mutu lingkungan
meningkat

Subjek, dan
Objek pembangunan

Manfaat dan resiko harus diperhitungkan secara
seimbang
Resiko diterima sebagai biaya manfaat yg
diambil.
Hanya memperhatikan manfaatnya saja dapat
membahayakan lingkungan.
 Hanya memperhatikan resikonya (terlalu
dibesarkan) akan membuat takut membangun.

TIGA ASPEK PEMBANGUNAN
 Pembangunan berkelanjutan tidak lain dalam upaya
untuk mensikronkan, mengintegrasikan dan memberi
bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan,
yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek
lingkungan.
 Pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan
harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain,
dan karena itu unsur-unsur dari kesatuan yang saling
terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan
satu dengan lainnya.
 Menggeser titik berat pembangunan dari hanya
pembangunan ekonomi, juga mencakup pembangunan
sosial budaya dan lingkungan.

TIGA PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 Prinsip pertama adalah demokrasi. Prinsip ini
menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai
perwujudkan kehendak bersama seluruh rakyat
demi kepentingan bersama seluruh rakyat.
Pembangunan bukan dilaksanakan berdasarkan
kehendak pemerintah atau partai politik demi
kepentingan rezim atau partai yang sedang
berkuasa.

 Kedua,

partisipasi masyarakat dalam merumuskan
kebijakan pembangunan dan dalam
mengimplementasikan kebijakan pembangunan
adalah sebuah keharusan moral dan politik.
Masyarakat tidak boleh hanya dilibatkan dalam
mengimplementasikan agenda pembangunan dari
pemerintah, melainkan juga menentukan dan
merumuskan agenda pembangunan tersebut dan
bukannya sekedar ikut menentukan dan
merumuskan.

 Ketiga,

harus ada akses informasi yang jujur dan
terbuka tentang agenda pembangunan dan proses
perumusan agenda pembangunan itu.
 Keempat, ada akuntabilitas publik tentang agenda
pembangunan, proses perumusan kebijakan
pembangunan dan implementasi pembangunan
tersebut.

