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STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BERELANJUTAN

A. Strategi Pembangunan Berkelanjutan"
Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip
dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan menurut Rahadian
(2016) Dalam hal ini ada empat komponen yang perlu diperhatikan
yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan
dan Keadilan Sosial. Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan
keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber
lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan
distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara
langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan
tidak secara langsung dapat diukur."
1. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan
Sosial
Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan
sosial harus dilandasi hal-hal seperti ; meratanya distribusi sumber lahan
dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan,
meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi
kesejahteraan.
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2. Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman"
Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk
memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati
juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan
keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata
terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi
berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.
3. Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif
Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara
manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang
bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian
tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial.
Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan
yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan
yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam
kelembagaan.
4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang
Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa
depan,.implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan
yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan
dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam
prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yangberkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek
mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh
karena itu perlu dipertimbangkan."
B. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Prinsip-prinsip hukum yang menjadi bagian dari perwujudan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah prinsip
keadilan dalam satu dan antar generasi (intra and inter-generational
equity), prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara, prinsip tanggung jawab berbeda atas persolana bersama (common but differentiated responsibility).
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"Seperti yang di ungkapkan oleh International Law Association
(ILA) pada tanggal 2 April 2002 yang telah menyepakati ILA New
Delhi Declaration oj Principles oj International Law Relating to
Sustainable Development. 39 Berdasarkan Deklarasi New Delhi ini,
pembangunan berkelanjutan terdiri dari beberapa prinsip hukum, yaitu:
1) The duty of States to ensure sustainable use of natural resources.
Inilah yang dikenal dengan prinsip pemanfaatan secara berkelanjutan (sustainable use)
2) The principle of equity and the eradication of poverty, termasuk di
dalamnya prinsip keadilan intra dan antar generasi.
3) The principle of common but diffrerentiated responsibilities, yaitu
prinsip tanggungjawab bersama tetapi dengan beban yang berbeda.
4) The principle of the precautionary approach to human health, natural
resources and ecosystems, yang juga dikenal dengan prinsip kehati-hatian (the precautionary principle)
5) The principle of public participation and access to information and
justice, yaitu prinsip partisipasi publik serta akses atas informasi
dan keadilan
6) The principle of good governance, yaitu prinsip tata pemerintahan
yang baik."
Sutisna (2006) memaparkan bahwa secara sederhana pembangunan berkelanjutan terdapat empat indikator yang dapat dijadikan
sebagai tolok ukur yang meliputi: Pro ekonomi kesejahteraan, Pro
lingkungan, Pro keadilan sosial dan Pro lingkungan hidup (pro-environment). "Pada proses pembangunan berkelanjutan dapat mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iptek dengan
menserasikan ketiga komponen tersebut, sehingga dapat berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu: pembangunan yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam
secara bijaksana, efisiensi, dan memperhatikan pemanfaatannya baik
untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Hal ini
berarti, upaya peningkatan kualitas manusia yang dilakukan pada masa
ini harus mempertimbangkan juga kualitas manusia pada masa yang
akan datang. Dalam memanfaatkan lingkungan sebagai penopang
pembangunan harus pula memperhitungkan keterbatasannya, sehingga
tidak boleh serakah agar tidak habis pada saat ini. Hal yang penting
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dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan adalah: Proses
pembangunan berlangsung terus menerus, Lingkungan hidup memiliki
keterbatasan, Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan Pembangunan yang dilakukan meningkatkan kesejaheraan
genarasi saat ini tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan
datang."
Sutamihardja (2004), menyatakan enam (6) sasaran pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:
a. "Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergenaration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya
alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas
- batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan
serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang
unreplaceable.
b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi
gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan
yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk
kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan
pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan
antar generasi.
d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter
temporal).
e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi
sesuai dengan habitatnya."
Menurut MacEwan (1999) strategi pembangunan yang demokratis merupakan sebuah alternatif yang paling menjanjikan dan
plausible. Strategi ini memberikan posisi dan peluang sangat besar
kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses
pembuatan kebijakan politis yang menentukan nasib kehidupan
ekonomi mereka.
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