PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Nukhan Wicaksana Pribadi

Abstrak: Pembangunan yang menghasilkan produktivitasnya yang tinggi biasanya tidak mempedulikan
dampak terhadap lingkungannya sehingga lingkungan semakin rusak. Sumber-sumber alamnya semakin
terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan
perusakan sumber alam tersebut. Mungkin juga pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia
yang merusak alam sekitarnya, sehingga menggangu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup
disekitarnya. Padahal sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan
pertumbuhan yang tinggi tersebut.Oleh karena itu, sering kali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap
berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa
berkelanjutan, atau tidak sustainable.

Kata kunci: pembangunan, lingkungan

Pendahuluan
Masalah lingkungan hidup sebagai masalah baru, yang banyak berbiak beranak cucu dan cicit dari
antara kemiskinan, keterbelakangan dan ledakan penduduk di satu segi, dengan usaha-usaha mengejar kemajuan,
modernisasi, kebudayaan teknologi dan segala pikiran-pikiran yang diarahkan untuk itu di segi lain, memang
merupakan suatu masalah yang lebih dilematis.
Negara kita yang sejak beberapa dasawarsa terakhir, sangat giat melakukan pembangunan di segala
bidang, sudah terang dihadapkan dengan masalah itu. Gejala masalah lingkungan hidup kita, kini sudah terlihat
dan terasa lewat bentuk-bentuk pencemaran lingkugan oleh pabrik-pabrik, kritisnya beratus-ratus ribu hektar
lahan, merosotnya kualitas beberapa DAS (daerah aliran sungai), menipisnya cadangan hutan, sulitnya
mendapatkan sumber-sumber kehidupan, urbanisasi, pengangguarn ledakan penduduk dan lain-lain adalah suatu
masalah yang menyelimuti kehidupan negara kita. Bukan berarti masalah itu harus dibiarkan berlalu dan
berkembang tetapi perlu dicari penyelesaiannya dan usaha untuk itu dalam kaitannya dengan pembangunan
mulai diarahkan pada pembangunan berwawasan lingkungan.
Globalisasi yang melanda dunia telah melahirkan tiga isu pokok yaitu, itu hak asasi manusia,
demokratisasi, dan lingkungan hidup. Ketiga isu itu telah melahirkan pandangan-pandangan yang memaksa kita
untuk berpikir secara obyektif, baik dilihat dari kepentingan ekonomi, maupun politik. Merosotnya kualitas
lingkungan serta meningkatnya kesadaran dan kepedulian lingkungan masyarakat dunia, telah melahirkan
gerakan-gerakan dan gencarnya kampanye-kampanye lingkungan di berbagai belahan bumi.Gerakan konsumen
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hijau (green consumers) cenderung mempengaruhi masyarakat luas untuk mengkonsumsi produk yang peduli
lingkungan. Hal ini yang membuat para industriawan di negara-negara maju terus berupaya melakukan
terobosan-terobosan dalam memproduksi barang-barang yang peduli terhadap lingkungan. Industri-industri
raksasa di Eropa dan Amerika Serikat serta negara-negara maju sudah mulai memperhitungkan instrumeninstrumen ekonomi yang peka lingkungan dalam proses produksi. Produk-produk yang peduli terhadap
lingkungan akan mendapat tempat di hati para konsumen, dan sebaliknya produk-produk yang tidak ramah
lingkungan kemungkinan besar tidak akan mampu bersaing di pasaran bebas.
Green consumers atau konsumen hijau di negara-negara maju akhir-akhir ini terus berkembang,
terutama dinegara-negara Eropa(Jerman dan Belanda), Kanada, dan Amerika Serikat. Tetapi di tanah air sampai
saat ini belum begitu diminati oleh konsumen kita. Dengan kondisi pendapatan masyarakaat yang tergolomg
rendah, gerakan konsumen hijau ini akan sulit berkembang, Karena, jika suatu produk barang yang berwawasan
lingkungan, biaya untuk pengelolan lingkungan akan dimasukan kepada biaya produksi, maka harga akan naik,
dan tentunya akan dibebenkan kepada konsumen. Hasil pengamatan kitamenunjukkan bahwa harga yang murah
merupakan daya tarik utama dikalangan konsumen kelas menengah kebawah kita. Belum lagi masalah ketidak
tahuan masyarakat tentang dampak-dampak yang ditimbulakan terhadap lingkungan. Sebagai contoh, adalah
masih banyaknyaa penggunaan boraks dan bahan kimia yang dilarang untuk bahan makanan, tetapi
penggunanaan ini masih saja diketemukan. Seandainya masyarakat telah mengetahuinya tentu produk tersebut
tidak akan dikonsumsi, tetapi kenyataannya pabriknya tetap jalan karena barangnya masih laku. Ini menunjukan
bahwa kesadaran hidup sehat yang non bahan kimia di negara kiat kurang. Tetapi usaha untuk ke arah sana
sudah ada seperti pendirian pusat-pusat lingkungan hidup, LSM lingkungan hidup, hidup sehat dengan makanan
non kimia, dan lainm sebagainya. Hal ini bisa dicontohkan di pusat pendiidkan lingkungan hidup ,Seloliman di
Trawas, Mojokerto yang mengajarkan akan hal itu dan ironisnya didaerah sekitar masih banyak hutan yang
ditebangi oleh masyarakat desa tetapi mereka tidak berdaya karena ada indikasi pemerintah ikut andil.

Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Sepintas lalu antara pembangunan dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik). Karena
bila dilihat dari segi yang luas setiap pembangnan selalu memberikan dampak pada lingkungan hidup. Antara
pembanguan dan lingkungan hidup tidaklah bertentangan. Yang bertentangan kalau ternyata setiap
pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian-kerugian yang besar bial dibandingkan dengan
pengorbanan-pengorbanan ekologis.
Oleh karena itulah, untuk menghindari konflik yang terlalu besar antara kedua kepentingan diatas,
maka UKPPLH 1982 menggariskan prinsip, yaitu prinsip Pembanguan Berwawasan Lingkungan. Dalam pasal 1
butir ke 13 dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana
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mengguanakan dan mengelolasumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk
meningkatkan mutu hidup. Tiga unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah:
1. Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana
2. Menunjang Pembangunan yang berkesinambunagn.
3. Meningkatkan mutu hidup.
Dewasa ini pembahasan tentang lingkungan masih sangat relevan dan harus terus dibicarakan, apalagi
jika dikaitkan dengan pembangunan yang masih terus bergulir dimana-mana seiring dengan perkembangan
jaman. Pembangunan erat hubungannya dengan lingkungan, karena pelaksanaan pembangunan akan berdampak
pada lingkungan hidup dimana ia dijalankan. Untuk itu perlu adanya kebijaksanaan yang tepat untuk mencegah
dan memininalisir dampak negatif pembangunan yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Lingkungan
hidup dapat berupa lingkungan fisik dan non fisik tetapi disini akan ditekankan pada lingkungan fisik terutama
hutan sebagai sumber daya alam hal yang penting bagi kehidupan manusia.
Dengan demikian misi pembangunan kehutanan adalah menyelengarakan pengelolaan sumber daya
hutan dan sumber daya alam hayati untuk kepentingan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang,
melalui pemanfaatan secar bijaksana dengan memperhatikan fungsi hutan, tanah dan air sebagai sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis dan ekosistemnya serta pemanfaatannya yang
berkelanjutan. Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara
terencana, rasional, optimal bertanggungjawab dan sesuai dengan kemamapuan daya dukungnya dengan
mengutamakan sebesar-besar kemakmuran rakyat sera memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan
lingkungam hidup bnagi pembangunan yang berkelanjutan.
Fungsi hutan menurut Bambang Soekartiko (1995:44), pertama, hutan merupakan gudang/simpanan
persediaan plasma nutfah yang sangat kaya dan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional. Hutan
merupakan simpanan karbohidrat dalam bentuk kayu dan bagian lainnya, yang dengan menggunakan berbagai
macam teknologi dapat diubah menjadi bentuk produk yang dibutuhkan manusia. Hutan juga mempuyai peranan
sebagai penghasil produk non kayu sepeti getah, rotan, tengkawang dan sebagainya.
Fungsi kedua, hutan sebagai perlindungan terhadap sistem ekologi penyangga kehidupan. Setidaktidaknya ada tiga sistem ekologi yang perlu mendapat perhatian dalam fungsi tersebut, yaitu siklus hidrologi
(air), siklus karbon oksigen dan siklus atau rantai makanan, yang menghasilkan air, oksigen dan makanan.
Fungsi ketiga dari hutan adalah menjaga keberadaan jenis-jenis biota serta ekosistemnya. Fungsi ini
harus dipelihara dan dilindungi, karena pada hakekatnya segala mahluk hidup yang ada di muka bumi ini
diperlukan oleh manusia. Untuk itu diperlukan peningkatan pengertian dan pengetahuan terhadap tingkah laku
serta kegunaannya agar jenis-jenis tersebut dapat dijaga dari kepunahannya.
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Fungsi keempat dari hutan adalah sebagai sumber informasi untuk penelitian ilmiah dan pendidikan
serta pengenalan alam untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi.
Dengan mengetahui betapa pentingnya hutan sebagai salah satu unsur lingkungan hidup yang ada,
maka sangat berdosa kita bila memanfaatkan hutan secara biadab untuk kepentingan pribadi sesaat kita. Hal
semacam ini sampai detik ini masih terjadi dan akan terus terjadi sampai terjadi kesadaran dari pemanfaatan
hutan secara liar atau terjadi bencana karena hutan itu tidak bisa mencegah terjadinya bencana seperti banjir dan
tanah longsor. Walaupun demikian manfaat-manfaat hutan lain yang diberikan alam pada manusia atau
lingkungan hidup sering diindahkan manusia sebagai aktor dalam pembangunan sehingga banyak terjadi proses
pembangunan yang tidak memikirkan dampak kerusakan alam yang diakibatkan. Pembangunan lingkungan
hidup merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan, akan
menyebabkan pembangunan kehilangan kekuatan, tenaga dan intensitasnya bahkan tidak ada artinya dengan
melihat kerusakan yang melebihi hasil pembangunan itu. Sehingga untuk apa pembangunan berhasil tapi yang
dikorbankan lebih besar dari hasil yang dicapai.
Secara universal pembangunan memang diperlukan, namun tahun-tahun terakhir ada kekawatiran
dimana kendala lingkungan akan membatasi pembangunan dan pembangunan dapat menyebabkan kerusakan
yang serius terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan merusak kualitas kehidupan. Persoalan-persoalan
lingkungan menjadi kenyataan yang serius dan membutuhkan perhatian serius pula.
Menurut Djayadiningrat (1995: ) hubungan pembangunan dan lingkungan dapat dilihat dari dua tahap:
Tahap Pertama, kualitas lingkungan yakni air yang aman dalam jumlah yang banyak serta udara
yang sehat sebagai bagian dari kesejahteraan yang akan ditingkatkan. Apabila keuntungan yang didapat dengan
naiknya pendapatan tetapi diikuti oleh biaya kesehatan yang harus dibayar karena kesehatan dan kualitas
lingkungan terganggu sebagai akibat polusi, hal ini tidak dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut telah
berhasil.
Tahap kedua, kerusakan lingkungan dapat mengurangi arti pembangunan dan produktivitas dimasa
depan. Tanah yang makin berkurang kesuburannya, lapisan penyaring air tanah yang rusak, dan ekosistem yang
rusak dapat menurunkan pendapatan di masa datang.
Sehinngga perlu diusahakan kebijaksanaan pertumbuhan pendapatan yang efisien dan merupakan
pelengkap dari perlindungan lingkungan dan mengidentifikasi bagaimana menyeimbangkan faktor-faktor yang
tidak semuanya dapat dimaksimumkan secara bersamaan. Yang paling penting adalah mengurangi kemiskinan
dan meningkatkan pelaayanan untuk lingkungan atau kebijaksanaan ekonomi yang dapat memberikan
keuntungan yang besar terhadap lingkungan.
Tetapi kebijaksanaan ini tidak cukup untuk memperbaiki kualitas lingkungan, lembaga masyarakat
yang kuat dan kebijaksanaan untuk perlindungan lingkungan adalah juga penting. Dunia telah belajar selama dua
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puluh tahun lebih yang menggantungkan pada pasar dan peran pemerintah kurang terhadap promosi lingkungan.
Pemerintah dituntut berperan utama dalam upaya peningkataan perlindungan. Karena sektor swasta tidak atau
kurang memberikan insentif untuk mengurangi polusi.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa perolehan yang didapat dari perlindungan lingkungan sangat tinggi
dibanding dengan biaya yang dikeluarkan, apabila kebijaksanaan perlindungan yang dianut memadai sehingga
diperlukan kebijaksanaan yang efektif yang diarahkan kepada dasar persoalannya.
Sering terjadi bahwa yang termiskinlah yang mengalami kesengsaraan sebagai akibat dari polusi dan
degredasi lingkungan. Golongan miskin kurang dapat melindungi diri dari air yang terkontaminasi, di kota-koya
besar mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di jalan-jalan menghirup udara yang terkontaminasi. Di
daerah-daerah terpencil karena mereka memasak dengan apu terbuka dan menggunakan kotoran hewan yang
dikeringkan sebagai bahan bakar, maka menghirup udara yang berbahaya , tanah mereka mengalami erosi yang
paling berat.
Persoalan –persoalan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah : air yang tercemar, sanitasi yang
tidak memadai, pengurangan kesuburan tanah, asap dari pembakaaran diruang terbuka atau tertutup. Sedang
yang dialami negara maju adalah emisi karbon dioksida, perusakaan ozon, smogs yang disebabkan oleh photo
chemical, hujan asam dan limbah yang berbahaya.
Negara-negara industri mempunyai persoalan sendiri tetapi mereka mempunyai peran yang penting
untuk memperbaiki lingkungan di negara berkembang.
Pertama, negara-negara berkembang membutuhkan akses terhadap teknologi dengan tingkat polusi
yang rendah dan belajar dari kegagalan dan sukses dari negara-negara maju dari kebijaksanaannya.
Kedua, beberapa keuntungan dari kebijaksanaan lingkungan di negara-negara berkembang seperti
perlindungan hutan tropis, dan biodiversity misalnya merupakaan keuntungan tambahan yang diperoleh oleh
negara maju, yang seharusnya setara dengan bagian-bagian dari biaya.
Ketiga, permasalahan potensial yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti pemanasan
global, kerusakan ozon, terutama disebabkan tingkat konsumsi yang tinggi di negaara-negara maju, maka
seharusnya pencarian jalan keluaar dan implementasi pemecahan harus pada negara-negara kaya.
Keempat, kuatnya bukti hubungan antara pengurangan kemiskinan dan tujuan dari lingkungan
menghasilkan tekan untuk lebih mendukung program yang mengurangi kemiskinan dan pertumbuhaan populasi.
Kelima, kapasitas negara-negara berkembang untuk menikmati pertumbuhan pendapatan yang
berkesinambungaan akan tergantung kepada kebijaksanaan ekonomi negara-negara maju, memperbaiki akses
terhadap perdagangan , dana pasar modal, kebijaksanaan menaikkan taabungan dan menurunkan tingkat suku
bunga dunia dan kebijaksanaan yang mempromosikan pertumbuhan di negara-negara industri akan sangat
membantu.
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Tidak setiap masalah lingkungan merupakan prioritas bagi suatu negara. Tetapi dengan alasan bahwa
persoalan lingkungan yang menduduki prioritas utama adalah yang secara langsung mempengaruhi
kesejahteraan sebagaian besar penduduk dunia maka dapat disimpulkan persoalan lingkungan yang mendesak
bagi sebagaian penduduk dunia adalah masalah sanitasi dan air bersih, polusi udara perkotaan, polusi udara
ruang tertutup, dan degradasi.
Kerusakan pada lingkungan akan menyebabkan tiga biaya yang potensial kepada keadaan
kesejahteraan manusia saat sekarang dan masa datang, yaitu, pertama, kesehatan manusia mungkin akan
terganggu; kedua, produktivitas ekonomi akan berkurang; dan ketiga, kesenangan daan kepuasan yang diperoleh
dari lingkungan yang tidak rusak mungkin akan hilang.
Pengkajian menyimpulkan secara jelas persyaratan lingkungn yang dikenakan oleh negara-negara maju
dapat berpengaruh besar dan berdampak multiganda dan hubungan eksternal ekonomi negara-negara
berkembang. Badan ini juga menekankan bahwa tindakan–tindakan perlindungan bagi negara-negara maju
melalui hambatan-hambatan seperti penggunaan pembatasan impor untuk komoditi-komoditi tertentu,
penggunaan peraturan-peraturan, juga standar hambatan bukan tarif untuk impor yang juga menaikkan harga
ekspo akan berakibat negatif kepada negara-negara berkembang terhadap bidang ekspodan kondisi
perdagangannya. Selanjutnya harus diusahan untuk menghindarkan penggunaan tarif dan bukan tarif bagi
negara-negara berkembang yang dimaksudkan untuk melindungi industri mereka yang tidak kompetitif dengan
alam dan lingkungan.

Penutup
Pembangunan yang menghasilkan produktivitasnya yang tinggi biasanya tidak mempedulikan dampak
terhadap lingkungannya sehingga lingkungansemakin rusak. Sumber-sumber alamnya semakin terkuras,
sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber
alam tersebut. Mungkin juga pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam
sekitarnya, sehingga menggangu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup disekitarnya. Padahal
sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi
tersebut.Oleh karena itu, sering kali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki
daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan, atau tidak sustainable.
Karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukkan juga faktor
kerusakan lingkungan sebagai faktor yang menentukan atau pembangunan berwawasan lingkungan. Apa
gunanya sebuah pembanguan yang pada saat ini memang tinggi produktivitasnya, merata pembagian
kekayaannya, tetapi dalam jangka sepuluh tahun atau dua puluh tahun mendatang akan kempes karena
kehilangan sumber daya yang menjadi impuls utama pertumbuhan tersebut .
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Karena itu, perlu dipertimbangkan faktor-faktor baru sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan
pembangunan, seperti misalnya kerusakan sumber daya alam, polusi yang terjadi akibat limbah industri, dan
sebagainya. Bila faktor-faktor ini diikutkan-sertakan sebagi tolok ukur, daftar urut keberhasilan pembangunan
dari negara-negara yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan.
Akhirnya, kata yang paling akhir dengan melihat realita pembangunan dengan lingkungan hidup itu,
harus menjadi pemikiran bersama setiap insan bangsa ini untuk lebih intensif dalam menjaga lingkungan
walaupun modernisasi dan pembangunan harus terus dijalankan tapi paling tidak dampak negatifnya harus
diminimalisir sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kita bisa hidup sehat tanpa tercemar oleh bahan
kimia. Walaupun ini sulit tetapi kita harus berusaha untuk menjaganya demi generasi bangsa masa depan yang
mungkin tidak akan menikmati kelestariannya.
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